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ةالعودقبل
:يجب على العائد

ي البلد إحضار جميع الوثائق المتعلقة بإقامته ف✓
:المضيف

وثائق الوضع االجتماعي والمهني•
من المعالين في حالة تواجد وثائق وشهادات•

االطفال
ديبلومات ونسخ مصادق عليها•
الملفات والسجالت الطبية•
شهادات التدريب والعمل•
ياقةرخصة الس•

ة أنه ال توجد خدميجب األخذ بعين االعتبار✓
تعويض في حين ان خاصة للعائدين في المطار

تفي بعض الحاالفهو قابل للتطبيقالنقل
صحية هشة ، وضعيةمن في حالة المعاناة ✓

مهمة مكلفين بللالطبي كسجلبالمرجو االدالء
عودتك

ابحث عن سكن مؤقت بالقرب من منطقة ✓
 :المواقع التاليةالعودة على أحد 

www.booking.comأو
www.airbnb.fr

قائمة مرجعية للعودة الطوعية .I 

بعد العودة
:يجب على العائد

التصال بالمنظمة الدولية للهجرة في حالةا✓
استفادته من برنامج مساعدة إعادة اإلدماج 

اسية لتغطية االحتياجات األسوطلب بدل نقدي
ل و للتسجيا( اإلقامة المؤقتة ، الطعام ، إلخ)

ي فعن قرب الحاالت تتبع لالستفادة من نهج 
وجدة والدار البيضاء وخريبكة والقلعة 

الصراغنة
يجب انإذا لم يكن لدى العائد بطاقة هوية ،✓

رطة الشعليها في مركزتقدم بطلب للحصول ي
.المعنيالوطنية

http://www.cnie.ma/sinformer/Pages/
ProceduresObtentionCNIE.aspx

تحقق مما إذا كان مؤهالً للحصول على ال✓
CNSS (www.cnss.ma)  معاش

ي المساعدة فبالخدماتاالتصالوالتسجيل ✓
البحث عن الوظائف والسكن

التقدم بطلب لـنظام المساعدة الطبية✓
RAMEDادا كان مؤهال له

www.ramed.ma
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:عامةمعلومات1.

اية للمستوى األساسي للرعسلسلة من اإلجراءاتهنالك
:الدنياالصحية

م و للطفلألللقاحات•
لكبار عالج أمراض اإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي ل•

 .واألطفال
الحمل وبعد الوالدةاثناء  المتابعة •
الوقاية والعالج من األمراض المنقولة جنسيا•
.برنامج مكافحة السل إلخ•

تاحة جميع هذه البرامج للرعاية الصحية األولية مجانية وم
اء في جميع أنحالقرويةفي كل من المناطق الحضرية و

 .البالد

نظام المساعدة الطبية يمكنهم االستفادة من األكثر ضعفا
)RAMED)

يعتمد هذا المخطط على مبادئ الرفاه االجتماعي 
(انظر الصفحة التالية).والتضامن الوطني

تشارك كيانات القطاع الخاص في بعض هذه األنشطة   
.الصحية ، ولكنها تتبع بروتوكوالت مختلفة

امي كما التزم المغرب بتنفيذ التأمين الصحي األساسي اإللز

ن لصالح المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير العاملي

الهدف النهائي هو إكمال مشروع التغطية الصحية . بأجر

الشاملة وتوفير فرص متساوية للحصول على الخدمات 
الصحية للجميع

المنشآت الطبية واألطباء:

بلغ هنالك مستفادة من مجانية المستشفيات العامةلالا•
إلى 60)رمزي يدفع في مكتب االستقبال للتشاور

|,  وفقا لمنطقة اإلقامة( درهم150
,ات العامةالبطاقة الوطنية مطلوبة للعالج في المستشفي•
ر في العيادات الخاصة ، يدفع المرضى بشكل مباش•

,ويتم تعويضهم الحقًا عن طريق التأمين
.يجب ترجمة الملف الطبي إلى اللغة الفرنسية•

لمراكز الصحيةالولوج ل 2 .
المرافقإلىالدخوليتم،الطوارئحاالتباستثناء
.الرعايةلنظاموفقًاالصحية

:إلىالرجوعالمستفيدعلىيجب

المكتوبومنزلهمناألقربالصحيةالرعايةمركز•
RAMED,بطاقةعلى

ربأقإلىالصحيالمركزطبيبيشير،األمرلزمإذا•
الرعايةنظامفيالمريضحاجياتيالئممستشفى
إقليميىمستشف،محليمستشفى:المقاطعةفيالصحية

,متخصصمستشفىأو،

وتكاليف الدواءتوفر 3 .

يحتاج العائدون ذوو عالج طبي خاص إلى طلب •
صفة االدوية الخاصة بهم في الصيدلية ، بناًء على و

.          الطبيب
أشهر قبل 6إلى 3غالبا  يتم توفير الدواء الالزم لتغطية 

.       العودة الى المغرب
الدواء يمكن العثور على تفاصيل حول توفر وتكاليف•

www.pharmacie.ma: على المواقع التالية 
www.medicament.ma

يمكن طلب معظم األدوية غير المتوفرة عادة في •
ة طبية جب على العائدين تقديم وصفولكن.الصيدلية

.مناسبة

من أجل تجنب التأخير في العالج ، سيكون من •
3ية المستحسن أن يحضر العائدون الدواء الالزم لتغط

.أشهر من العالج6إلى 
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. II2/ (3ةالصحيالرعاية)

. RAMEDبطاقة4

:الفوائد

اكز الصحية في المر, في االستفادة  من جميع الخدمات الطبية  المتوفرة في المستشفىلديهم الحف RAMEDحاملي بطاقة 

شفيات المتخصصة ، المحلية والمستشفيات المحلية والمستشفيات اإلقليمية والمحافظات اإلقليمية والجامعية وغيرها من المست

.  حسب احتياجاتها

ية عامة في استشارات طبالتلقيح ومراقبة الحمل وصحة األم والطفل وتنظيم األسرة ؛: الرعاية الوقائية: يشمل   العرض

احي ، بما في االستشفاء الطبي والجراستشارات طبية طارئة ؛الستشارات طبية وجراحية متخصصة ؛المراكز الصحية ؛

بية وتحليل المتوفر من البيولوجيا الطالجراحة الترميمية وجراحة الفم والوجه والفكين متوفرة؛ذلك دخول المستشفى ؛

ظير الهضمي ، التن: مثال. االستكشافات الوظيفية المتوفرةالمتوفر من  فحوصات األشعة والتصوير الطبي ؛األمراض ؛

.إلخ (...، EMG،EEG(  التنفسي ، استكشافات القلب ، االستكشافات العصبية 

حقائب من الدم ومشتقاته ؛األدوية والمستحضرات الصيدالنية التي تدار أثناء الرعاية؛المستفيدين لديهم الحق أيضا في 

؛ المتوفر منالمقاويمو مبحث ترقيعيةجراحة األجهزة الطبية والزراعات الالزمة لمختلف اإلجراءات الطبية والجراحية ؛

.إجراءات إعادة التأهيل والعالج الفيزيائيالعناية بالفم ؛

:التكاليف
درهم 600درهم مغربي للشخص الواحد في السنة بحد أقصى 120تبلغ المساهمة السنوية للمستفيدين من الفئات المعوزة 

.لكل أسرة بغض النظر عن عدد األشخاص

 :األهلية والمتطلبات
RAMED :الستفادة من الشروط المسبقة ل

:يجب على العائدين
.ساسيأتأمينمجردوأللمعالينكانسواءآخرصحيتأمينمنيستفيدونالأنهمعلىالمصادقة•
.الصحيةعايةبالرالمتعلقةالنفقاتلتغطيةالكافيةالمواردتوفربعدمواإلقرار،(قريةأومدينة)اإلقامةمكانتحديد•

:يكون العائدون مؤهلين فقط في حاالت , في المناطق الحضرية

اعيةاالجتمالمتغيراتحسبالتحويالتذلكفيبمااألسرةفيالواحدللشخصدرهم5650منأقلسنويدخلعلىالحصول•

.لألسرةواالقتصادية
لألسرةشيةالمعيبالظروفالمتعلقةالمتغيراتأساسعلىمحسوبة،واالجتماعيةاالقتصاديةالظروفمندرجةعلىالحصول•

.11تساويأومنأقل،
:يكون العائدون مؤهلين فقط في حاالت , ةالقرويفي المناطق 

.األسرةفيشخصلكل70تساويأومنأقلهامكوناتكلأساسعلىمحسوبةملكيةدرجةعلىالحصول•
سريةاأليةمعيشالبظروفالمتعلقةالمتغيراتأساسعلىمحسوبة،واالجتماعيةاالقتصاديةالظروفمندرجةعلىالحصول•

6تساويأومنأقل،
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. II(3/3)الصحيةالرعاية

:التسجيلإجراءات
دلككمتاحةوهياإلداريةفقاالمرأوالباشويةأوالقيادةفيإماخالصهاستيمكنمعبأنموذجمنRAMEDاتفملتتكون

.التاليالعنوانعلىاإلنترنتعلى www.ramed.ma

www.ramed.ma:للمزيد من المعلومات المرجو تصفح الموقع التالي

:المطلوبةالمستندات
.الطللمقدم(CNIE)اإللكترونيةالوطنيةالهويةبطاقةأو(CIN)الوطنيةالهويةبطاقةمننسخة•
.الكبارلمعالينل(CNIE)اإللكترونيةالوطنيةالهويةبطاقةأو(CIN)الوطنيةالهويةبطاقةمننسخة•
.(ة)للزوجشخصيتينصورتين+الطلبلمقدمشخصيتينصورتين•
نشاطأييفاالنخراطعلىوالدائمةالكاملةالقدرةعدمحالةفيالطفلتضعالتيالعقليةأوالجسديةاإلعاقةحالةفي•

.المعنيةاإلداراتعنتصدر،المحددالعجزتحددطبيةشهادة،أجرمقابل
.ةسن26و21بينأعمارهمتتراوحالذينالمعالينلألطفالأولألطفالمدرسيةشهادة•
.المستفيدينمنالعديدوجودحالةفيالحياةشهادة•
الطلبلمقدمكاملةالالمسؤوليةعلىتقرشهادة•

.سقفالنفستحتيعيشونالذيناألطفالعن
.األسرةأفرادمنفردلكلالشهريراتبالشهادة•
CIN.تسليمحالةفياإلقامةشهادة•

إلىطلبهتقديمRAMEDلـالطلبمقدمعلىيجب

.المسؤولةالمحليةاإلداريةالسلطة

http://www.ramed.ma/
http://www.ramed.ma/


عامةمعلومات1.

اآلخر ثلثالكما يعمل يعمل ثلث السكان تقريباً في الزراعة ، 

المتبقيةعاملة الاليديتم توظيف . في التعدين والتصنيع والبناء

الباعة في حين ان . وقطاع الخدماتالمالفي التجارة و

غير القتصاد مدرجين في خانة االالمتجولين ، عمال المنازل

دون نسيان العمال الذين يقومون بعملهم مقابل رسميال

.محدوداجر

مساعدة للعثور على عمل / طرق  2.

 (ANAPEC)الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل و الكفاءات

الوحيدة التي تهدف إلى إدارة ووهي المؤسسة العامة 

ة تقدم معلومات وتوجيهات مجاني.عروض العمل والطلبات 

.  وظفينللباحثين عن عمل ، باإلضافة إلى تقديم المشورة للم

:، فإنها توفرباختصار 
الوساطةأوالوظيفة•
االستشارة•
معلوماتال•

ANAPECوكاالتبجميعقائمةعلىالعثورللعائدينيمكن
www.anapec.org:التاليالرابطعلى

ANAPEC:المستندات المطلوبة للتسجيل مع وكالة

(CIN)الوطنيةالهويةبطاقة•
قليالمامنعليهادقامصنسخأواألصليةالديبلومات•

المهنيالتأهيلشهادةمنأو،العامةالثانويةشهادةعن
،عملالفيالخبرةمنسنواتثالثتثبتمهنيةشهادات•

ديبلومأيعلىالحائزينلغيرخاصة

عالمواقزيارةللعائدينيمكن،عملفرصعلىللحصول
:التالية

•www.anapec.org / www.alwadifa-maroc.com

•www.tectra.ma / www.dekra-services.ma /

•www.rekrute.com

•www.manpower-maroc.com

•https://www.brainman.ma/

•www.emploi.ma
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(                                                                       1/3)و التشغيل  سوق العمل .III

العمل لعاطلين عنمساعدة ا . 3

أو/والعامالقطاعفيالبطالةمساعدةعنعامةمعلومات
:الخاص

تفادةاالسوظائفهمفقدواالذينالخاصالقطاعلموظفييمكن
قانونمشروعتبنيتم(IPE)الوظيفةفقدانتعويضاتمن

فيذالتنفيحيزودخلتسبتمبرفي(LPE)العملفقدانإعانة
.(14-03رقمالقانون)ديسمبر1

:والتكاليفالفوائد
شهرا قبل تاريخ 36يحسب البدل على أساس متوسط آخر 

األجر اليومي ٪ من متوسط70ال يتجاوز . فقدان الوظيفة
SMIGالمرجعي

: SMIG

SMIGهو الحد األدنى المضمون للراتب المهني

، أصبح الحد األدنى القانوني2019يناير 1اعتبارا من 
في قطاع الصناعة ، (SMIG):لألجور في المغرب

ساعة أي / درهم 13,46:والمهن التجارية والليبرالية

شهر / درهم 2570.86ما يعادل  

ANAPECمع كما يمكن للشخص أن يستفيد من مقابلة 
ائف لتحديد المواقع و وورش العمل الخاصة بالبحث عن الوظ

.التي تنظمها هذه الوكالة
OFPPTإعادة توجيه الفرد الى, يمكن  للوكالة أيضا

ب التكوين المهني وانعاش الشغل  لالستفادة من التدري
.المؤهل من أجل إعادة االندماج في سوق العمل

http://www.anapec.org/
http://www.anapec.org/
http://www.alwadifa-maroc.com/
http://www.tectra.ma/
http://www.dekra-services.ma/
http://www.rekrute.com/
http://www.manpower-maroc.com/
https://www.brainman.ma/
http://www.emploi.ma/
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للعائدينمتاحة:البطالةمساعدة

:والمتطلباتاألهلية
ق العمل موظف من القطاع الخاص فقد وظيفته ألسباب خارجة عن إرادته ويسعى بنشاط إلى العودة إلى سوبالنسبة ل

.سنوات من تاريخ فقدان الوظيفة3إذا غادر العائد المغرب بعد أقل من 
يوًما 260يوم عمل على األقل خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التوقف عن العمل و 780يجب أن يثبت الموظف أيضا •

.خالل األشهر التقويمية األخيرة

،ظروف خارجة عن إرادتهلفقد وظيفته•

CNSSيجب ان يكون مسجال في •
:التسجيلإجراءات

يوًما60غضونفيوإبالغهمع(ANAPEC)الكفاءاتوالتشغيلإلنعاشالوطنيةلوكالةالدىمسجالً الموظفيكونأنيجب
.إرادتهعنخارجبشكلوظيفتهفقدانبعد

:المطلوبةالمستندات
النحوعلىمنجز“العملفقدانعلىللتعويضنموذجطلب“إلىباإلضافةCNSSتسجيلالبطاقةمعالهويةبطاقةمننسخة

.األخيرالعملصاحبقبلمنالمطلوب

Credit: IOM / 2019

مزيد من التعليم والتدريب . 4

العامةالوكالةوهي(OFPPT).الشغلوإنعاشالمهنيالتكوينمكتبهيالمهنيالتدريبتقدمالتيالرئيسيةالوكالة•
الوحداتمنعددإلىالتدريبينقسم.العملسوقفيالشبابإدماجإلىالقصيرالمدىعلىتهدفالتيالمغربية

التياالمتحاناتخاللمنتقييمهايتمسنتينعلىتمتدتهمد.التدريبوطريقة،التدريبومستوى،للقطاعوفقا
:التاليموقعالزر،التسجيلكيفيةحولالتفاصيلمنلمزيد.التدريبومستوىلمنهجوفقاألخرىفترةمنتختلف

www.inscription-ofppt

..

http://www.inscription-ofppt/
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للعائدينمتاحة :بطاقة المقاول الذاتي 

:للحصول على بطاقة المقاول الذاتي ، هناك ثالث مراحل رئيسية 
جيل ، أكمل نموذج التسللمقاولين الذاتييني السجل الوطني ف «rn.ae.gov.ma»لموقع التالي  لتسجيل المسبق عبر اا1.

.ثم وقعهطبعه او

ورة حديثة لمقدم مع نسخة من بطاقتك الشخصية وصيجب تقديم نموذج التسجيل الموقع لدى وكالة البريد بنك األقرب 2.
،الطلب

يورو للوكالة المصرفية واالنتظار لحوالي أسبوع 2.3درهًما إماراتيًا أي ما يعادل 25يتعين على مقدم الطلب دفع 3.
،المقاول الذاتيأيام قبل استرداد بطاقة 10واحد إلى 

:الفوائد

،اإلعفاء من االلتزام بالتسجيل في السجل التجاري1.

،خالل سنة التسجيل ، فلن تضطر إلى دفع ضريبةتحقق أي دخل ذا لم 2.

٪ لمقدمي الخدمات2٪ من حجم األعمال لألنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و 1: الضريبة المخفضة3.

للعائدينمتاحة :التعاونيات في المغرب 
سنةمنذخصوصاتزايدفيأهميتها.للمغربواالجتماعيةاالقتصاديةالتنميةفياألهميةمتزايددوراً التعاونياتتلعب

ماعياالجتاالقتصادهياكلواستدامةإنشاءعلىشجعمما،البشريةللتنميةالوطنيةالمبادرةإطالقتمعندما2005
.والتضامن

:مثلخطواتبعدةالمغربفيتعاونيةجمعيةإنشاءيمر

/http://www.odco.gov.maالرابطهذافيليهعالعثوريمكنكنسخثالثمننموذجملء1.

.  هسترسل هذه المنظمة نسخة إلى اإلدارة المشرفة التي تشغل القطاع الذي ستعمل في،ODCOقوم بتقديمها إلىت2.

(يوًما15هذه المرحلة قد تستغرق . )سيقوم األخير بإجراء دراسة لمشروعك
يوًما من اليوم والمكان الذي ستكون 15وإبالغها قبل الى عقد جمع عام ODCOفسوف تدعوك ،اذا تم قبول الطلب3.

(من الضروري أيًضا إبالغ السلطات المحلية)فيه ، 

،عد الجمع ، تحتاج إلى جمع عدة مستندات إلكمال ملف التطبيق الخاص بكب4.

وكبمجرد حصولك على موافقة وزير الشؤون االقتصادية والعامة على تكوين التعاونية الخاصة بك ، ستدع5.
ODCO  يورو28درهم أي ما يعادل 300الستعادته مقابل مبلغ

المقاول الذاتي .5

عد نظام ريادة األعمال آلية فعالة لتعزيز التكامل ي
جيع وتش،االقتصادي للشباب ووصولهم إلى سوق العمل

.روح المبادرة والقيادة

دمجبشأنالحكومةسياسةمنجزءهوالمخططهذا

.المشاريعتنظيمثقافةوتعزيزالشباب

عمل أكثر من الالمقاوالت الذاتية تميل الحكومة اآلن نحو 

ألي مقاول ذاتيفي الواقع ، أنشأت الحكومة بطاقة . بأجر

ا أو حرفيًا فرد يمارس ، فرديًا ، نشاًطا صناعيًا أو تجاريً 

لغ أو مقدم خدمة ، ال يتجاوز حجم مبيعاته السنوي المبا

:التالية 

درهم لألنشطة الصناعية والتجارية 500000•

والحرفية

درهم لمقدمي الخدمات200000•

.

(                                                                       3/3)و التشغيل  سوق العمل .III

،ب(:....

http://www.odco.gov.ma/


معلومات عامة1.

يورو 150ما يتراوح بين يخصصأنالعائدعلى ينبغي
.لإلقامة المؤقتة( الموقع/ حسب المدينة )يورو 250و 

سكنعلىللعثورمساعدة/طرق.2

:هيسكنعلىللعثورالمتاحةالرئيسيةالوسائل

ينةمدكلفيمنهاالعديدوهناك،عقاريةبوكالةاالتصال•
لىعالوكاالتوأسماءعناوينعلىالعثوريمكن.المملكةب

”"التجاريةالدالئل"مواقع www.pj.ma
www.telecontact,ma.دفعالمواطنينعلىيجب

.الوكالةإلىالخدمةرسوم

...إعالناتو،ومجالتصحف•
;مواقع الكترونية•

www.marocannonces.com
www.avito.ma

www.appartement.ma

المنح االجتماعية للسكن3.

جتماعي كجزء من تنفيذ سياسة الحكومة لتعزيز اإلسكان اال
، أنشأ المغرب صندوقي ضمان لتغطية القروض 

لعام والمصرفية الممنوحة بشروط مواتية لموظفي القطاع ا
.أصحاب الدخل المحدودأو / و لألسر المتوسطة 

 .إدارة األموال إلى صندوق الضمان المركزيتعودي
(CCG) 

ةهولاإلقراض أكثر ستجعل الشراكات بين البنوك والحكومة
ان لألسر المتوسطة ومنخفضة الدخل ، من خالل صندوق ضم

درهم 40000، وإعانة بقيمة فوغارمالقروض العقارية 
.(يورو4000)

هو صندوق ضمان لألسر التي لديها دخل صغير فوغارم
.قاروغير 

 :لمزيد من المعلومات

http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogarim

:األهلية

لقطاع األشخاص ذوو الجنسية المغربية غير العاملين في ا
العمومي أو في مقاوالت خاصة وغير المنخرطين في 

ر فيهـم الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والذيـن تتـوف
:الشـروط التاليـة

أن يزاولوا نشاطا مدرا للدخل؛•

يالتالعمالةأوالواليةفيمسكنعلىيتـوفـرواالأن•
برنامجنمالمستفيدون.فيهاسكنهمبناءأواقتناءيعتزمون

مينملزغيرالشيوععلىوالمالك"للسقوطاآليلةالدور"
الشرط؛بهذا

نمالمضمونةسكنقروضمناالستفادةلهميسبقلمأن•
.الفائدةنسبةعلىالدولةخصممنأوالدولةطرف

,نفسهبالطلمقدماختارهالذيالبنكعبرالطلبتقديميتم

بناءأواقتناءلتمويلالموجهةالبنكيةالقروضضمانفغالوج
.الخارجبالمقيمينالمغاربةوالمتوسطةالطبقةلفائدةالسكن

 :لمزيد من المعلومات

http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogaloge

:األهلية

اعالقطفيالعاملينالمغربيةالجنسيةذوواألشخاص
قصندوفيالمنخرطينالخاصالقطاعأجراءوالعمومي
ةالمغاربكذاوالحرةالمهنأصحابواالجتماعيالضمان
وطشرنفسعلىيتوفرونالذينوبالخارجالمقيمين
:فوغارم

,ب نفسهيتم تقديم الطلب عبر البنك الذي اختاره مقدم الطل
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.VI (2/2)االيواء

الضعيفةالفئات / للعائدينمتاحة :االيواء 

؟هل يوجد أي مأوى حيث يمكن للعائدين اإلقامة المؤقتة بعد العودة
هل هناك أي مأوى حكومي؟

في ائدون بشكل عام ، يستقر الع،، ال توجد مالجئ مخصصة الستيعاب العائدين على وجه التحديد عند عودتهملألسف
تجارضحايا اال: تحت فئات مختلفة مثليندرجوا، بعد عودتهم ، يمكن أن في بعض االحيان.سكن دائمريثما يجدون منزل أسرهم أو في فندق 

لتي يمكن وفي هذه الحاالت بالذات ، هناك بعض المنظمات غير الحكومية ا. كبار السن ، األمهات العازبات ، األطفال غير المصحوبين ، إلخ،
.أن توفر لهم إقامة مؤقتة

هل هناك أي فرص إليواء ضحايا االتجار ، ضحايا العنف المنزلي ، األمهات العازبات ، إلخ؟

:يوجد عدد قليل من مراكز اإلسكان لضحايا العنف المنزلي واألمهات العازبات مثل

INSAF(األمهات العازبات)

األمهات العازبات الالئي لم يعد بإمكانهن العيش مع أسرهن منذ ايواءلىع  (INSAF)تعمل المؤسسة الوطنية للتضامن مع النساء المحتاجات
يتم إسكانهم ودعمهم لعدة أشهر ، على األقل حتى والدة الطفل. عاًما20أكثر من 

/https://www.insaf.maالموقع االلكتروني :
Rue Hay Adil, Roches Noires ,5:العنوان و رقم الهاتف 

20350 Casablanca - Maroc
Tel: +212 522 907 430 • +212 522 906 843

Fax: +212 522 907 430

BAYTIجمعية بيتي لألطفال في ظروف صعبة :

لهم الخدمات ومجموعة واسعة من تقدم .عاًما17و 6وتعتني باألطفال في المواقف الصعبة ، الذين تتراوح أعمارهم بين  BAYTIتستوعب
.األنشطة التربوية والممتعة

لقوة العاملة المأذون بها وااللتزام الوالدي ، ولكن أيًضا وفقًا لالطفلنفسية، المشكل االسريتعقيد وطبيعة مدىتختلف مدة الرعاية ليس فقط ب
 .جمعيةللاالستيعاب أو قدرة 14/05بموجب القانون 

فاس BATHAمركز 
امرأة سنويًا ، ونظرية التدخل 1000المركز النساء ضحايا العنف ويقدم الخدمات لتعزيز قدراتهن، ويستضيف المركز ما يقرب من يساعد

 .فعال وحقيقي وواقعي وقابل للتحقيق ويتماشى مع إرشادات صندوق األمم المتحدة للسكان"الخاصة به كنموذج 
Boulevard Allal El Fassi, Fes 30110:العنوان 

0535633016 :رقم الهاتف

 BASMAجمعية
Boulevard el Joulane 400:العنوان  Sidi Othmane Casablanca, 

 : 96 55 37 22 5 212+رقم الهاتف

 OUM EL BANINEام البنين جمعية
Oued :العنوان  Ziz, angle El Mouquaouma, AGADIR

66 08 82 28 5 212+:رقم الهاتف 

AIN GHAZZALعين غزال جمعية
Centre social pour la femme:العنوان Boulevard Allal El fasi Dhar Lamahalla

Lazaret 60000 OUJDA

12 67 74 36 05 212+:رقم الهاتف 

ي....

https://www.insaf.ma/


معلومات عامة1.

ماعياالجتالضماننظامعلىالمغربيالرعايةنظاميشمل
المساعدةبرامجمنمتنوعةومجموعةالرسمي

.االجتماعية
دعنموجودةغيراالجتماعيللضمانالرسميةالتغطية

يهوالمتوسطةالطبقاتعندونادرةالضعيفةالطبقة
لهاوتموتديرهاالتياالجتماعيةالمساعدةبرامجتشمل

الغذائيالدعمبرامج،الخاصوالقطاعالدولةمؤسسات
سوقعيخض،حاليا.والتدريبالتوظيفوبرامجوالتغذية
اإلصالحاتمنلمجموعةالمغربياالجتماعيةالرعاية

موالنتعزيزوزيادةاستقرارهتعزيزإلىتهدفالتي
المتميز

.
:إلىمتاحة
11-84رقمالقانونينص:الخاصلحسابهمنيالعامل

ليشملاالجتماعيالضمانتغطيةنطاقتوسيععلى
.الطرقعلىالنقلمجالفيالعاملينالمهنيين

فيالحقمؤمنشخصلكل:طوعيينمتالاألعضاء
.الظروفبعضفيطوعيتأمينعلىالحصول

يوًما1080عنيقلاللمااإللزاميةللخطةخضع
حالةفيونصفسنواتثالث)متقطعغيرأومتواصاًل 

؛(كاملبدوامالمنتظمالعمل
؛األجرمدفوعةوظائففيعملبعدبلم

ونغضفيالطوعيالتأمينعلىللحصولبطلبتقدم
.ةاإلجباريالتغطيةإنهاءتاريخمنشهرا12أقصاهافترة

لة للطالب يتم تغطية التكاليف بالكامل من قبل الدو: الطالب
في القطاع العام والجامعات ، ويجب على الطالب من 

مساهمة فروع التعليم العالي العام دفعوفيالقطاع الخاص 
.جيلدرهم سنوياً يتم تحصيلها مع رسوم التس400قدرها 

نظام التقاعد2 .
اص الخهناك سبعة صناديق تقاعد مختلفة تدير نظام التقاعد 

في المغرب800،000بالمتقاعدين الفعليين البالغ عددهم 
•CNSSللقطاع الخاص

•"Caisse Marocaine de Retraite" (CMR) 

لموظفي الخدمة المدنية

Caisse Nationale de Retraite et 

d'Assurance” (CNRA) 

•“Caisse Interprofessionnelle Marocaine 

de Retraite” (CIMR)

:التكاليف
  الراتبمتوسطمن٪50التقاعديالمعاشمبلغيقابل

سيتم.المساهمةمنيوًما3240فيللمساهمةالشهري
يمكنالولكنتأمينفترةلكل٪1بنسبةالمبلغهذازيادة

.٪70يتجاوزأن

:فوائد
ددمحالشيخوخةمعاشمنالشهريالمبلغمناألدنىالحد
.درهم1000في

www.cnss.maالمعلوماتمنلمزيد
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.V (1/2)الرعاية االجتماعية
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الضعفاءاألشخاصمساعدة
أنيمكنوالتي،البرامجمنعددعلىالمغربيتوفر
لمالجئامثلالعائدينمنالضعيفةالفئاتمنهاتستفيد

يالوطنلالتحادالتابعةالمتخصصةالتدريبومراكز
.الأطفلديهناللواتيالمتزوجاتغيرالنساءولإلعمار
مستدامةأنشطةإنشاءإلىاألخرىالبرامجوتهدف
منرأكثفيالفئاتلهذهاالقتصادياالجتماعيللتكامل
والمتطلباتاألهليةمعاييراختالفمع.واحدمجال

.التدخلومجاللفئةوفقًاواإلجراءات
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.V (2/2)الرعاية االجتماعية

للعائدينمتاح:االجتماعيةالرعايةنظام
:والمتطلباتاألهلية
:لمهنياالقطاعباختالفيختلفو,والخاصالعامالقطاعينموظفيجميعالمغربفياالجتماعيةالحمايةنظاميغطي

.النظام العام والطالب(CNOPS)يدير الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي •
.النظام الخاص (CNSS)يدير الصندوق الوطني للضمان االجتماعي•
هي المسؤولة عن اإلشراف الفني على التأمين الصحي اإلجباري (ANAM)الوكالة الوطنية للتأمين الصحي•

(AMO)لنظام المساعدة الطبية وإدارة الموارد.(RAMED)
لين عن العمل أنهم ال يستفيدون من نظام الضمان االجتماعي للعاملين في القطاع الخاص أو العام ، يمكن للمغاربة العاطبما 

.من خالل دفع أقساط شهرية تختلف حسب أعمارهممختلفة االشتراك في تأمينات 

الفئات الضعيفة3.
ً األكثرالفئاتتقسيميمكن فرعيتينفئتينإلىضعفا

:رئيسيتين
يرغالنساءذلكفيبماالضعفاءواألطفالالنساء•

رغيوالقاصرينأطفاللديهناللواتيالمتزوجات
.المصحوبين

.المهاجرينفياالتجاروالتهريبضحايا•
.مزمنةأمراضمنيعانونالذينالعائدين•
.السنفيالمتقدمينالعائدين•

للعائدينمتاح:المعاشاتنظام

:األهلية والمتطلبات
 ً اختيار مبلغ وماعن طريق االشتراك في تأمينالخاص بهمعاش التقاعديبتكوين اليمكن لكل شخص أن يقوم تدريجيا

.الدفوعات العادية واإلضافيةفتراتمساهمات االدخار ، و

:إجراءات التسجيل
سمح هناك خيار واسع ، تتوفر منتجات مرنة ومخصصة ، مما ي. تقدم البنوك وشركات التأمين هذه الخدمة في المغرب

.  للمستفيد توفير رأس المال للتقاعد
تظل شروط االسترداد )درهم على األقل شهريًا 200بشكل عام ، يقرر الشخص مقدار المساهمات الدورية التي تبدأ من 

.(صارمة

:وثائق التسجيل
مع احترام قديجب على المشترك استيفاء شروط معينة بما في ذلك بعض الحدود العمرية ، ودفع األقساط المحددة في الع

يتطلب من يجب أن يكون للمشتركين األهلية القانونية للحصول على مثل هذا العقد ، والذي. ، وما إلى ذلكفترات الدفع
.للحصول على التأمين على الحياةثالتاستخدام طرفينصرااألوصياء على السن والق



. IV (1/2)النظام التعليمي

معلومات عامة1.
مدرسةالقبلمامرحلةمنالمغربفيالتعليمنظاميتكون

شرفت.العلياالدراساتووالثانويةاالبتدائيةوالمرحلة
انينحفيالمدرسيالتعليمعلىالوطنيةالتربيةوزارة
واليالعالتعليموزارةإشرافتحتيقعالعاليالتعليم
.األطرتكوينوالعلميالبحث

والرواتبالتكلفة والقروض .2
توجد رسوم دراسية للمؤسسات التعليمية العامة ، فقطال

درهم يجب دفعها 150-50مبلغ مساعدة من حوالي 
.سنويًا

للحصول على معلومات حول المنح الدراسية ، يرجى 

:االتصال بالوزارة المسؤولة

التربية الوطنيةارةوز
35,Av. Ibn Sina B.P.707 Agdal 10000 Rabat

Tel.: 05.37.68.20.00
Fax: 05.37.77.80.28

www.dfc.gov.ma

يةلتغطالقروضأو/ولمصروفاتاعلىالحصولمتطلبات
الدراسيةالرسوم

الدراسةشهاداتعلىحصولهمبمجرد،الطالبمنلعديدا
بالطالقروضمنلالستفادةمؤهلينيصبحون،الثانوية
تىحأو،الخاصةالكلياتفي،المغربفيدراساتهملتمويل
.البالدخارج
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أودرهم150.000إلىالقرضمبلغيصلقد
.بواسطةتغطيتهتمتإذادرهم250.000 CCG

10إلىتصللمدةالمدفوعالمبلغاسترداديتم
يغصتقدمالتجاريةالبنوكجميعتقريبا.سنوات
.التمويل

طاقةبمنبنسخةالبنكتزويدالطلبمقدمعلىيجب
نوانالعوإثبات،تسجيلوشهادة،الوطنيةالتعريف

قيةاتفا،(اإلقامةشهادةأوالهاتفإيصالأوالكهرباء)
.التعليمورسومالمصروفاتتسجيلوإثباتقرض

،عالواقفي،الخاصةوتسهيالتهشروطهبنككلل
جميععملالستعالمللدراسةاالئتمانطلبقبليوصى
.منهاحسناألواختيارالبنوك

برنامج(CCG)المركزيالضمانصندوقيدير
"Teaching Plus"المصرفيةالقروضيضمنالذي

فياليالعالتعليممؤسساتفيالمسجلينللطالبالمقدمة
لالتسجيرسوممنكلأوجزءلتمويل،الخاصالقطاع
.والتعليم

50بمعدلأقصىكحددرهم250.000تقديميمكن
6فيمؤجلوتسديد(سنوات5)السنةفيدرهم000
روطالشوعادة،البنكباختالفالشروطتختلف.سنوات

:األساسية
.سنة25و18بيناعمارهمتتراوح•
.تسجيلشهادةأوصالحتسجيل•

:المطلوبةالوثائقا
.المستفيدهويةمننسخة•
.تسجيلالشهادة•
ةشهادأوالهاتفأوالكهرباءاستالم)العنوانإثبات•

.(....اإلقامة
.قرضاتفاقية•
.الدراسيةوالرسومالتسجيلرسومإثبات•

:للكفاالتالداعمةالوثائق
راتبقسائم3آخر،والعملالراتبشهادة:الموظفون•

.بنكيةكشوفات3وآخر
3وآخرراتبشهادةأوااللتزامحالة:المسؤولون•

.بنكيةكشوفات
كشوف3خراالتقاعدراتبتقاضيشهادة:نوالمتقاعد•

.بنكية
6آخر،المهنيةالبطاقةمننسخة:الحرةالمهن•

.خاصةميزانيةوآخرالبنكيحسابللاتفوكش
اتفوكش6آخر،المدنيةالمسؤوليةنسخة:التجار•

خاصةميزانيةوآخرالبنكيحسابلل
.االيداعهويةمننسخة•

المستوى التعليمي السن

بعض المستثمرين فيها شرعل اطفرعاية اال

من القطاع الخاص

4اقل من 

الروض/ مرحلة ما قبل المدرسة  4 – 6

االبتدائيلمستوىا

المدرسة االبتدائية 6 – 10

المدرسة اإلعدادية  12- 15

الثانويالمستوى

المدرسة الثانوية والتدريب المهني ، وما إلى 

ذلك

15 – 18

التعليم العاليمستوى

.كلية ، جامعة ، مدرسة مهنية وما إلى ذلك فما فوق 18

....ا

http://www.dfc.gov.ma/


. IV (2/2)النظام التعليمي

ة       الموافقة والتحقق من الديبلومات األجنبي .3
قد.المعنيةراتبالوزااالتصالعليهيجببذلكللقيامو,األخيرهذامعادلةالىاجنبيديبلومعلىحائزمغربيكليحتاج

:األمرلزمإذاوترجمتها،معتمدةنسخصورةفيالتاليةالمستنداتطلبيتم
(CV).الذاتيةالسيرةمننسختين•
.الدبلوممننسختين•
.معادلدبلومأيأوالعامةالثانويةشهادةالمننسختين•
الزمنيةالجداولهاوأوصافالدوراتبرامجذلكفيبماالدبلومشهادةتصدرالتيالمؤسسة/المدرسةمنرسميةشهادة•

.التدريبيةالفتراتوالنتائج،االختبارات،
،حضرهاسنةلكليةالمدرس/األكاديميةالسجالت•
.المقالأو،األطروحةمننسختين•
.هدبلومعلىفيهحصلالذيالبلدفيبانتظامعاشالمرشحأنتثبترسميةوثيقة•
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إجراءات التسجيل للعائدين: النظام التعليمي

الهم من المهم أن يحتفظ اآلباء بشهادات ووثائق أطف. في منطقة عودتهمالمتواجدةيمكن للعائدين تسجيل أطفالهم في المؤسسة 
.، والتي قد تكون مطلوبة من المؤسسة

Credit: IOM/ 2019



إعادة اإلدماجفيمساعدةالبرامج 1.

برامج وطنية تدعم إعادة اإلدماج حتى ايلم تكن هناك
 .اآلن
ورةلمشا,دشارإلارةللھجلیةدولامةظلمناوفوظميقدم
ودةلعاقةطمنفيلمتاحةاتمادلخاعلیدللعائتماولمعلوا
.مبھلخاصةا

الدعم المالي واإلداري.2
سات عائدين نحو مؤسالاحالةيمكن للمنظمة الدولية للهجرة 

(  رمؤسسات التمويل األصغ)التمويل األصغر المناسبة 
والبرامج الحكومية التي تقدم خدمات محددة تهدف إلى

ية التخفيف من هشاشة األوضاع االجتماعية واالقتصاد
يمكن . شريةللسكان الفقراء مثل المبادرة الوطنية للتنمية الب

إدارة الوصول إلى إجراءات التطبيق ومعايير األهلية داخل
.ائدوالية حيث يقيم العالالعمل االجتماعي على مستوى 

قاردخلذاتدعم لبدء األنشطة  .3
جموعةمالمغربي البنكي لتعزيز االستثمار ، أنشأ النظام 

مار معظم صناديق االستث. من طرق التمويل لرواد األعمال
عض بفيما ان ال. في المغرب مخصصة للشركات القائمة

.الناشئةيستهدف أيًضا الشركات منها 

المبادرة Moubadara
ير في أوضاع غعمال صغيرة تساعد الناسألدعم برنامج

عمل وفرص القاردخلذومستقرة لخلق نشاط اقتصادي 
ة من خالل الدعم الفني والمالي في شكل قروض مجاني

و 10،000تختلف المبالغ المتاحة بين . بدون فائدةو
.درهم80،000

تتمين Tatmine
يات مشغلين صغار ومنتجين صغار في تعاونسجيل ت

من أجل . وجمعيات مهنية من مختلف مناطق المغرب
ل تمويل مشاريعهم وبرامجهم ، تهدف إلى تعزيز سالس

اء ، اإلنتاج المحلية لصالح صغار المزارعين ، رجاال ونس
ة وفقا لنهج التمكين الذي يتم فيه استثمار األنشط

ص إلى االستراتيجية في جميع أنحاء القطاع ، من التشخي
.التسويق وحتى التصدير في بعض األحيان
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. IIVدعم ملموس للعائدين

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  INDH

نظم مشاريع تهدف إلى محاربة اإلقصاء االجتماعي في ت
القرويةالمناطق الحضرية والفقر في المناطق 

: http://www.indh.ma/

القروض الصغرىوكاالت

1000تقدم القروض الفردية والجماعية ، هناك أكثر من 
وكالة في جميع أنحاء البالد مثل : 

https://www.alamana.org.maاألمانة •

https://www.alkarama.org/frالكرامة •

جمعية زاكورة •
http://www.fondationzakoura.org/

حاالت أصحاب المقاوالت الذاتية .4
:االهلية 

ممارسة النشاط الفردي الذي هو جزء من األنشطة •
.(تجارية ، حرفية ، صناعية ، خدمة)المؤهلة 

درهم للخدمات و 200،000>لعائد السنوي ا•
.درهم ألي شيء آخر500،000>

:المزايا

 .إجراءات الحذف/ انشاء مبسط •

.محاور واحد•

 .ضرائب مخفضة•

 .من المنزلالعملإمكانية •

 .ال ضرائب= ال رأس مال•

.الفوترةمرونة •

.االستغناء عن ضبط الحسابات•

:الضرائب

مرات في السنة بصفة 4أصحاب المقاوالت الذاتية يعلن 
٪ 2٪ إذا كان النشاط تجاريًا و 1عامة ويتعين عليهم دفع 

.إذا كان النشاط هو الخدمة

بإنشاء المنظمة الدولية للهجرة في المغرب توصي 
ة منحها ولسهولتفي ضوء المزايا التي مقاوالت ذاتية 

.االستفادة من القروض

.

http://www.indh.ma/
https://www.alamana.org.ma/
https://www.alkarama.org/fr
http://www.fondationzakoura.org/


المنظمات اإلنسانيةوالمنظمات الدولية ، غير الحكومية 1.

International Organization for Migration (IOM)

المنظمة الدولية للهجرة
ة مع بصفتها المنظمة الدولية الرائدة للهجرة ، تعمل المنظمة الدولية للهجر

وفهم شركائها في المجتمع الدولي للمساعدة في التحديات لتدبير الهجرة

ذلك تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل الهجرة وك. قضاياها

.الحفاظ على كرامة المهاجرين ورفاههم

11, rue Aït Ourir, « Pinède », Souissi, Rabat - Maroc

Tel.: 05 37 65 28 81

Email: iomrabat@iom.int

Internet: https://morocco.iom.int/

United Nations High Commissioner for Refugees

(UNHCR)

مفوضية شؤون الالجئين
في تضمن المفوضية أن لكل شخص الحق في طلب اللجوء وإيجاد مالذ آمن

دولة أخرى ، مع إمكانية العودة في النهاية إلى الوطن أو االندماج أو إعادة 

.التوطين

10, Avenue Mehdi Ben Barka - Souissi - Rabat -

Morocco, BP : 10170, Rabat, Morocco

Tel.: 05 37 75 79 92

Email: morra@unhcr.org

Internet: http://www.unhcr.org/

UNICEF

كائها في تعمل اليونيسف على تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل ، وتعمل مع شر

خاص جميع أنحاء العالم لجعل هذا االلتزام حقيقة واقعة ، مع التركيز بشكل

ميع على الوصول إلى األطفال األكثر ضعفًا وتهميًشا ، من أجل مصلحة ج

.األطفال ، أينما كانوا

13 bis, rue Jaafar Essadik, Agdal, Rabat

Tel.: 05 37 67 56 96

Email: rabat@unicef.org

Internet: https://www.unicef.org

Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD)

رد التي التغيير ، وربط البلدان بالمعرفة والخبرات والموا PNUDيدعم برنامج 

منظوًرا عالميًا ومعرفة محلية  PNUDيوفر . يحتاجها الناس لتحسين حياتهم

.للناس واألمم

13 Avenue Ahmed Balafrej, Rabat

Tel.: 05 37 63 30 90

Email: 

Internet: http://www.ma.undp.org/

Caritas

ض في المغرب تضامنها مع الفئات األكثر ضعفًا ، بغCARITASتُظهر 

ل النظر عن جنسياتهم أو أصولهم أو معتقداتهم أو جنسهم ، وتسعى من خال

-.عملها إلى تعزيز الصالح العام واحترام البيئة والتنمية المستدامة

Diocesan Caritas of Rabat, B.P. 258 RP 

10001, Rabat

-Archdiocese of Tangiers, Sidi Bouabid, 55, B.P. 

2116 90000, Tangiers

Address Line 2

Tel.: 05 37 26 38 04/ 05 39 93 63 82

Email: caritas.maroc@gmail.com

Internet: www.caritas.org/

Association Marocaine pour l’Action et le 

Développement

مساهمة في تعزيز نوعية الحياة االجتماعية القروية المساهمة في حماية البيئة ال

.دمج المرأة في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

32, Rue Badr Lamhalla Oujda - OUJDA

Tel.: 05 36 71 00 29

Email: asso.amad@gmail.com

Darna

االستماع وتتمثل مهمتها في خدمة المصلحة العامة ، وترسيخ االستعراضية ، و

إلى األطفال واألمهات واألسر ، والتعاطف معهم

9, Rue du Détroit, Marshan, Tanger

Tel.: 05 39 33 35 58

Email: association.darnasiege@gmail.com

Internet: www.darnamaroc.com

Centre Culturel Africain

المركز الثقافي األفريقي

ن جميع المركز الثقافي األفريقي هو في نفس الوقت مكان اتصال بي

انب االفارقة بمختلف جنسياتهم وأيًضا مكان لمساعدة األفارقة األج

على...( الدبلوماسيين والمهنيين والطالب والباحثين عن عمل )

االندماج جيًدا في المغرب في وسط المغاربة
4, rue Oued Souss, Agdal ،Rabat 10000

Tel.:05 37 77 05 97

Internet: https://www.ccamaroc.com/
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السلطات المحلية المعنية

( تأمينات التقاعد إلخ/ مكاتب التوظيف والتأمين الصحي  )

Agence Nationale de l’Assurance Maladie

الرئيسية في اإلشراف على نظام التأمين الصحي ANAMتتمثل مهمات 

وتنظيمه ، فضالً عن إدارة موارد خطة المساعدة الطبية(  (AMOاإللزامي 

(RAMED)

8, Avenue Mehdi Ben Barka, Hay Riad, 10100 

Rabat, Maroc

Tel.: 05 37 57 34 02

Email: contact@anam.ma

Internet: www.anam.ma

Centre d’addictologie-Fes

.نفسانيتقديم الرعاية للمرضى المدمنين على الكحول والمواد ذات التأثير ال

Address Line 1

Address Line 2

Tel.: 06 58 84 20 69

Internet:: www.psychiatriefes.org

This structure is present in many cities 

Tangier,Tetouan, Agadir, Rabat, ...

Wafa Assurance

Siège social Wafa Assurance. 1, bd Abdelmoumen - 20100-

CASABLANCA

Tel.: 05 22 54 55 55

Internet: http://www.wafaassurance.ma

Axa Asssurance

120-122 Avenue Hassan II ،Avenue Hassan II, Casablanca

Tel.: 05 22 88 93 99

Internet: https://www.axa.ma/
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Association de lutte contre le sida (ALCS)

ALCS ، في المغرب ، هي الرابطة الوحيدة المعنية بكل من الوقاية من

فسية          اإلصابة بفيروس نقص المناعة ، والحصول على الرعاية الطبية والن

واالجتماعية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة

24 avenue Massira, J5, CYM, Rabat

Tel.:  05 37 79 73 31

Email: alcs@menara,ma

Internet:: www.alcs.ma/

Association Thissaghnasse pour la culture et

le developpement (ASTICUDE)

بتطوير مشاريع حول موضوعات مختلفة من الخبرة  ASTICUDEتقوم 

، التنمية الهجرة وحقوق اإلنسان ، النوع االجتماعي ، الثقافة والتعليم ، الحكم)

.الد، والتي تساهم معًا في مكافحة الفقر وعدم المساواة في الب( والبيئة

165, Boulevard Tanger / Nador Maroc

Tel.: 05 36 60 45 41

Email: asticudecontact@gmail.com

Fondation Orient Occident

ها ، فهي بفضل مراكز االستقبال واالستماع وكذلك مراكز التدريب التابعة ل

ن في تدعم المهاجرين الذين يصلون إلى المغرب وكذلك أولئك الذين يرغبو

خاص توفر هياكل دعم العودة الطوعية لهؤالء األش. العودة إلى بلدهم األصلي

..بيئة مواتية وفرص إعادة دمج ناجحة

Avenue des F.A.R El Massira, Commune de Yacoub

El Mansour, BP 3210 10000 Rabat

Tel.: 05 37 79 36 37

Internet: www.orient-occident.org/

Agence de Développement Social

ن خالل تهدف الوكالة إلى تعزيز التنمية االجتماعية في جميع أنحاء المغرب م

تمويل العديد من البرامج االجتماعية

Avenue des F.A.R El Massira, Commune de Yacoub

El Mansour, BP 3210 10000 Rabat

Tel.: 05 37 79 36 37

Internet: www.ads.ma

http://www.anam.ma/
http://www.psychiatriefes.org/
http://www.wafaassurance.ma/
https://www.axa.ma/
http://www.alcs.ma/
mailto:asticudecontact@gmail.com
http://www.orient-occident.org/
http://www.ads.ma/


المرافقة الطبية

Ministère de la santé

Ministère de la Santé. 335. Avenue Mohamed V

Tel:+212 537 76 10 25

+212 537 76 14 03 

Email: Contact@sante.gov.ma

Internet: : www.sante.gov.ma

CHU Ibn Sina

Rue Lamfadel Cherkaoui

Rabat - Institut B.P 6527

Tel.: +212 537 676 464

Email: webmaster@chis.ma 

Internet:: www.churabat.ma

CHU Mohammed V1, Marrakech

Av Ibn Sina Amerchich, BP 2360,Marrakech-principal

Tel.: +212 (0) 524 300 629

Email: webmaster@chumarrakech,ma

Internet:: www.chumarrakech.ma

CHU Hassan II

Route Sidi Harazem, Fes

Tel.: 05356-19053

Email: contact@chu-fes.ma

Internet: www.chu-fes.ma/

CHU Mohammed VI, Oujda

BP 4806 Oujda Universite 60049 Oujda-Maroc

Tel.: 05 36 53 9 1 00

Internet: www.chuoujda.ma

CHU Ibn Rochd

1, Rue des Hôpitaux, Casablanca 20250

Tel.: 05 22 22 41 09

Email: direction@chucasa,ma

Internet: www.chuibnrochd.ma

Fondation Lalla Salma- Prévention et traitement

des cancers

تعمل المؤسسة مع جميع شركائها لجعل مكافحة السرطان إحدى أولويات

.الصحة العامة في المغرب والمنطقة

Villa No. 1, Touarga Fouaka, Méchouar Said - Rabat 

Tel.: +212 (0) 5 37 66 10 55 

Email: contact@flsc.ma

Internet:: http://www.contrelecancer.ma/en/

For an easy conversion to the Moroccan Dirham:

https://www.xe.com/fr/currency/mad-moroccan-dirham
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خدمات للمساعدة في البحث عن وظائف ، السكن ، إلخ 

ANAPEC

ANAPEC هي الوكالة العامة المغربية التي تهدف إلى دمج الشباب على

.المدى القصير في سوق العمل

Rue Jabal El Ayachi, Rabat

Tel.:  05 37 77 45 92

Email: econtact@anapec.org

Internet:: www.anapec.org

OFPPT /ISTA

قدم مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل بالرباط هو هيئة عامة مغربية ت

ل في دورات تدريبية قصيرة وعملية للشباب من أجل االندماج بشكل أفض

.سوق العمل

Avenue Allal El Fassi, Hay Riad Rabat

Tel.: 05 37 71 17 80 - 05 37 71 52 49

Email: xxx

Internet: http://www.ofppt.ma/

This structure is present in many cities

FOGARIM

FOGARIM هو صندوق ضمان لألسر ذات الدخل الصغير وغير النظامي.

CCG

Centre d'affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad -

Rabat, B.P 2031

Tel.: 05 37 71 68 68 

Internet: http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogarim

FOGALOGE

مستقلين هو برنامج ضمان يستهدف الموظفين ذوي الدخل المتوسط   والعاملين ال

بنون من الطبقة الوسطى والمغاربة المقيمين بالخارج  الذين يشترون أو ي

.يورو100000منازل تصل قيمتها إلى 

CCG

Centre d'affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad -

Rabat, B.P 2031

Tel.: 05 37 71 68 68

Internet: http://www.ccg.ma/fr/votre-

projet/fogaloge

http://www.sante.gov.ma/
http://www.churabat.ma/
http://www.chumarrakech.ma/
http://www.chu-fes.ma/
http://www.chuoujda.ma/
http://www.chuibnrochd.ma/
http://www.contrelecancer.ma/en/
https://www.xe.com/fr/currency/mad-moroccan-dirham
http://www.anapec.org/
http://www.ofppt.ma/
http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogarim
http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogaloge


جهات اتصال أخرى 

( إلخللنساء واألطفال المنظمات غير الحكومية  (القروض الصغيرة ,

Association Initiatives pour la Protection des 

Droits de la Femme (IPDF)

ي القانون وفي وتتمثل مهمتها االستراتيجية في تنفيذ المساواة بين الجنسين ف

تزم  وبهذا المعنى ، تل. الواقع ، من خالل الدفاع عن الحقوق العالمية للمرأة

IPDF ضدها بمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وجميع أشكال التمييز

.، وفقًا لالتفاقيات والمواثيق الدولية

Boulevard Allal fassi, Batha, Fès, Maroc

New Fes, Fès, Morocco 30000

Tel.: 0535-63-89-70 

Email: ipdf2@yahoo.fr

Internet: http://www.ipdf.org.ma

Bayti

Km 12,5 Ancienne Route de Rabat, Sidi Bernoussi, 20610 

Casablanca, Morocco

Tel.: +212 522 75 69 65

Email: contact@association-bayti,ma

Internet: http://www.association-bayti.ma/

Union de l’Action Féminine

ميع وهدفها هو تعزيز الوضع االجتماعي والقانوني للمرأة والقضاء على ج

.أشكال التمييز ضدها

425, Avenue Hassan II, n°3-Diour Jamaâ, Rabat 

Tel.:  0537-70-09-64

Email: uaf.rabat@gmail.com

Solidarité Féminines (mères célibataires)

لى مساعدة األمهات العازبات على اكتساب خبرة عملية من خالل تدريبهن ع

عن المهن ذات الصلة بالطعام والحلويات والحمام داخل المنظمة ومنع التخلي

.األطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج

10, rue Mignard, quartier Palmier

Casablanca

Tel.: 0522-25-46-46 

Email: solfem,m@gmail,com

Internet: https://www.facebook.com/solfem/
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Auto-entrepreneur

15 Bis, Rue des Asphodèles - Casablanca, Maroc

Tel.: +212 (0) 6 61 43 95 16 

Email:

Internet: http://ae.gov.ma/

INSAF:

5, Rue Hay Adil, Roches Noires

20350 Casablanca - Maroc

Tel: +212 522 907 430 • +212 522 906 843

Fax: +212 522 907 430

Internet : https://www.insaf.ma

INDH

Boulevard Mohammed V, Quartier Administratif

Rabat.10000

Tel.: 05 37 21 55 62 / 05 37 21 55 77

Internet: http://www.indh.ma

AMVEF:

تماعي دعم وتعزيز قدرة المرأة على التصدي للعنف القائم على الجنس االج

من خالل سلسلة من الخدمات التي يقدمها المتخصصون

37, rue Abderrahman Sahraoui, App 6, et 7 - 5ème 

étage –Casablanca / MAROC

Tél: +212 522 26 86 67 ou +2126 61 39 61 06

Fax: +212 522 26 86 66

Internet: http://amvef.org/

http://www.ipdf.org.ma/
http://www.association-bayti.ma/
mailto:uaf.rabat@gmail.com
https://www.facebook.com/solfem/
http://ae.gov.ma/
https://www.insaf.ma/
http://www.indh.ma/
http://amvef.org/


للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة بوابة المعلومات على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج للعائدين من ألمانيا

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/morocco   
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Care International

مساهمة وتتمثل مهمتها في دعم األفراد واألسر في أفقر المجتمعات من خالل ال

في تكافؤ الفرص

134, Angle route Ouled Ziane & rue Asswane Imm

B, 3ème étage, appt n°5 & 6 ،Casablanca

Tel.: 05 22 45 29 16

Email:  info@caremaroc.org

Internet: https://www.caremaroc.org/

GIZ

بشكل كبير وفي مجاالت مختلفة في التنمية المستدامة  GIZتساهم 

للمغرب

29, avenue d’Alger ،quartier hassan ،Rabat 10001

Tel.: 05372-04517

Email: info@giz.de

Internet: https://www.giz.de

Fondation Moubadara pour les jeunes de 

l’Entreprenariat

جيع وتتمثل مهمتها في تشجيع االستثمار وخلق األعمال التجارية ، وتش

.غيرةالمبادرة الخاصة وقادة المشاريع الشباب ، وكذلك تحديث الشركات الص

15 Bis, Rue des Asphodèles - Casablanca, Maroc

Tel.: +212 (0) 6 61 43 95 16 

Email:

Internet: www.fondationmoubadara.org

Moukawalati

جيع وتتمثل مهمتها في تشجيع االستثمار وخلق األعمال التجارية ، وتش

.غيرةالمبادرة الخاصة وقادة المشاريع الشباب ، وكذلك تحديث الشركات الص

Angle Bd Abdelmoumen & rue soumaya,

Résidence Shehrazade 3, Étage:5, N°22, Palmiers.

Tel.: +212 522 98 54 60

Internet: http://www.moukawalati.ma/

Subscription desks are present all over the country,

http://www.moukawalati.ma/adresses.cfm

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/
https://www.caremaroc.org/
https://www.giz.de/
http://www.fondationmoubadara.org/
http://www.moukawalati.ma/
http://www.moukawalati.ma/adresses.cfm

