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 الرعاية الصحية 1 الرعاية الصحية 1

 
 :الرعاية الصحية عنمعلومات عامة 

يوجد في المغرب برامج تأمين  ،2019اعتباًرا من سنة 

   .صحي عامة وخاصة
 

 :التأمين العام
ية نظام المساعدة الطبيمكنهم االستفادة من ألكثر ضعفا ا

(RAMED) 

يعتمد هذا المخطط على مبادئ الرفاه االجتماعي 
 .والتضامن الوطني

 تبلغ المساهمة السنوية للمستفيدين من الفئات المعوزة
 بحدودرهم مغربي للشخص الواحد في السنة  120
درهم لكل أسرة بغض النظر عن عدد  600 أقصى

 .شخاصاأل
 

 مينالتأ يمكن للعاملين في القطاع العام التسجيل في برامج

 :الصحي التالية
 

 االجتماعيالصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 
(CNOPS)  

االجتماعي الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

(CNOPS)  هو الهيئة اإلدارية للتأمين الصحي

 .اإلجباري لموظفي القطاع العام
قًا ألحكامها التنظيمية ومبادئها وف CNOPS تعمل

 مؤمنفي إدارة الخدمات المقدمة لل اإلستراتيجيةالتوجيهية 

 .عليهم من قبل مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة
 االجتماعييضمن الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط 

استرداد مساهمات الموظف وصاحب العمل واسترداد أو 

بشكل مباشرة مات المضمونة ضمان التغطية الكاملة للخد

هي المسؤولة عن التأمين الصحي   CNOPSعام،

 اإلجباري األساسي.
من جميع  المائةفي  5ويحدد معدل االشتراك بنسبة 

 .األجور مقسمة بالتساوي مع صاحب العمل
درهم والحد األقصى  70الحد األدنى لالشتراك الشهري 

 .درهم 400
 

 

 :مين الخاصأالت
 التأمينات الصحية الخاصة في المغرب. يوجد العديد من

 .خاصة به كل تأمين له متطلبات وإجراءات تسجيل

   :األمثلةبعض 

 تأمين :AXA www.axa.ma  

 تأمين سهامwww.sahamassuranc :  

  ma. 

 :أليانز شفاءz.mawww.allian 

 التأمينات التي تقدمها البنوك. 
 

  :المنشآت الطبية واألطباء
ة التي نشرتها وزار - 2018وفقًا للخريطة الصحية لعام 

والتي تقدم لمحة عامة عن عرض الرعاية لعام  -الصحة 

أخصائي طبي  7414يوجد في المغرب  ،2018

صيدلي  160وطبيب أسنان  456وطبيب عام  3818و

في  عامل 11848ما يعادل مجموع  م،العافي القطاع 

يظهر التوزيع حسب المنطقة أن .مجال الصحة الطبية
ء هؤالء المهنيين يتركزون بشكل أساسي في الدار البيضا

تليها مناطق فاس مكناس  ،3000حيث يبلغ عددهم 

آسفي -( مراكش1،682الرباط سال القنيطرة ) (،1851)

طبيب  472 يوجد في المغرب فقط الواقع،(.في 1،640)

طبيب تخدير  406وطبيب نسائي  471وأطفال 

 294وطبيب عيون  316وطبيب أشعة  338وإنعاش،و

طبيب  213طبيب أمراض الكلى و  256طبيب قلب و 

 طبيب مسالك بولية. 191نفسي و 
في  29738أما بالنسبة للجهاز الطبي، فيبلغ عددهم 

ممرضة متعددة  13209القطاع العام بما في ذلك 

 قابلة. 4142وممرضة مساعدة  4748وارات المه
طبيباً في القطاع الخاص  11839مع اإلشارة إلى وجود 

فقط في المناطق  303بالمناطق الحضرية مقارنة بـ 

 .القروية
تظهر الخريطة الصحية أن معظم األطباء الخاصين 

سطات  -يتركزون في أربع مناطق: الدار البيضاء 

 -( ، مراكش 2258يطرة )القن -سال  -الرباط  (،4471)

 .(1115) ( وفاس مكناس1206آسفي )

 

مؤسسة  2101تظهر البيانات  التحتية،من حيث البنية 

 مركًزا 831العام،وللرعاية الصحية األولية في القطاع 

 مركًزا صحيًا قرويا. فيما يتعلق 1270وصحيًا حضريًا 

في جميع أنحاء البالد بسعة  148يوجد  بالمستشفيات،

 .سرير 21692
 

مستشفيات لألمراض النفسية بسعة  10يوجد في المغرب 

مراكز  106هناك  ذلك،سريراً. باإلضافة إلى  1146

آلة غسيل  1995غسيل الكلى. هذه المراكز مجهزة بـ 
 .الكلى
 9،719عيادة مع  356يضم القطاع الخاص  جانبه،من 

سطات  -سرير. من غير المستغرب أن الدار البيضاء

تليها الرباط سال القنيطرة  سرير،(2915ر )لديها أكب

( ، فاس مكناس 1315الصافي )-( ، مراكش1755)

( وبني مالل 770( ، طنجة تطوان الحسيمة )892)

 .(648) خنيفرة
 60تكاليف الولوج إلى المستشفيات العامة تتراوح من 

درهم حيث تختلف رسوم االستشارات وفقًا  150إلى 

  .لمنطقة اإلقامة
المرضى تقديم بطاقة هوية لتلقي العالج في  يجب على

يدفع  الخاصة،المستشفيات العامة. في المراكز الصحية 
المرضى الفواتير بأنفسهم ويتم تعويضهم عن طريق 

  .التأمين
يجب ترجمة الملف الطبي للمهاجرين العائدين إلى 

  .المغرب إلى الفرنسية
 

 :الصحية للمراكز الولوج
 

 استشارة أقرب مرفق طبي من أوال يجب على المريض

لة لحاخالل تقديم بطاقة الهوية الخاصة به. اعتمادًا على ا
يمكن بعد ذلك إحالة المريض إلى مرافق طبية  الطبية،

 .أخرى ذات صلة
أو  RAMED يجب أن يكون لدى المريض بطاقة

 .شهادات تأمين صحي أخرى
 يجب على المستفيدين من الطوارئ،باستثناء حاالت 

RAMED  أوالً استشارة طبيب في المركز الصحي

 .الخاصة بهم RAMED المذكور على بطاقة
 

يحتاج المريض للحصول على  العامة،في المرافق 

ا جدً  موعد. يمكن أن يكون وقت االنتظار أحيانًا طوياًل 

 .نظًرا للضغط العالي ونقص الموارد
 

يتم القبول  الخاصة،فيما يتعلق بالمرافق الطبية 

ية حاالت الطبال فيماالخفيفة للحاالت الطبية الفوري 

من  ضمانةتتطلب إيداع شيكات  الثقيلة والحرجة

 .طرف المرضى
 

 :الدواء وتكاليفتوفر

 
يمكن للعائدين التحقق من توافر األدوية وأسعارها في 

التاليةالمغرب عبر زيارة المواقع   

www.pharmacie.ma 
www.medicament.ma 

 

 يمكن طلب معظم األدوية غير المتاحة في الصيدلية.

 .يجب أن يقدم العائدون وصفة طبية مناسبة

من المستحسن أن  العالج،لتجنب التأخير في 

تة ثالثة إلى س الالزم لتغطية يحضر العائدون الدواء

 .من العالجر أشه

 

http://www.axa.ma/
http://www.allianz.ma/
http://www.pharmacie.ma/
http://www.medicament.ma/
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 معلومات عامة عن سوق العمل

 
، في عام (HCP)وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط 

وهو ما  وظيفة،ألف  165خلق االقتصاد الوطني  ،2019

 .قمقارنة بالعام الساب المائةفي  1.5يمثل زيادة بنسبة 
 تعلقة بالربعالم HCPوفقًا لألرقام الصادرة مؤخًرا عن 

خلق قطاع الخدمات معظم  ،2019الرابع من سنة 

ً بقطاع البناء 267000الوظائف )  24000(. متبوعا

 ويأتي قطاع الصناعة في المركز الثالث )بما في وظيفة،

في حين فقد  وظيفة، 17000ذلك الصناعة الحرفية( 

 146000قطاع الزراعة والغابات وصيد األسماك 

 وظيفة.
 أن إلى HCPالسامية للتخطيط المندوبية ،ياقالسوفي هذا 

في  9.2إلى  المائةفي  9.5معدل البطالة انخفض من 

إلى  المائةفي  13.8من  الوطني؛على المستوى  المائة

في  3.6في المناطق الحضرية وزاد من  المائةفي  12.9

 في المناطق القروية. المائةفي  3.7إلى  المائة
ساء بين الن المائةفي  13.5عمل وتبلغ نسبة العاطلين عن ال

وأصحاب الشهادات  بين الخريجين المائةفي  15.7و

ن بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بي المائةفي  24.9و

  سنة. 24و 15
 
 عثور على عملال

 
 (ANAPEC)الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

الوحيدة التي تهدف إلى إدارة ووهي المؤسسة العامة 
تقدم معلومات وتوجيهات  .وض العمل والطلباتعر

 مجانية للباحثين عن عمل، باإلضافة إلى تقديم المشورة
 :فإنها توفر ،باختصار. للموظفين

 الوظيفة أو الوساطة 

 االستشارة 

 معلوماتال 
 وكاالت بجميع قائمة على العثور للعائدين يمكن

ANAPEC التالي الرابط على: 

www.anapec.org 

 

 ANAPEC: المستندات المطلوبة للتسجيل مع وكالة

 (CIN)بطاقة الهوية الوطنية  •

مما عليها دق االديبلومات األصلية أو نسخ مص •

دة ال يقل عن شهادة الثانوية العامة، أو من شها
 التأهيل المهني.

شهادات مهنية تثبت ثالث سنوات من الخبرة  •

الحائزين على أيدي لغير في العمل، خاصة 

 بلوم

 

زيارة المواقع يمكن للعائدين ، للحصول على فرص عمل

 :التالية

 www.anapec.org 

 maroc.com-www.alwadifa 

 www.tectra.ma 

 services.ma-www.dekra 

 www.rekrute.com 

 maroc.com-www.manpower 

 https://www.brainman.ma 

 www.emploi.ma 

 www.tanmia.ma 

 
 

 لعاطلين عن العملمساعدة ا

يمكن لموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم 
تم تبني  (IPE) فقدان الوظيفة تعويضات االستفادة من 

في سبتمبر  (IPE)العمل فقدان مشروع قانون إعانة 
 .(14-03 القانون رقم)ديسمبر 1 ودخلت حيز التنفيذ في

ل شهرا قب 36 يحسب البدل على أساس متوسط آخر
٪من متوسط األجر 70 ال يتجاوز. تاريخ فقدان الوظيفة
 SMIGاليومي المرجعي 

 

 

SMIG 

SMIG هو الحد األدنى المضمون للراتب المهني 
 أصبح الحد األدنى القانوني، 2019يناير 1 من رااعتبا

 (SMIG):لألجور في المغرب 
 13,46 :والمهن التجارية والليبرالية، في قطاع الصناعة

 شهر/  درهم 570.86 2  اعة أي ما يعادلس  / درهم
 ANAPEC مع مقابلة من يستفيد أن للشخص يمكن كما

 عن بالبحث الخاصة العمل ورشو المواقعلتحديد

 .الوكالة هذه تنظمها التي الوظائف
 OFPPTإلى  الفرد توجيه إعادة ،أيضا للوكالة يمكن

 التدريب من لالستفادة الشغل وإنعاش المهني التكوين

 .العمل سوق في االندماج إعادة أجل من ؤهلالم
 

 والتدريب التعليم من مزيد
 مكتب هي المهني التدريب تقدم التي الرئيسية الوكالة
 (OFPPT) . الشغل وإنعاش المهني التكوين

 صممت متنوعة، تكوين عروض على المكتب يتوفر
                                                                                                                                            تنظيم يتم. الشغل سوق لحاجيات خصيصا
 شكل على المكتب طرف من المقترحة التكوين عروض
 .التدريب ونمط المستوى، االختصاص، حسب وحدات

 والمستويات، واألنماط، الفترات، تحديد يتم
 للتنظيما وفق المكتب، قبل من وقاتواأل واالختصاصات

 .به المعمول
 التدريبية البرامج على االطالع للمتدربين يمكن

 .التدريب أماكن في التقييم اتإجراءو

يتوجب على المتدربين حضور الدروس المدرجة في 
 التقييمية. االمتحاناتالمختار، وكذلك  االختصاصمقرر 

ات، كما يجب عليهم حضور حصص تبادل المعلوم
واألنشطة ذات الصلة. وينطبق األمر كذلك على 

 .التقييمية التسلسلية والوسيطة والنهائية االمتحانات
  
لمزيد من التفاصيل حول الدورات التدريبية المختلفة: 

  www.ofppt.ma 
هناك أيضا بعض المؤسسات الخاصة التي تقدم تدريبات 

:الحالقة وتصفيف مختلفة مثلفي مجاالت 

 .والتموين الشعر،النجارة

 

 

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/
http://www.tanmia.ma/
http://www.ofppt.ma/
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 معلومات عامة عن السكن
  250إلى يورو150بين  تتراوح تكلفة اإلقامة المؤقتة

اعتمادا على المدينة ،الموقع، وحجم الشقة، ) يورو 

ً توفيرمن الضروري  ...(.وعدد الغرف  إيجار  أيضا

ليتمكن من  ماناض واحد وشهر ى األقلشهر واحد عل

 .توقيع عقد إيجار

 
 العثور على سكن

 
 :الطرق الرئيسية إليجاد مكان إقامة هي من خالل

وكاالت في كل  عدةتوجد . وكالة عقارية .1

يمكن االطالع على أسماء .مدينة من المملكة

 األوراقصفحة "الوكاالت على موقع 

 www.pj.ma": الصفراء 
 .www.telecontact.ma أيضا  .2

المواطنون بحاجة إلى دفع رسوم الخدمة 

 .للوكالة
 (.تيلكيل جورنال،الصباح، لو )المجالت  .3
: مثل أخرى مواقع .4

www.marocannonces.com 
awww.avito.m, 

5. www.sarouty.ma 
 
 

 المنح االجتماعية لإلسكان
 
في إطار تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز 

سكن االجتماعي، أنشأ المغرب صندوقين للضمانات ال
لتغطية القروض المصرفية الممنوحة بشروط ميسرة 

أو غير /ظفي القطاع العام والسكان المتواضعين ولمو

 .المنتظمين المدرين للدخل
 في إطار الصندوق المركزي للضمانات

للسنننننكان ذوي الننننندخول  فوغااااااريميمكننننن أن تضنننننمن 

وتقدم  .قرضالحصول على المتواضعة أو غير العادية 
 .لتمويل شراء المساكن هذا التمويلالمصارف 

 التأهيلية معاييرال
 

ة ادة من هذا الصندوق مفتوح للمواطنين المغارباالستف

ص الخا الذين ال يعملون في القطاع العام أو في القطاع
المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 :والوفاء بالمعايير التالية
 :يجب على مقدم الطلب

 .نشاط مدر للدخلممارسة  .1
ال يملك أي منزل في الوالية أو المقاطعة  .2

وجد فيها السكن الذي سيتم الحصول التي ي

وال يخضع المستفيدون من . عليه أو بنائه

 .لهذا الشرط" المنازل المهددة "برنامج 
لم يسبق له أن استفاد من قرض سكني  .1

أو خصم  مضمون من قبل صندوق الدولة

 .مصلحة الدولة
يتم تقديم الطلب من خالل البنك الذي يختاره مقدم 

ء منازل تصل قيمتها إلى الطلب، أو شراء أو بنا
 . يورو 100،000

 
 

 هو أكثر تركيزا على الطبقة فوغالوغمن ناحية أخرى  
 .في الخارج المقيمينوالمغاربة  المتوسطة

 
 التأهيلية معاييرال

 
 الذين يمكنهم االستفادة من هذا الصندوق هم مواطنون

مغاربة يعملون في القطاع العام أو الخاص التابع 

ني للضمان االجتماعي أو العاملين للصندوق الوط
المقيمين في الخارج،  الخاص والمغاربةلحسابهم 

   .فوغاريمويستوفون نفس المعايير التي تُستوفى 
يتم تقديم الطلب من خالل البنك الذي يختاره مقدم 

 .الطلب بنفسه

 
 

 

لمزيد من التفاصيل حول البرامج المذكورة أعاله، 

 :وني أدناهيرجى زيارة الموقع اإللكتر
 

 :فوغاريم

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

 :فوغالوغ

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

 

 

 

http://www.pj.ma/
http://www.telecontact.ma/
http://www.marocannonces.com/
http://www.marocannonces.com/
http://www.sarouty.ma/
http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogarim
http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogarim
http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogaloge
http://www.ccg.ma/fr/votre-projet/fogaloge
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 االجتماعية الرعاية نظام
 

 رسميا  ا نظام المغربي االجتماعية الرعاية نظام يشمل
 برامج من متنوعة ومجموعة االجتماعي للضمان
  . االجتماعية المساعدة

 لألشخاص  االجتماعي للضمان رسمية تغطية توجد وال

 وتشمل. المتوسطة الطبقاتوذوي الدخل المحدود 

 كل وتمولها تديرها التي االجتماعية، المساعدة برامج
 الغذاء، وبرامج برامج الخاصة، والمؤسسات الدولة من

 .التدريب وبرامج ،التوظيفالتغذية، و
 

 لينالعام جميع االجتماعية للحماية المغربي النظام يشمل
 لألشخاص الحماية وتوفر  .والخاص العام القطاعين في

 والعجز واألمومة والمرض البطالة حالة في المعنيين
 تقدم اأنه كما والوفاة، الحياة قيد على والبقاء والشيخوخة
 .أسرية استحقاقات

 
الولوجشروط   
 العمال نظام إدارة عن المسؤولة الهياكل وتختلف

 :المهني القطاع باختالف المأجورين

 االجتماعي للضمان الوطني الصندوق ويدير  
(CNSS) الخاص النظام. 

 ندوق الوطني لمنظمات الرعاية الص ويدير
 الصحي لتأمين CNOPS) االجتماعية

 .وللطالب العام للنظام

 التقاعدي المعاش على التأمين نظام ويدار 
. التقاعدية المعاشات إدارة نظام بواسطة
 هو( CMR) المغربي التقاعد صندوق

 إدارة عن مسؤولة عامة مغربية مؤسسة
 في العاملين للمغاربة المعاشات خطط
 .العام القطاع

 
 :منهم مطلوب العمل أرباب

 للضمان الوطني الصندوق إلى لالنضمام 
 30 أقصاه موعد في( CNSS) االجتماعي

 .األول الموظف تعيين بعد يوما  

 للضمان الوطني للصندوق بانتظام يعلن أن 
 لألجور الشهري المبلغ االجتماعي
 بها يعمل التي عملم الأيا وعدد المدفوعة،
 .موظفوها

 .موظف لكل تسجيل بطاقة إصدار يتم
 

 عليهم يجب العام، القطاع في للعاملين وبالنسبة
 عملهم أصحاب إلى ملفاتهم تقديم خالل من التسجيل

 .المشترك صندوقهم إلى البريد طريق وعن
: التفاصيل من مزيدلل

http://www.cnops.org.ma/ 
 

 على الحصول في الحق له جدا منمؤ شخص كل

 :كانوا إذا الطوعي التأمين

 1080 لمدة اإللزامية الخطة في ساهموا 

 في ونصف سنوات ثالث)  األقل على يوما
 (.كامل بدوام العمل حالة

 الذي لم يعد يعمل. 

 الطوعي التأمين علىل للحصو بطلب تقدم 
 من شهرا 12 أقصاها فترة غضون في

 .اإللزامية التغطية إنهاء تاريخ
 

 التقاعدية المعاشات نظام

 امنظ تدير التقاعدية للمعاشات مختلفة صناديق كعدة هنا
 حاليا متقاعد شخص 800 000لـ التقاعدية المعاشات

 :هم كالتاليو، المغرب في

 

 للضمان الوطني الصندوق 
 الخاص للقطاع" CNSS"االجتماعي

 "المغربي التقاعد صندوق( "CMR )
 مدنيةال الخدمة لموظفي

 التقاعدية للمعاشات الوطني الصندوق 
   (CNRA)"والتأمين

 "بين المشترك للتقاعد المغربي الصندوق 
 (CIMR" )المهنيين

 

 خطة بدل التقاعد الجماعي (RCAR) 

  المدنيةخطة المعاشات (RPC)  
 من المائة في 50 التقاعدي المعاش لمبلغ عادي

 ةلمد لالشتراكات الخاضع الشهري المرتب متوسط
 يف 1بنسبة  المبلغ هذا اددوسيز .تقريبا   سنوات تسع
                                                                                             ال       شهرا( ولكن 12تأمين ) فترة كل عن المائة
 .المرتب متوسط من المائة في 70يتجاوز أنيمكن 

 
 :فوائد
 .درهم 1000 هو الشهري لمعاشل األدنى الحد

 :المعلومات من مزيدلل
www.cnss.ma 
www.cmr.gov.ma 
www.cnra.ma 
www.cimr.ma/ 
www.rcar.ma/ 

 مساعدة الناس في وضعية صعبة
 

 يدتستف أن يمكن التي البرامج من عددا   الحكومة تقدم
 لمأوى مثال العائدين من الضعيفة الفئات منها

 من المهاجرين لألطفال المتخصصة التدريب ومراكز
 .أطفال يرافقهن اللواتي الوحيدات األمهاتو

 
 من مستدامة أنشطة إقامة إلى أخرى برامج وتهدف

 الفئات لهذه واالقتصادي االجتماعي اإلدماج أجل
 لألشخاص المستدامة االجتماعية التنمية مثل برنامج

                                                     نظام ألي يخضعون ال الضعفاء الذين

 يستوفون والذين األساسي اإللزامي الصحي للتأمين
 .لمذكورةللخطة ا للتأهل الزمةال الشروط

 
 :شقين ذات األهلية، معايير فإن ذلك، ومع

 تأمين نظام أي من استفادتها بعدم تشهد أن .1
 أو عليهم كمؤمن سواء إلزامي صحي

 كمستفيدين،
 

وفقا لمكان  على أساس معايير األهليةمعروف،أن تكون 

،أن (الحضرية أو الريفية كما هو مذكور أدناه) اإلقامة
لديهم الموارد الكافية لتغطية النفقات الكامنة في ليس 

 www.ramed.maالرعاية. للمزيد من المعلومات 

http://www.cnops.org.ma/
http://www.cnss.ma/
http://www.cmr.gov.ma/
http://www.cnra.ma/
http://www.cimr.ma/
http://www.rcar.ma/
http://www.ramed.ma/
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 معلومات عامة عن التعليم

 
ي، المدرس ما قبليشمل نظام التعليم في المغرب التعليم 

  .، والعاليوالتعليم االبتدائي، والثانوي
 

   السن المستوى الدراسي
رعاية األطفال التي أطلقها بعض 

 المستثمرين من القطاع الخاص
 4حوالي 

 سنوات
  6-4 الحضانة وروض األطفال

 المستوى االبتدائي
  10-6 مثال المدرسة االبتدائية

اإلعداديةالمدرسة   12-15  
 المستوى الثانوي

كوين المهنيالت /اإلعداديةمثال المدرسة   15-18  
 التعليم العالي

18من  مثال الكلية والجامعة والمدارس المهنية  

 
 التكاليف والقروض والمرتبات

ال يترتب عن التسجيل في القطاع العام أداء رسوم 
ضمان تتراوح  ب بدفع رسوملالطا بل يكتفي ضريبية،
 .فقط درهم سنويا   150 إلى 50بين 

 
دراسية على أساس كل حالة  يمكن للوزارة إعطاء منح

 .على حدة
 وزارة التربية الوطنية

أڭدال  707، شارع ابن سينا صندوق البريد  35
 الرباط 10000
 05.37.68.20.00الهاتف: 
 05.37.77.80.28 الفاكس:

 
الحصول على رواتب و / أو قروض لتغطية الرسوم 

  الدراسية

 حصوليحق للعديد من الطالب ال الثانوية،بعد المدرسة 
على قروض لتمويل دراستهم سواء في المؤسسات 

 .الخاصة في المغرب أو خارج البالد
 .لكل بنك شروطه وأحكامه

 

صندوق  (CCG) يدير صندوق الضمان المركزي

"التدريس اإلضافي" الذي يضمن القروض المصرفية 

 المقدمة للطالب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي

 في القطاع الخاص
ألف درهم.  250قروض كحد أقصى إلى تصل ال

سنوات(  5درهم في السنة )لمدة  50000بمقدار 

سنوات. تختلف شروط الحصول  6مؤجل بعد  وتسديد

 على القرض من بنك آلخر، وعادة ما تكون كالتالي

  سنة 25و 18العمر بين 

  تسجيلالتسجيل صالح أو شهادة 

 
 :المطلوبةوثائق ال

 نيةنسخة من بطاقة التعريف الوط 

 شهادة تسجيل 

  شهادة السكن )وصل أداء الكهرباء أو الهاتف
 أو شهادة إقامة(

 ةرسوم التسجيل والرسوم الدراسي إثبات عن 

 
 :كضماناتالوثائق الداعمة 

  ر الراتب وشهادة العمل وآخ للعاملين:بالنسبة

 ثالث قسائم دفع وآخر ثالث كشوف مصرفية

  ادة شهادة االلتزام أو شه للموظفين:بالنسبة

 بيانات مصرفية ثالثالراتب وآخر 

  بالنسبة للمتقاعدين: شهادة التقاعد وآخر
 بيانات بنكية ثالث

 بالنسبة للمهن الليبرالية: نسخة من البطاقة 

المهنية وآخر ستة كشوف مصرفية وآخر 

 ميزانية عمومية

  التجاري،بالنسبة للتجار: نسخة من السجل 

 بيانات مصرفية وآخر ميزانية ستوآخر 
 عمومية

 نسخ إيداع الهوية 

 

 على الديبلومات األجنبية المصداقةوق حق

 
 أجنبية،يجب على كل مغربي حاصل على شهادة 
المهني االتصال بوزارة التربية الوطنية والتكوين 

 .المعادلةالعالي والبحث العلمي للحصول على  والتعليم

طلب  العمل يمكنات الجاري بها لإلجراء فقو
وطلب  عليها،الية على شكل نسخ مصادق المستندات الت

 .ترجمتها عند الحاجة

 نسختين من السيرة الذاتية (CV) 

 نسختين من الدبلوم 

  نسختين من شهادة الثانوية العامة أو أي

 شهادة معادلة إن وجدت

  شهادة رسمية من المدرسة / المؤسسة التي

تصدر الدبلوم مرفقة ببرامج العمل وأوصاف 
الزمنية واالختبارات الدورات والجداول 

 والنتائج والتدريب

 بيانات النقط لكل عام دراسي 

  من األطروحةنسختين 
ة وثيقة رسمية تثبت أن مقدم الطلب كان يعيش في الدول

 التي حصل فيها على الدبلوم
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 والرضعالوضعية العامة لألطفال 
 

عية حقوق األطفال في تظهر دراسة وتحليل وض

المغرب على أنه بالرغم من التقدم المستمر الذي 

يعرفه هذا المجال، ال تزال هناك تحديات عديدة. 

نذكر على سبيل المثال، االنخفاض الذي عرفه معدل 
إلى  47الوفيات في صفوف الرضع واألطفال من 

حالة وفاة لكل ألف مولود حي بين عامي  22.16

زاد معدل الوالدات تحت  ، بينما2018و 2003
في  86.6إلى  المائةفي  73.6إشراف طبي بنسبة 

 .2018و 2011بين عامي  المائة

يعمل مشروعا التأمين الصحي الرئيسيان في المغرب 

للمرافق  الولوجقدرة األطفال على  على تعزيز

  .الصحية
ا ودً فيما يتعلق بالتعليم، يمكن القول أن المغرب بذل جه

ال  لك،الولوج إلى التعليم االبتدائي. ومع ذ كبيرة لتعميم

يزال الهدر المدرسي يعد مشكلة خاصة في مرحلة 
يانات العالي. وفقا لليونيسف، تظهر الب الثانوي والتعليم

 أن األطفال، في المناطق القروية، يواجهون بشكل عام

ى صعوبات في االنتقال بنجاح من المستوى االبتدائي إل

 .وياإلعدادي ثم الثان
 

الفاعلة في مجال حقوق  غير الحكوميةالجهات 

 ورفاهية األطفال

 
من أهم  واليونيسيفتعتبر المنظمة الدولية للهجرة 

  .المنظمات الدولية المعنية بقضية األطفال في المغرب
 تعمل اليونيسيف على تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق

الطفل لضمان المساواة بين جميع األطفال ضحايا 

 .تمييز وتحقيق أهداف التنمية المستدامةال
 المواضيع المتعلقةتعمل اليونيسف على  لذلك،نتيجة 

وبقاء  لألطفال،بالحماية واإلدماج االجتماعي 

واألعمال  الطفل،والتعليم،وإجراءات الطوارئ

 .اإلنسانية
 

 وتنفيذتعمل المنظمة الدولية للهجرة على صياغة 
ى منظمة بشكل رئيسي علمشاريع متعددة، حالياً تعمل ال

عن طريق  المصحوبين،حماية األطفال المهاجرين غير 

تفعيل مجموعة من الشراكات مع منظمات المجتمع 
 .المدني الفاعلة في نفس المجال

ً كبيراً من المنظمات غير  يعرف المغرب عددا

الحكومية الفاعلة في مجال حماية األطفال، أهمها 

غير عمل هذه المنظمة جمعية بيتي بالدار البيضاء. ت
على دعم األطفال في وضع وتنفيذ خطة  الحكومية

حياتهم. تقوم جمعية بيتي كذلك برعاية األطفال في 

ن طريق تقديم الدعم التربوي  صعبة،وضعية 
والتعليمي والترفيهي والنفسي االجتماعي واإلداري 

 .)الحالة المدنية(
تقيسش ولدي" هو حماية  الهدف من منظمة "ما

ومكافحة أي نوع من  حقوقهم،طفال، والدفاع على األ
تتمثل مهمة هذه  الجنسي.االعتداء أو االستغالل 

المنظمة في مكافحة االعتداء الجنسي على األطفال 

 وزنا المحارم واالستغالل داخل الشبكات وجميع أشكال

  .سوء المعاملة ضد األطفال في المغرب
لة الرعاية الطويتقديم  إلى ”األطفالقرى “جمعية تهدف 

 واليتامى صعبة،في وضعية  لفائدة األطفالاألمد 
عنهم. ولهذا الغرض، تتوفر الجمعية على  والمتخلي

يعيش فيها  15إلى  10منازل يتراوح عددها بين 
هؤالء األطفال، المجتمعون في سن مبكرة، مع أم 

 .بالتبني
 

المؤسسات الحكومية التي تعمل على ضمان حقوق 

 فاهيتهموراألطفال 

 
توجد أيضاً مؤسسات عامة في المغرب فاعلة في مجال 

حماية األطفال. تقوم هذه المؤسسات برعاية األطفال 

كل وتوجيههم إلى الفاعلين المعينين وهيا العنف،ضحايا 
 ونيةوتقديم المساعدة الطبية والقان القائمة،االستقبال 

ل والنفسية واالجتماعية وتقييم ومراقبة رعاية األطفا

 داخل أسرهم أو في المراكز ... إلخ
 

كجزء من عملها، تقوم وزارة التضامن والتنمية 
 االجتماعية والمساواة واألسرة بعدة برامج تهدف إلى

 الجمعيات،حماية األطفال من خالل دعم مبادرات 

وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف مؤسسات 
ات وبناء قدرات مختلف الجه االجتماعية،الرعاية 

ة الفاعلة في هذا المجال. من أجل تنفيذ أحكام السياس

ة كما تقوم الوزار الطفولة،العامة المتكاملة لحماية 

وحدات  الوطني بإنشاءبالتعاون مع مؤسسات التعاون 
 خبرة لتحسينوبرامج حماية الطفولة مع جمعيات لديها 

 .جودة رعاية األطفال في وضعية صعبة

 :حماية الطفولة األهداف الرئيسية لوحدات
  :االستعجاليةالحماية  أ

  واالستماعاستقبال األطفال في وضعية صعبة 

  .لهم

  إحالة الطفل إلى الفاعلين اآلخرين في سلسلة

العدل واألطباء والقانونيون  المقدمة:الخدمات 

 .وعلماء النفس ... وما إلى ذلك

  الدعم النفسي والطبي والقانوني واالجتماعي

رصد وتقييم الخدمات  لعنفلألطفال ضحايا ا

 المتعلقة برعاية األطفال
 الوقاية:  ب

 رفع الوعي وتعزيز حقوق الطفل 

 ى دفة إلاالمساهمة في تنفيذ البرامج واألنشطة اله
 تعزيز حقوق الطفل على المستوى المحلي

 
 الرصد على المستوى المحلي: ت

  جمع وتحليل البيانات المتعلقة باألطفال ضحايا

 العنف

 ارير السنويةإعداد التق. 
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 المنظمة الدولية للهجرة

دة ها للمساعشركائ تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الهجرة،بصفتها المنظمة الحكومية الدولية الرائدة في مجال 

هجرة لمنظمة الدعم اتعلقة بإدارة شؤون الهجرة وفهم القضايا المتعلقة بها . وتعلى التصدي للتحديات التقنية الم

 .اإلنسانيةالهادفة إلى تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية مع دعم الكرامة 
 

 ، زنقة أيتورير ، السويسي11 العنوان:
 05.37.65.28.81الهاتف :

 iomrabat@iom.intالبريد اإللكتروني:
 https://morocco.iom.intالموقع اإللكتروني:

 
 

 (UNHCR) المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

 جألى ملعتضمن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لكل شخص الحق في طلب اللجوء والعثور 

 .مع خيار العودة إلى الوطن أو االندماج أو إعادة التوطين أخرى،آمن في دولة 
 ، شارع مهدي بن بركة ، السويسي ، الرباط 10العنوان: 
 05.37.75.79.92الهاتف :

 morra@unhcr.orgالبريد اإللكتروني:
 www.unhcr.orgالموقع اإللكتروني:

 
 

 UNICEF اليونيسف
زاماتها ل التتعمل هذه المنظمة على تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل حول العالم وتعمل مع شركائها من أجل تفعي

 .مع التركيز بشكل خاص على األطفال في وضعية صعبة الدولية،
 شارع جعفر صديق ، أكدال ، الرباط مكرر، 13العنوان: 

 05.37.67.56.96 اتف :اله
 rabat@unicef.orgالبريد اإللكتروني:
 www.unicef.orgالموقع اإللكتروني:

 
 

 Caritas منظمة كاريتاس الدولية

و أولهم غض النظر عن جنسيتهم أو أصتظهر مؤسسة كاريتاس في المغرب تضامنها مع أكثر الفئات ضعفا  ، ب
  .امةلمستدامعتقدهم أو جنسهم ، وتسعى من خالل عملها إلى تعزيز الصالح العام واحترام البيئة والتنمية 

Address: Po Box 258, RP 10 001, Rabat    
 04 38 26 37 05الهاتف :

 

 caritas.rabat@gmail.comالبريد اإللكتروني:
 http://www.dioceserabat.org/الموقع اإللكتروني:

 
 

  PNUDبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالمغرب
لناس ا احتاجهيهدف هذا البرنامج إلى إحداث التغيير؛ من خالل التزويد بالمعرفة والخبرات والموارد التي ي

 .لتطوير حياتهم. يعمل البرنامج على توفير منظور عالمي ومعرفة محلية للناس واألمم
 شارع أحمد بلفرج ، الرباط13العنوان:
  05.37.63.30.90الهاتف :

 www.ma.undp.orgالموقع اإللكتروني:

 
 

 (Asticude) والتنميةجمعية تيساغناس من أجل الثقافة 
، لتنميةتعليم ، اة والوع ، الثقافالهجرة ، حقوق اإلنسان ، النمختلفة )تعمل هذه الجمعية مع عدة فاعلين في مجاالت 

 .والبيئة(. بهدف مكافحة الفقر وتعميم المساواة في البالد
 شارع طنجة / الناظور ، المغرب ،165العنوان: 
  05.36.60.45.41الهاتف :

 asticudecontact@gmail.comي:الموقع اإللكترون

 
 

 ANAPEC والكفاءاتالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل 
 .المغربية على ادماج الشباب في سوق الشغل هذه الوكالةتعمل 

 الرباط العياشي،العنوان: شارع جبل 
 05.37.77.45.92الهاتف :

 econtact@anapec.org:البريد اإللكتروني
 www.anapec.orgالموقع اإللكتروني:

 

 

 هو صندوق ضمان لألسر ذات الدخل الصغير أو غير المنتظم. فوڭاريم

 2031العنوان : مركز األعمال، حي الرياض، الرباط، صندوق البريد 
 05.37.71.68.68 لهاتف :ا

 projet/fogarim-www.ccg.ma/fr/votreالموقع اإللكتروني:
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  FOGALOGE فوڭالوڭ
 .ةوالعاملين المستقلين من الطبقة المتوسطهو برنامج ضمان يستهدف الموظفين المدنيين ذوي الدخل المتوسط 

 2031العنوان : مركز األعمال، حي الرياض، الرباط، صندوق البريد 
 05.37.71.68.68 الهاتف :

 projet/fogaloge-www.ccg.ma/fr/votreالموقع اإللكتروني:

 
 

 OFPPT/ISTA الشغل وإنعاشمكتب التكوين المهني 
لفائدة الشباب  وقصيرة المدىعامة تقدم دورات تدريبية عملية  الرباط، هيئةب المهني وإنعاش الشغل مكتب التدري

 .من أجل ضمان إدماج أفضل في سوق الشغل
 حي الرياض الرباط الفاسي،العنوان: شارع عالل 

 05.37.71.17.80الهاتف :
 ww.ofppt.mahttp://w/الموقع اإللكتروني:

 تتواجد هذ المركز في مجموعة من المدن المغربية

 
 

 INSAF إنصاف
 .تعمل هذه الجمعية على محاربة إقصاء األمهات العازبات واألطفال

 20350شارع الدار البيضاء  5العنوان: 
 05.22.90.74.30الهاتف :

 www.insaf.maالموقع اإللكتروني:

 

 
 (MS2)  واالجتماعيجمعية المغرب للتضامن الطبي 

تتمثل مهمتها في مساعدة وتقديم المساعدة الطبية واالجتماعية  ربحية،هي جمعية طبية وإنسانية وطنية غير 

 .واالقتصادية للفئات الهشة
 شارع حسن الثاني ، وجدة 60العنوان: 
 06 69 58 21 94الهاتف :

 
 

 (HI) واالندماجاإلنسانية 
هي منظمة تضامن دولية مستقلة ومحايدة تتدخل في حاالت الفقر واالستبعاد والصراعات والكوارث. تعمل جنباً 

وتعمل على تلبية احتياجاتهم  الضعيفة،الخاصة والفئات السكانية  االحتياجاتإلى جنب مع األشخاص ذوي 

 .م األساسيةوتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز احترام كرامتهم وحقوقه األساسية،
 https://hi.org/fr/pays/marocالموقع اإللكتروني:

 

 (EN) مركز التعاون الوطني
هيكل عام يلعب دوًرا أساسيًا في مكافحة الفقر والهشاشة من خالل البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين 

  .ماعية في وضعية صعبةالظروف المعيشية للفئات االجت
 الرومي الرباطالعنوان: شارع دايت 

 05 37 77 24 55الهاتف :
 www.entraide.ma/الموقع اإللكتروني:

 
 

 BAYTI بيتي
ألطفال المساعدة ل وتقديمهي منظمة غير حكومية تدعم كل طفل في تطوير وتنفيذ خطة لحياته. تعمل على رعاية 

ويقدم لهم مجموعة واسعة من الدعم التربوي والتعليمي والترفيهي والنفسي االجتماعي  صعبة،في وضعية 

 .واإلداري
 ، الدار البيضاء المغرب 20610كلم طريق الرباط القديمة ، سيدي برنوسي ،  12.5ان: العنو

 +212 522 75 69 65الهاتف :
 bayti,ma-contact@associationالبريد اإللكتروني:
 bayti.ma-http://www.association/الموقع اإللكتروني:
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