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ة. توفر المنظمة الدولية للهجرة المعلومات  قامت المنظمة الدولية للهجرة بجمع المعلومات بعناية كب�ي
. ومع ذلك، ال تستطيع المنظمة الدولية للهجرة أن تكون مسؤولة عن صحة  األفضل وبكل ضم�ي

 المعلومات المقدمة. عالوة عىل ذلك، لن تكون المنظمة الدولية للهجرة مسؤولة عن أية استنتاجات يتم
ي يتم استخالصها من المعلومات المقدمة من قبل المنظمة الدولية للهجرة. التوصل إليها أو أية نتائج، وال�ت
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۱ الرعاية الصحية الرعاية الصحية۱
معلومات عامة عن الرعاية الصحية

المغرب  ي 
�ن ،يوجد   2019 ًرا من سنة  اعتبا 
ن صحي عامة وخاصة . برامج تأم�ي

يمكنهم  ضعفا  األك�ث  العام:  ن  التأم�ي
RA� )االستفادة من نظام المساعدة الطبية 

مبادئ  عىل  المخطط  هذا  يعتمد   )MED
تبلغ   . ي الوط�ن والتضامن  االجتماعي  الرفاه 
المساهمة السنوية للمستفيدين من الفئات 
ي للشخص الواحد  المعوزة 120 درهم مغر�ب
ي السنة وبحد أقىص 600 درهم لكل أرسة 

�ن
يمكن  األشخاص.  عدد  عن  النظر  بغض 
ي برامج 

ي القطاع العام التسجيل �ن
ن �ن للعامل�ي

ن التأم�ي
ي لمنظمات  الصحي التالية: الصندوق الوط�ن
الصندوق   )CNOPS( االجتماعي  االحتياط 
االجتماعي   االحتياط  لمنظمات  ي  الوط�ن
ن الصحي  )CNOPS)هو الهيئة اإلدارية للتأم�ي

ي القطاع العام.
اإلجباري لموظ�ن

ًق تعمل CNOPS وف ا ألحكامها التنظيمية 
إدارة  ي 

�ن اتيجية  اإلس�ت التوجيهية  ومبادئها 
للمؤمن عليهم من قبل  المقدمة  الخدمات 
والخاصة.  العامة  الصحية  الرعاية  مرافق 
ي لمنظمات االحتياط  يضمن الصندوق الوط�ن
الموظف  مساهمات  داد  اس�ت االجتماعي 
داد أو  ضمان التغطية  وصاحب العمل واس�ت
بشكل   ة  مبارسش المضمونة  للخدمات  الكاملة 
ن  التأم�ي عن  المسؤولة  هي   CNOPS،عام
معدل  ويحدد   . األساسي اإلجباري  الصحي  
ي المائة من جميع  األجور 

اك بنسبة 5 �ن االش�ت
مقسمة بالتساوي مع صاحب العمل. الحد 
والحد  درهم   70 الشهري  اك  اللش�ت األد�ن 

ن الخاص: األقىص 400 درهم. التأم�ي
يوجد العديد من التأمينات الصحية الخاصة 

ن له متطلبات وإجراءات  ي المغرب. كل تأم�ي
�ن

تسجيل خاصة به. بعض األمثلة :
 	www.axa.ma
 	www.sahamassurance.ma
 	www.allianz.ma
ي تقدمها البنوك	  التأمينات ال�ت

المنشآت الطبية واألطباء
للخريطة  ا  وزارة  تها  ن�ش ي  ال�ت  -  2018 وفًق 
لمحة  تقدم  ي  وال�ت  - الصحة  لعام  الصحية 
عامة عن عرض الرعاية لعام 2018 ،يوجد 
و3818  ي   ط�ب ي 

أخصا�ئ  7414 المغرب  ي 
�ن

و160  أسنان  طبيب  و456  عام  طبيب 
ي القطاع العام، ما يعادل مجموع 

صيدلي  �ن
الطبية. الصحة  مجال  ي  

�ن عامل   11848
هؤالء  أن   المنطقة  حسب  التوزيــــع  يظهر 
الدار  ي 

�ن أساسي  بشكل  كزون  ي�ت ن  المهني�ي
،تليها   3000 عددهم  يبلغ  حيث  البيضاء  
،(الرباط   1851) مكناس  فاس  مناطق 
ي  

(مراكش-آس�ن  682،1) القنيطرة  سال 
ي المغرب فقط 

ي الواقع، يوجد �ن
(640،1.(�ن

ي 
نسا�ئ طبيب  و471  أطفال  طبيب    472

و406 طبيب تخدير وإنعاش،و338 طبيب 
طبيب   294 و  عيون  طبيب  و316  أشعة 
 213 و  الكىل  أمراض  طبيب   256 و  قلب 
طبيب نفسي و 191 طبيب مسالك بولية. 
عددهم  فيبلغ   ، ي الط�ب للجهاز  بالنسبة  أما 
ذلك  ي 

�ن بما  العام  القطاع  ي 
�ن  29738

13209 ممرضة متعددة  المهارات و4748 
ممرضة مساعدة و4142 قابلة.

ي 
�ن  

ً
طبيبا  11839 وجود  إل  اإلشارة  مع 

مقارنة  ية  الح�ن بالمناطق  الخاص  القطاع 
تظهر  القروية.  المناطق   ي 

�ن فقط   303 بـ 
ن  الخريطة الصحية أن معظم األطباء الخاص�ي

 - البيضاء  الدار  مناطق:  أربــع  ي 
�ن كزون  ي�ت

سطات (4471 ،(الرباط - سال - القنيطرة 
ي (1206 (وفاس 

(2258 ، (مراكش - آس�ن
التحتية،  البنية  حيث  من  مكناس.)1115) 
للرعاية  مؤسسة   2101 البيانات  تظهر 
زا

ً
ي القطاع العام،و831 مرك

الصحية األولية �ن
قرويا.  صحًيا  زا 

ً
مرك و1270  ًيا  ح�ن صحًيا 

ي 
�ن  148 يوجد  بالمستشفيات،  يتعلق  فيما 

رسير.   21692 بسعة  البالد  أنحاء  جميع 
ي المغرب 10 مستشفيات أللمراض 

يوجد �ن
هناك  ذلك،  إل  باإلضافة  بسعة.  النفسية 
 غسيل الكىل. هذه 

ً
106 مراكز 1146 رسيرا

الكىل.  غسيل  آلة   1995 بـ  مجهزة  المراكز 
من جانبه، يضم القطاع الخاص 356 عيادة 
أن  المستغرب  غ�ي  من  رسير.   719،9 مع 
الدار البيضاء- سطات  لديها أك�ب (2915(

 1755) القنيطرة  سال  الرباط  تليها  رسير، 
مكناس  (فاس   ،  1315) ي 

(مراكش-الصا�ن  ،
)  770) الحسيمة  تطوان  (طنجة   ،  892)

الولوج  تكاليف  خنيفرة.)648)  مالل  ي  وب�ن
 60 من  اوح  ت�ت العامة  المستشفيات  إل 
االستشارات  رسوم  تختلف  حيث  درهم 
وفًق إل 150 ا لمنطقة اإلقامة .يجب عىل 
ي 

ي العالج �ن
المر�ن تقديم بطاقة هوية لتل�ت

الصحية  المراكز  ي 
�ن العامة.  المستشفيات 

بأنفسهم  الفوات�ي  المر�ن  يدفع  الخاصة، 
يجب   . ن  التأم�ي طريق  عن  تعويضهم  ويتم 
ي للمهاجرين العائدين إل  ترجمة الملف الط�ب

المغرب إل الفرنسية .

الولوج للمراكز الصحية
أقرب  استشارة  أوال  المريض  عىل  يجب 
الهوية  بطاقة  تقديم  خالل  من  ي  ط�ب مرفق 
الطبية،  الحالة  عىل  اعتماًدا  به.  الخاصة 

مرافق  إل  المريض  إحالة  ذلك  بعد  يمكن 
طبية أخرى ذات صلة.يجب أن يكون لدى 
ن  المريض بطاقة RAMED أو شهادات تأم�ي
الطوارئ،  حاالت  باستثناء  أخرى.  صحي 
يجب عىل المستفيدين من استشارة طبيب 
المذكور  أواًل   RAMED الصحي  المركز  ي 

�ن
ي 

�ن بهم.  الخاصة   RAMED بطاقة  عىل 
للحصول  المريض  يحتاج  العامة،  المرافق 
االنتظار  وقت  يكون  أن  يمكن  موعد.  عىل 
العالي  للضغط  ًرا  ًال نظ  ا  أحياًنا طوي جًد 
ونقص الموارد. فيما يتعلق بالمرافق الطبية 
للحاالت  الفوري  القبول   يتم  الخاصة، 
الطبية الخفيفة فيما الحاالت الطبية الثقيلة 
والحرجة تتطلب إيداع شيكات ضمانة من 

. توفروتكاليف الدواء: طرف المر�ن
األدوية  توافر  من  التحقق  للعائدين  يمكن 

ي 
وأسعارها �ن

المغرب ع�ب زيارة المواقع التالية
www.pharmacie.ma

www.medicament.ma
ي 

�ن المتاحة  األدوية غ�ي  يمكن طلب معظم 
الصيدلية.

طبية  وصفة  العائدون  يقدم  أن  يجب 
مناسبة.

المستحسن  من  العالج،  ي 
�ن التأخ�ي  لتجنب 

أن 
ثالثة  لتغطية  االلزم  الدواء  العائدون  يح�ن 

إل ستة 
أشهر من العالج
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الوصول للعائدين
األهلية واملتطلبات:

إىل  الولوج  الوطنية  للبطاقة  حامل  مغريب  ألي  ميكن 

خدمات الصحة العامة.

التسجيل للحصول عىل دعم الدولة بواسطة بطاقة راميد 

مفتوح للجميع لكن فقط من يتم إثبات حالتهم الهشة 

هم من يستفيدون من هذا النظام.

. ميكن للعائدين التسجيل كذلك يف مؤسسات التأمينات 

الصحية الخاصة, تختلف رشوط التسجيل واملتطلبات من 

مؤسسة ألخرى.

الطبية  املساعدة  نظام  للتسجيل يف  التسجيل:  ات  إجراء 

مرفق  التسجيل  تقديم منوذج  العائد  يجب عىل   ، راميد 

الوطنية  التعريف  بطاقة  التالية  نسخة من  باملستندات 

الوطنية  التعريف  بطاقة  من  نسخة  الطلب؛  ملقدم 

للبالغني املعالني؛ صورتني شخصيتني ملقدم الطلب؛ صورتني 

شخصيتني للزوج / الزوجة؛ شهادة متابعة الدراسة بالنسبة 

لألبناء أو األطفال املتكفل بهم الذين ترتاوح أعامرهم بني 

تعدد  حالة  يف  الجامعية  الحياة  شهادة  سنة؛  و26   21

املستفيدين؛ شهادة األجرة لكل فرد مأجور يف األرسة؛

الوثائق: لإلستفادة من خدمات الصحة العامة، يجب عىل 

العائد اإلدالء ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة راميد

۱ الرعاية الصحية الرعاية الصحية۱
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معلومات عامة عن سوق العمل
السامية  للمندوبية  ا  عام  ي 

،)�ن  HCP( وفًق 
ي  الوط�ن االقتصاد  ،خلق   2019 للتخطيط 
165 ألف وظيفة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 
وفًق  السابق.  بالعام  مقارنة  المائة  ي 

�ن  5.1
الصادرة  أللرقام  ا  بالربــع  المتعلقة   HCP
،خلق   2019 سنة  من  الرابع  عن  ًرا  مؤخ 
 24000 متبوعا   .( معظم  الخدمات  قطاع 
ً الوظائف (267000 بقطاع البناء وظيفة، 

ي
ي المركز الثالث (بما �ن

ي قطاع الصناعة �ن
ويأ�ت

وظيفة،   17000 الحرفية)  الصناعة  ذلك 
ن فقد  قطاع الزراعة والغابات وصيد  ي ح�ي

�ن
ي هذا السياق، 

األسماك 146000 وظيفة. و�ن
أن  إل   HCPللتخطيط السامية  المندوبية 
المائة  ي 

�ن  5.9 من  انخفض  البطالة  معدل 
؛  ي الوط�ن المستوى  عىل  المائة  ي 

�ن  2.9 إل 
ي 

�ن المائة  ي 
�ن إل 9.12  المائة  ي 

�ن من 8.13 
المائة  ي  

�ن  6.3 من  وزاد  ية  الح�ن المناطق 
ي المناطق القروية. وتبلغ 

ي المائة �ن
إل 7.3 �ن

المائة  ي 
�ن  5.13 العمل  عن  ن  العاطل�ي نسبة 

ن  ن الخريج�ي ي المائة ب�ي
ن النساء  و7.15 �ن ب�ي

ن  ب�ي المائة  ي 
�ن و9.24  الشهادات  وأصحاب 

ن 15 و24  اوح أعمارهم ب�ي الشباب الذين ت�ت
سنة.

العثور عىل عمل
الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات    
 ANAPECوهي المؤسسة العامة والوحيدة 
العمل  عروض  إدارة  إل  تهدف  ي  ال�ت
وتوجيهات  معلومات  تقدم  والطلبات. 
إل  باإلضافة  عمل،  عن  ن  للباحث�ي مجانية 
فإنها  باختصار،   . ن للموظف�ي المشورة  تقديم 

توفر:

الوظيفة أو الوساطة	 
االستشارة	 
المعلومات	 

بجميع  قائمة  عىل  العثور  للعائدين  يمكن 
: وكاالت ANAPEC عىل الرابط التالي

www.anapec.org
وكالة:  مع  للتسجيل  المطلوبة  المستندات 

ANAPEC
 	CIN بطاقة الهوية الوطنية
مصادق 	  نسخ  أو  األصلية  الديبلومات 

الثانوية  شهادة  عن  يقل  ال  مما  عليها 
. ي العامة، أو من شهادة  التأهيل المه�ن

شهادات مهنية تثبت ثالث سنوات من 	 
ي العمل، خاصة لغ�ي الحائزين 

ة �ن الخ�ب
بلوم 

للعائدين  للحصول عىل فرص عمل، يمكن 
زيارة المواقع 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
 	www.tanmia.ma

ن عن العمل مساعدة العاطل�ي
ي القطاع الخاص الذين فقدوا 

يمكن لموظ�ن
فقدان  تعويضات  من  االستفادة  وظائفهم 
وع قانون إعانة  ي م�ش الوظيفة )IPE )تم تب�ن
ن  ي سبتم�ب ودخلت ح�ي

فقدان العمل )IPE )�ن
(القانون رقم 14�03.( ي 1 ديسم�ب

التنفيذ �ن

يحسب البدل عىل أساس متوسط آخر 36 
شهرا قبل تاريــــخ فقدان الوظيفة. ال يتجاوز  
المرجعي  اليومي  األجر  متوسط  ٪70من 

SMIG

للراتب  المضمون  األد�ن  الحد  هو   SMIG
،أصبح  يناير2019   1 من  اعتبارا  ي  المه�ن
المغرب  ي 

�ن أللجور  ي 
القانو�ن األد�ن  الحد 

والمهن  الصناعة،  قطاع  ي 
�ن  (:SMIG(

ساعة   / درهم   46,13 الية:  واللي�ب التجارية 
2 86.570 درهم / شهر كما  يعادل  ما  أي 
مع  مقابلة  من  يستفيد  أن  للشخص  يمكن 
العمل  وورش  لتحديدالمواقع   ANAPEC

الخاصة بالبحث عن
يمكن  الوكالة.  هذه  تنظمها  ي  ال�ت الوظائف 
OFPPT للوكالة أيضا، إعادة توجيه الفرد إل

اللستفادة  الشغل  وإنعاش  ي  المه�ن التكوين 
من التدريب المؤهل من أجل إعادة االندماج 

ي سوق العمل.
�ن

مزيد من التعليم والتدريب
ي  المه�ن التدريب  تقدم  ي  ال�ت الرئيسية  الوكالة 
الشغل  وإنعاش  ي  المه�ن التكوين  مكتب  هي 
)OFPPT. يتوفر المكتب عىل عروض تكوين 
متنوعة، صممت خصيصا لحاجيات سوق 
حة  الشغل. يتم تنظيم عروض التكوين المق�ت
من طرف المكتب عىل شكل وحدات حسب 
االختصاص، المستوى، ونمط التدريب. يتم 
والمستويات،  واألنماط،  ات،  الف�ت تحديد 
واالختصاصات واألوقات من قبل المكتب، 
ن  وفقا للتنظيم المعمول به. يمكن للمتدرب�ي
وإجراءات  التدريبية  امج  ال�ب عىل  االطالع 
عىل  يتوجب  التدريب.  أماكن  ي 

�ن التقييم 

ي مقرر 
ن حضور الدروس المدرجة �ن المتدرب�ي

االمتحانات  وكذلك  المختار،  االختصاص 
التقييمية. كما يجب عليهم حضور حصص 
الصلة.  ذات  واألنشطة  المعلومات،  تبادل 
االمتحانات  عىل  كذلك  األمر  وينطبق 
والنهائية.  والوسيطة  التسلسلية  التقييمية 
لمزيد من التفاصيل حول الدورات التدريبية 
أيضا  هناك   www.ofppt.ma المختلفة: 
تقدم  ي  ال�ت الخاصة  المؤسسات  بعض 
ي مجاالت مختلفة مثل:الحالقة 

تدريبات  �ن
وتصفيف  الشعر،النجارة والتموين. 

سوق العمل والتوظيف سوق العمل والتوظيف٢ ٢

الوصول للعائدين
الولوج لسوق الشغل، األهلية واملتطلبات:

ال توجد إجراءات محددة متاحة للمغاربة العائدين

إجراء ات التسجيل:  

أو  الهيكل   / الوكالة  حسب  التسجيل  إجراءات  تختلف 

املنظمة واملعايري املتعلقة بعرض العمل واإلعالنات.

ببطاقة  اإلدالء  املرتشح  عىل  يجب  املطلوبة:  الوثائق 

تعريفه الوطنية و الشهادات والدبلومات الحاصل عليها 

وفق املنصب أو التدريب املتاح.

Photo: Unsplash 2018/ Carlos Ibáñez



Photo: Unsplash 2019/ Kyriacos Georgiou

اإلسكان اإلسكان٣٣

معلومات عامة عن السكن
ن 150يوروإل  اوح ب�ي تكلفة اإلقامة المؤقتة ت�ت
،الموقع،  المدينة  عىل  (اعتمادا  يورو   250
الغرف  وعدد  إيجار  توف�ي  الشقة،  وحجم 
عىل  واحد  شهر   

ً
أيضا وري  ال�ن من   .(...

األقل وشهر واحد ضمانا ليتمكن من توقيع 
عقد إيجار.

العثور عىل سكن
من  إقامة هي  مكان  إليجاد  الرئيسية  الطرق 

خالل:
ي كل 	 

وكالة عقارية. توجد عدة وكاالت �ن
عىل  االطالع  المملكة.يمكن  من  مدينة 
»صفحة  موقع  عىل  الوكاالت  أسماء 

 www.pj.ma األوراق
.www.telecontact.ma لمواطنون 	 

بحاجة إل دفع رسوم الخدمة للوكالة.
المجالت (الصباح، لو جورنال،  يلكيل	 
 	www.marocannonces.com

www.avito.ma        
 	www.sarouty.ma

المنح االجتماعية إللسكان
إل  الرامية  الحكومة  سياسة  تنفيذ  إطار  ي 

�ن
المغرب  أنشأ   ، االجتماعي السكن  تعزيز 
القروض  لتغطية  للضمانات  ن  صندوق�ي
ي 

وط مي�ة لموظ�ن الم�فية الممنوحة ب�ش
ن و/أو غ�ي  القطاع العام والسكان المتواضع�ي
إطار  ي 

�ن للدخل.  المدرين  ن  المنتظم�ي
أن  ن  يمكننن�ن للضمانات  المركزي  الصندوق 
ذوي  للسننننكان  فوغاااااريم  تضننننمن 
العادية  غ�ي  أو  المتواضعة  النننندخول 
الحصول عىل قرض. وتقدم المصارف هذا 

اء المساكن. التمويل لتمويل رسش

المعاي�ي التأهيلية
مفتوح  الصندوق  هذا  من  االستفادة 
ي 

�ن يعملون  ال  الذين  المغاربة  ن  للمواطن�ي
ن  ي القطاع الخاص المنتسب�ي

القطاع العام أو �ن
االجتماعي  للضمان  ي  الوط�ن الصندوق  إل 

والوفاء بالمعاي�ي التالية: 
يجب عىل مقدم الطلب:

ممارسة نشاط مدر للدخل.	 
ي الوالية أو المقاطعة 	 

ل �ن ن ال يملك أي م�ن
ي يوجد فيها السكن الذي سيتم الحصول  ال�ت
عليه أو بنائه. وال يخضع المستفيدون من 

ط. برنامج »المنازل المهددة » لهذا ال�ش
ي 	  لم يسبق له أن استفاد من قرض سك�ن

مضمون من قبل صندوق الدولة أو خصم 
مصلحة الدولة. 

الذي  البنك  خالل  من  الطلب  تقديم  يتم 
اء أو بناء منازل  يختاره مقدم الطلب، أو رسش

تصل قيمتها إل  .يورو 100،000

ا عىل  ن من ناحية أخرى فوغالوغ هو أك�ث ترك�ي
ي 

�ن ن  المقيم�ي والمغاربة  المتوسطة  الطبقة 
الخارج.

المعاي�ي التأهيلية
الذين يمكنهم االستفادة من هذا الصندوق 
القطاع  ي 

�ن يعملون  مغاربة  مواطنون  هم 
ي  الوط�ن للصندوق  التابع  الخاص  أو  العام 
لحسابهم  ن  العامل�ي أو  االجتماعي  للضمان 
الخارج،  ي 

�ن ن  المقيم�ي والمغاربة  الخاص 
ُتستو�ن  ي  ال�ت المعاي�ي  نفس  ويستوفون 
فوغاريم. يتم تقديم الطلب من خالل البنك 

الذي يختاره مقدم الطلب بنفسه.
امج المذكورة  التفاصيل حول ال�ب لمزيد من 

ي أدناه:
و�ن أعاله، ير�ب زيارة الموقع اإللك�ت

فوغاريم:
http://www.ccg.ma/fr/votrepro�

jet/fogarim
/http://www.ccg.ma/fr :فوغالوغ

الوصول للعائدين
الولوج للسكن ، األهلية واملتطلبات

ال توجد إجراءات محددة متاحة للمغاربة العائدين

إجراء ات التسجيل 

عقار  يشرتي  أو  العائد  يستأجر  أن  ميكن   ، مغريب  كأي 

بالتوقيع عىل عقد البيع أو عقد اإليجار واعتامدا عىل

الرشوط التي يتفق عليها مع املالك. غالبا ما يطلب اإلدالء 

بشهادة العمل.



ن اإلجتماعي٤ التأم�ي ن اإلجتماعي التأم�ي ٤
نظام الرعاية االجتماعية

االجتماعية  الرعاية  نظام  يشمل  رسميا 
ي نظاما للضمان االجتماعي ومجموعة  المغر�ب
االجتماعية.  المساعدة  برامج  من  متنوعة 
وال توجد تغطية رسمية للضمان االجتماعي 
أللشخاص ذوي الدخل المحدود والطبقات 
المساعدة  برامج  وتشمل  المتوسطة. 
من  كل  وتمولها  تديرها  ي  ال�ت االجتماعية، 
الدولة والمؤسسات الخاصة، برامج الغذاء، 
وبرامج  والتوظيف،  التغذية،  وبرامج 
للحماية  ي  المغر�ب النظام  يشمل  التدريب. 
ن  القطاع�ي ي 

�ن ن  العامل�ي جميع  االجتماعية 
أللشخاص  الحماية  وتوفر  والخاص.  العام 
ي حالة البطالة والمرض واألمومة 

ن �ن المعني�ي
والعجز والشيخوخة والبقاء عىل قيد الحياة 

والوفاة، كما أنها تقدم استحقاقات أرسية.

وط الولوج �ش
نظام  إدارة  عن  المسؤولة  الهياكل  وتختلف 

: ي العمال المأجورين باختالف القطاع المه�ن
للضمان 	  ي  الوط�ن الصندوق  ويدير 

االجتماعي 
)CNSS )النظام الخاص.

لمنظمات 	  ي  الوط�ن الصندوق  ويدير 
الرعاية 

ن الصحي االجتماعية (CNOPS لتأم�ي
للنظام العام وللطالب.

المعاش 	  عىل  ن  التأم�ي نظام  ويدار 
إدارة  نظام  بواسطة  التقاعدي 

المعاشات التقاعدية. 
ي CMR هو مؤسسة  صندوق التقاعد المغر�ب
خطط  إدارة  عن  مسؤولة  عامة  مغربية 
القطاع  ي 

�ن ن  العامل�ي للمغاربة  المعاشات 

العام.
أرباب العمل مطلوب منهم:

ي 	  الوط�ن الصندوق  إل  اللنضمام 
ي موعد 

للضمان االجتماعي (CNSS (�ن
الموظف  ن  تعي�ي بعد  يوما   30 أقصاه 

األول.
ي 	  الوط�ن للصندوق  بانتظام  يعلن  أن 

الشهري  المبلغ  االجتماعي  للضمان 
العمل  أيام  وعدد  المدفوعة،  أللجور 

ي يعمل بها موظفوها. ال�ت
يتم إصدار بطاقة تسجيل لكل موظف.

يجب  العام،  القطاع  ي 
�ن ن  للعامل�ي وبالنسبة 

ملفاتهم  تقديم  خالل  من  التسجيل  عليهم 
إل  يد  ال�ب طريق  وعن  عملهم  أصحاب  إل 

ك. صندوقهم المش�ت
للمزيد من التفاصيل: 

http://www.cnops.org.ma/
ي الحصول 

كل شخص مؤمن جدا له الحق �ن
ن الطوعي إذا كانوا: عىل التأم�ي

لمدة 	  اإللزامية  الخطة  ي 
�ن ساهموا 

1080
ي
يوما عىل األقل (ثالث سنوات ونصف �ن

حالة العمل بدوام كامل).
الذي لم يعد يعمل.	 
ن 	  التأم�ي عىل  للحصول  بطلب  تقدم 

 12 أقصاها  ة  ف�ت غضون  ي 
�ن الطوعي 

شهرا من تاريــــخ إنهاء التغطية اإللزامية

نظام المعاشات التقاعدية
للمعاشات  مختلفة  صناديق  كعدة  هنا 
التقاعدية  المعاشات  نظام  تدير  التقاعدية 
ي 

�ن حاليا  متقاعد  شخص   800 لـ000 
 : المغرب، وهم كالتالي

ي للضمان	  الصندوق الوط�ن
«CNSS »للقطاع الخاص االجتماعي

 	) CMR) » ي « صندوق التقاعد المغر�ب
ي الخدمة المدنية

لموظ�ن
ي للمعاشات التقاعدية	  الصندوق الوط�ن

(CNRA( » ن والتأم�ي
ك 	  ي للتقاعد المش�ت « الصندوق المغر�ب

)CIMR) » ن ن المهني�ي ب�ي
 	)RCAR) خطة بدل التقاعد الجماعي
 	(RPC( خطة المعاشات المدنية

ي المائة 
يعاد لمبلغ المعاش التقاعدي 50 �ن

الخاضع  الشهري  المرتب  متوسط  من 
داد هذا المبلغ  ن اكات لمدة تقريبا. وس�ي اللش�ت
ة  ي تسع سنوات المائة عن كل ف�ت

بنسبة 1 �ن
أن  يمكن  ال  ولكن  شهرا)   12) ن  تأم�ي

ي المائة من متوسط المرتب.
يتجاوز70 �ن

فوائد:
 1000 هو  الشهري  للمعاش  األد�ن  الحد 

درهم.
للمزيد من المعلومات:

www.cnss.ma
www.cmr.gov.ma

www.cnra.ma
/www.cimr.ma
/www.rcar.ma

ي وضعية صعبة
مساعدة الناس �ن

ي يمكن أن تستفيد تقدم  امج ال�ت عددا من ال�ب
الحكومة منها الفئات الضعيفة من العائدين 
المتخصصة  التدريب  ومراكز  لمأوى  مثال 
أللطفال المهاجرين من واألمهات الوحيدات 
ي يرافقهن أطفال. وتهدف برامج أخرى 

اللوا�ت
إل إقامة أنشطة مستدامة من أجل اإلدماج 

مثل  الفئات  لهذه  واالقتصادي  االجتماعي 
المستدامة  االجتماعية  التنمية  برنامج 
أللشخاص الضعفاء الذين ال يخضعون ألي 
األساسي  اإللزامي  الصحي  ن  للتأم�ي نظام  
للتأهل  االلزمة  وط  ال�ش يستوفون  والذين 

للخطة المذكورة

: ن ومع ذلك، فإن معاي�ي األهلية، ذات شق�ي
أن تشهد بعدم استفادتها من أي نظام 	 

ن صحي إلزامي سواء كمؤمن عليهم  تأم�ي
أو كمستفيدين، أن تكون معروف،عىل 
أساس معاي�ي األهلية وفقا لمكان اإلقامة 
مذكور  هو  كما  الريفية  أو  ية  (الح�ن
الكافية  الموارد  لديهم  ليس  أدناه)،أن 
الرعاية.  ي 

�ن الكامنة  النفقات  لتغطية 
للمزيد من المعلومات 

www.ramed.ma 

الوصول للعائدين
الولوج لخدمات الرعاية اإلجتامعية ، األهلية واملتطلبات:

ال يوجد نظام معاش خاص باألشخاص العائدين طوعا إىل 

املغرب

يف  القانوين  التقاعد  سن  تحديد  تم  التسجيل:  إجراءات 

أيضا  اإلختياري  التقاعد  املغرب يف 63 سنة. ميكن طلب 

يف  اإلنخراط  إمكانية  توجد  الرشوط.  بعض  استيفاء  عند 

صناديق التقاعد الخاصة، تختلف رشوط و معايري األهلية 

من مؤسسة ألخرى.



Photo: Unsplash 2018/ Anni Spratt

نظام التعليم نظام التعليم٥٥

معلومات عامة عن التعليم
ما  التعليم  المغرب  ي 

�ن التعليم  نظام  يشمل 
، والثانوي،  ي

، والتعليم االبتدا�ئ قبل المدرسي
 . والعالي

التكاليف والقروض والمرتبات
ي القطاع العام أداء 

تب عن التسجيل �ن ال ي�ت
بدفع  الطالب  ي 

يكت�ن بل  يبية،  �ن رسوم 
ن  اوح  درهم سنويا فقط. ب�ي رسوم ضمان ت�ت
منح  إعطاء  للوزارة  يمكن   150 إل   50
دراسية عىل أساس كل حالة عىل حدة. وزارة 
بية الوطنية 35 ، شارع ابن سينا صندوق  ال�ت
الرباط   10000 أڭدال    707 يد  ال�ب

05.37.68.20.00 :الهاتف
05.37.77.80.28 :الفاكس

الحصول عىل رواتب و / أو قروض لتغ
طية الرسوم 

الدراسية بعد المدرسة الثانوية، يحق للعديد 
لتمويل  قروض  عىل  الحصول  الطالب  من 
ي 

�ن الخاصة  المؤسسات  ي 
�ن سواء  دراستهم 

وطه  رسش بنك  لكل  البالد.  خارج  أو  المغرب 
المركزي  الضمان  صندوق  وأحكامهيدير 

« الذي  ي
)CCG )صندوق »التدريس اإلضا�ن

يضمن القروض الم�فية المقدمة للطالب 
ي 

�ن العالي  التعليم  مؤسسات  ي 
�ن ن  المسجل�ي

القروض كحد أقىص  القطاع الخاص تصل 
إل 250 ألف درهم.  بمقدار 50000 درهم 
ي السنة (لمدة 5 سنوات) وتسديد مؤجل 

�ن
الحصول  وط  رسش تختلف  سنوات.   6 بعد 
عىل القرض من بنك آلخر، وعادة ما تكون 

كالتالي
ن 18 و25 سنة	  العمر ب�ي
تسجيل صالح أو شهادة التسجيل	 

الوثائق المطلوبة:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية	 
شهادة تسجيل	 
أو 	  الكهرباء  أداء  وصل  السكن  شهادة 

الهاتف  أو شهادة إقامة
والرسوم 	  التسجيل  رسوم  عن  إثبات 

الدراسية
الوثائق الداعمة كضمانات:

وشهادة 	  الراتب   : ن للعامل�ي بالنسبة 
العمل وآخر 

كشوف  ثالث  وآخر  دفع  قسائم  ثالث 
م�فية

أو 	  ام  ن االل�ت شهادة   : ن للموظف�ي بالنسبة 
شهادة 

الراتب وآخر ثالث بيانات م�فية
التقاعد 	  شهادة  للمتقاعدين:  بالنسبة 

وآخر 
ثالث بيانات بنكية

من 	  نسخة  الية:  اللي�ب للمهن  بالنسبة 
البطاقة

المهنية وآخر ستة كشوف م�فية وآخر 
انية عمومية ن م�ي

السجل 	  من  نسخة  للتجار:  بالنسبة 
التجاري،

انية ن وآخر ست بيانات م�فية وآخر م�ي
عمومية

نسخ إيداع الهوية	 
 	

الديبلومات  عىل  المصداقة  حقوق 
األجنبية 

شهادة  عىل  حاصل  ي  مغر�ب عىل كل  يجب 
الوطنية  بية  ال�ت بوزارة  االتصال  أجنبية، 
والبحث  العالي  والتعليم  ي  المه�ن والتكوين 
وفق  المعادلة.  عىل  للحصول  العلمي 
طلب   يمكن  العمل  بها  الجاري  إللجراءات 
المستندات التالية عىل شكل نسخ مصادق 

عليها، وطلب ترجمتها عند الحاجة.

 	(CV(ة الذاتية ن من الس�ي نسخت�ي
ن من الدبلوم	  نسخت�ي
أو 	  العامة  الثانوية  شهادة  من  ن  نسخت�ي

أي 
شهادة معادلة إن وجدت

شهادة رسمية من المدرسة / المؤسسة 	 
امج العمل  ي تصدر الدبلوم مرفقة ب�ب ال�ت
الزمنية  والجداول  الدورات  وأوصاف 

واالختبارات والنتائج والتدريب
بيانات النقط لكل عام دراسي	 
ن من األطروحة	  نسخت�ي

الوصول للعائدين
التعليم

الولوج لنظام التعليم، األهلية و املتطلبات

ال توجد إجراءات محددة متاحة للمغاربة العائدين

التسجيل حسب  ا جراءا ت  تختلف  التسجيل:  إجراءات 

برنامج التدريب أو مستوى التعليم الذي سيتم التسجيل 

به ، من الرضوري أن

يستويف  املرتشح معايري التسجيل املطلوبة.

ببطاقة  اإلدالء  املرتشح  عىل  يجب  املطلوبة:  الوثائق 

التعريف الوطنية و الشهادات الحاصل عليها.



Photo: Unsplash 2020/ Sigmund

أأطفال والرّضع٧ أأطفال والرّضع ٧

تظهر دراسة وتحليل وضعية حقوق األطفال 
التقدم  من  بالرغم  أنه  عىل  المغرب  ي 

�ن
المستمر الذي يعرفه هذا المجال، ال تزال 

هناك تحديات عديدة. 
الذي  االنخفاض  المثال،  سبيل  عىل  نذكر 
الرضع  صفوف  ي 

�ن الوفيات  معدل  عرفه 
واألطفال من 47 إل 16.22 حالة وفاة لكل 
و2018   2003 عامي  ن  ب�ي �ي  مولود  ألف 
ي  اف ط�ب ،بينما زاد معدل الوالدات تحت إرسش
المائة  ي 

�ن  6.86 إل  المائة  ي 
�ن  6.73 بنسبة 

وعا  م�ش يعمل  و2018.   2011 عامي  ن  ب�ي
ي المغرب 

ن الصحي الرئيسيان �ن التأم�ي
عىل تعزيز قدرة األطفال عىل الولوج للمرافق 
الصحية . فيما يتعلق بالتعليم، يمكن القول 
ة لتعميم الولوج  أن المغرب بذل جهوًد ا  كب�ي
يزال  ال   ذلك،  ومع   . ي

االبتدا�ئ التعليم  إل 
ي مرحلة 

الهدر المدرسي يعد مشكلة خاصة �ن
لليونيسف،  وفقا   . العالي والتعليم  الثانوي 
المناطق  ي 

�ن األطفال،  أن  البيانات   تظهر 
ي 

�ن عام صعوبات  بشكل  يواجهون  القروية، 
ي إل 

االنتقال بنجاح من المستوى االبتدا�ئ
اإلعدادي ثم الثانوي.  

ي مجال 
الفاعلة �ن الحكومية  الجهات غ�ي 

حقوق  ورفاهية األطفال
تعت�ب المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف 
من أهم  المنظمات الدولية المعنية بقضية 
ي المغرب . تعمل اليونيسيف عىل 

األطفال �ن
الطفل  لحقوق  الدولية  االتفاقية  تنفيذ 
ن جميع األطفال ضحايا  لضمان المساواة ب�ي
ن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. التمي�ي

عىل  اليونيسف  تعمل  لذلك،  نتيجة 
واإلدماج  بالحماية  المتعلقة  المواضيع 

االجتماعي أللطفال، وبقاء  

الطوارئ  الطفل،والتعليم،وإجراءات  
واألعمال  اإلنسانية. تعمل المنظمة الدولية 
ال  تعمل  وتنفيذ  صياغة  عىل  للهجرة 
مشاريــــع متعددة، حاليا منظمة بشكل رئيسي 
غ�ي  المهاجرين  األطفال  حماية   ً عىل 
مجموعة  تفعيل  طريق   عن   ، ن المصحوب�ي
ي 

اكات مع منظمات المجتمع  المد�ن من ال�ش
المغرب  يعرف  المجال.  نفس  ي 

�ن الفاعلة 
الحكومية  غ�ي  المنظمات  من   

ً
ا كب�ي  

ً
عددا

أهمها   األطفال،  حماية  مجال  ي 
�ن الفاعلة 

هذه  تعمل  البيضاء.  بالدار  ي  بي�ت جمعية 
األطفال  المنظمة غ�ي  الحكومية عىل دعم 
ي وضع وتنفيذ خطة  حياتهم. تقوم جمعية 

�ن
وضعية  ي  

�ن األطفال  برعاية  كذلك  ي  بي�ت
بوي   ال�ت الدعم  تقديم  طريق  ن  صعبة، 
االجتماعي  والنفسي  فيهي  وال�ت والتعليمي 
من  الهدف  المدنية).  (الحالة  واإلداري  
حماية   هو  ولدي«  تقيسش  »ما  منظمة 
ومكافحة  حقوقهم،  عىل  والدفاع  األطفال، 
 . أي نوع من  االعتداء أو االستغالل الجنسي
مكافحة  ي 

�ن المنظمة  هذه   مهمة  تتمثل 
االعتداء الجنسي عىل األطفال  وزنا المحارم 

واالستغالل داخل الشبكات وجميع أشكال
ي المغرب .

سوء المعاملة ضد األطفال �ن
تقديم  إل  األطفال“  ”قرى  جمعية  تهدف 
ي 

�ن األطفال  لفائدة  األمد  الطويلة   الرعاية 
عنهم.  والمتخىلي  واليتام  صعبة،  وضعية 
منازل  عىل   الجمعية  تتوفر  الغرض،  ولهذا 

ن 10 إل 15 يعيش فيها  اوح عددها ب�ي ي�ت
ي سن مبكرة، 

هؤالء األطفال، المجتمعون �ن
 . ي مع أم  بالتب�ن

عىل  تعمل  ي 
ال�ت الحكومية  المؤسسات 

ضمان حقوق األطفال ورفاهيتهم
المغرب  ي 

�ن عامة  مؤسسات 
ً
أيضا توجد   

تقوم هذه  األطفال.  ي مجال حماية 
فاعلة �ن

المؤسسات برعاية األطفال  ضحايا العنف، 
وهياكل  ن  المعين�ي ن  الفاعل�ي إل  وتوجيههم 
االستقبال القائمة، وتقديم المساعدة الطبية 
وتقييم  واالجتماعية  والنفسية  والقانونية 
ي 

أو �ن األطفال  داخل أرسهم  ومراقبة رعاية 
المراكز ... إلخ كجزء من عملها، تقوم وزارة 
والمساواة  االجتماعية  والتنمية   التضامن 
حماية  إل  تهدف  برامج  بعدة  واأل�ة 
األطفال من خالل دعم مبادرات الجمعيات،

من  المقدمة  الخدمات  جودة  ن  وتحس�ي
طرف مؤسسات  الرعاية االجتماعية، وبناء 
هذا  ي 

�ن الفاعلة  الجهات   مختلف  قدرات 
السياسة   أحكام  تنفيذ  أجل  من  المجال. 
العامة المتكاملة لحماية الطفولة، كما تقوم 
التعاون  مؤسسات  مع  بالتعاون  الوزارة  
حماية  وبرامج  وحدات   بإنشاء  ي  الوط�ن
ن  لتحس�ي ة  خ�ب لديها  جمعيات  مع  الطفولة 
صعبة.  وضعية  ي 

�ن األطفال  رعاية  جودة 

األهداف الرئيسية لوحدات حماية الطفولة:
أ الحماية االستعجالية : 

صعبة 	  وضعية  ي 
�ن األطفال  استقبال 

واالستماع لهم .
ي 	 

�ن اآلخرين  ن  الفاعل�ي إل  الطفل  إحالة 
العدل  المقدمة:  الخدمات  سلسلة 
واألطباء والقانونيون وعلماء النفس ... 

وما إل ذلك.
ي 	 

والقانو�ن ي  والط�ب النفسي  الدعم 
العنف  ضحايا  أللطفال  واالجتماعي  

رصد وتقييم الخدمات 
المتعلقة برعاية األطفال 	 

ب الوقاية:  
 رفع الوعي وتعزيز حقوق الطفل	 
واألنشطة 	  امج  ال�ب تنفيذ  ي 

�ن المساهمة 
الهادفة إل 

تعزيز حقوق الطفل عىل المستوى المحىلي
: ت الرصد عىل المستوى المحىلي

المتعلقة 	  البيانات  وتحليل  جمع 
باألطفال ضحايا  العنف

إعداد التقارير السنوية.	 



أمعلومات اإلتصال وروابط مفيدة٧

المنظمة الدولية للهجرة
العنوان: 11 ،زنقة أيتورير ، السويسي

الهاتف :05.37.65.28.81
iomrabat@iom.int:يد ي ال�ب

و�ن اإللك�ت
https://morocco.iom.int: ي

و�ن  اإللك�ت
ا

 جمعية تيساغناس من أجل الثقافة
(Asticude) والتنمية

ناظور ، المغرب، 165 شارع طنجة / ال
05.36.60.45.41

asticudecontact@gmail.com

Fogaloge فوڭالوڭ
اط،  رب رياض، ال  مركز األعمال، �ي ال

د 2031 ي �ب صندوق ال
05.37.71.68.68 

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

 المفوضية السامية أللمم المتحدة
ن (UNHCR) شؤون االلجئ�ي

، بركة  بن  ، شارع مهدي   10  العنوان: 
السويسي ، الرباط

الهاتف :05.37.75.79.92
morra@unhcr.org:يد ي ال�ب

و�ن اإللك�ت
www.unhcr.org:ي ا

و�ن اإللك�ت

ي
إلنما�ئ ا المتحدة  ألمم  ا  برنامج 

PNUD بالمغرب
؛ تغي�ي امج إل إحداث ال ن �ب  يهدف هذا ال

رباط لفرج ، ال 13شارع أحمد ب
05.37.63.30.90

www.ma.undp.org

وإنعاش ي 
المه�ن التكوين   مكتب 

ISTA/OFPPT الشغل
اط  رب رياض ال ، �ي ال شارع عالل الفاسي

05.37.71.17.80
http://www.ofppt.ma/

ي الط�ب للتضامن  المغرب   جمعية 
(MS2) واالجتماعي

ي ، وجد 60 
ا�ن ث شارع حسن ال

06 69 58 21 94

ي
BAYTI بي�ت

القديمة 5.12 اط  رب ال طريق   كلم 
دار ال  ،  20610  ، برنوسي  سيدي   ، 

بيضاء المغرب ال
+212 522 75 69 65

contact@association-bayti.ma
www.association-bayti.ma

Caritas منظمة كاريتاس الدولية
Po Box 258, RP 10 001, Rabat 

05 37 26 38 04
caritas.rabat@gmail.com

http://www.dioceserabat.org/

UNICEF اليونيسف
 العنوان: 13 مكرر، شارع جعفر صديق ،

أكدال ، الرباط
05.37.67.56.96

rabat@unicef.org
www.unicef.org

التشغيل إلنعاش  الوطنية   الوكالة 
ANAPEC والكفاءات

05.37.77.45.92
econtact@anapec.org

www.anapec.org

INSAF إنصاف
بيضاء 20350 5 دار ال شارع ال

05.22.90.74.30
www.insaf.ma

ي
(EN) مركز التعاون الوط�ن

شارع دايت الرومي الرباط
05 37 77 24 55

www.entraide.ma/

نقاط هامة ٨

قبل العودة
جميع إحضار  يجب   المستندات: 
ي الخارج

 المستندات المتعلقة بإقامتك �ن
الحالة عن  وثائق  هذه:  وتشمل   معك. 
/ والدبلومات   ، والمهنية   االجتماعية 
 الشهادات والنسخ المعتمدة ، والملفات
ومراجع  ، الطبية  والتقارير   الطبية 

التدريب والوظيفة ، ورخصة القيادة

 السفر الجوي: ير�ب مالحظة أنه ال توجد
ي المطار

خدمة خاصة بالعائدين �ن

، ي حالة وجود شكاوى طبية 
 الصحة:   �ن

بعثة إل  الطبية  تقديم مستنداتك   ير�ب 
.االستقبال مسبًقا

بعد العودة
الدعم من خالل ي حالة 

�ن  : المالي  الدعم 
بالمنظمة اتصل   ، اإلدماج  إعادة   برنامج 
ي الرباط واطلب الدعم

 الدولية للهجرة �ن
األول التكاليف  لتغطية  األولي   المالي 
ذلك( إل  وما  والطعام  المؤقتة   )اإلقامة 
ي
�ن بالمكاتب  اتصل   ، األمر  لزم  إذا   ،  أو 

والقلعة وخريبكة  البيضاء  والدار   وجدة 
ال�اغنة

التقدم يمكنك  الشخصية:   المستندات 
الهوية بطاقة  عىل  للحصول   بطلب 
الوطنية(( CINE الوطنية الهوية   بطاقة 
خدمة طة CNIE من  ال�ش مركز  ي 

 �ن
/http://www.cniema المسؤول
sinformer/Pages/Proced ure�

sObtentionCNIE.aspx

مؤهاًل كنت  إذا  التقاعدي:   المعاش 
فتقدم  ، تقاعدي  معاش  عىل   للحصول 
 عىل CNSS بطلب للحصول عىل معاش

www.cnss.ma




