
 أھم التعدیالت التي أدخلت على االتفاقیة الثنائیة للضمان االجتماعي بین المغرب وھولندا
 

أعلنت ھولندا توصلھا إلى اتفاق مع المغرب حول تعدیل االتفاقیة الثنائیة للضمان االجتماعي.  

شتنبر  29الھولندي یوم الثالثاء وبحسب الرسالة التي بعثھا وزیر الشغل والشؤون االجتماعیة لوفدیك آشر إلى البرلمان 
فإن االتفاق ینص على حفاظ ذوي الحقوق القدماء على حقوقھم المكتسبة، بینما ستطبق القوانین الھولندیة الجدیدة  2015

.2016على المھاجرین المغاربة المعنیین بمختلف التعویضات ابتداء من فاتح ینایر   

مقترحات أھم التغییرات التي تم االتفاق علیھا بشكل مبدئي بین المغرب بعد االطالع على فحوى الرسالة نقدم إلیكم 
.1972وھولندا ومختلف التعدیالت التي أدخلت على اتفاقیة الضمان االجتماعي لسنة   

AOWتعویضات الشیخوخة   

خارج ھولندا مع بالنسبة لتعویضات الشیخوخة أو قانون الشیخوخة العام فقد كان ینص سابقا على تصدیر التعویضات إلى 
من مبلغ التعویض العام للفرد لغیر المتزوجین،  70في المائة للرجل ومثلھا للمرأة بالنسبة للمتزوجین؛ وصرف  50صرف

سنة. 65مع توقیف التعویضات لألزواج أو الزوجات الذین یقل عمرھم عن   

المھاجرون على ھذه المكتسبات حتى في حالة ھذه البنود لم تشملھا الصیغة الحالیة لالتفاق المغربي الھولندي وسیحافظ 
إلغاء االتفاق.  

والیتامى األرامل تعویضات  ANW  

وھو الموضوع الذي حكمت فیھ المحاكم الھولندیة لفائدة النساء واألطفال المغاربة ومنعت السلطات الھولندیة من اقتطاع 
دأ أرض اإلقامة، مما جعل الوضع یبقى على ما ھو في المائة من مبلغ التعویضات المقدمة إلیھم وفق ما نص علیھ مب 40

علیھ في إطار االتفاقیة السابقة.  

وفي ھذا اإلطار خلصت المفاوضات األخیرة بین البلدین إلى حفاظ األرامل والیتامى القدماء على جمیع حقوقھن، كما 
.2014ومارس 2013ن فاتح ینایر سیتم صرف مستحقات النساء اللواتي لم یقدمن أي اعتراض على قرارا التخفیض ما بی  

في المائة طیلة مدة التعویض ابتداء من فاتح  10وسیتم تطبیق مبدأ أرض اإلقامة على ذوي الحقوق الجدد وذلك بتخفیض 
.2016ینایر   

WGAالتعویض التكمیلي   

تدریجیا على ذوي الحقوق ھو قانون العجز عن العمل النسبي المرتبط بالحد األدنى للدخل، سیتم تطبیق مبدأ أرض اإلقامة 
في  20، وتخفیض 2016في المائة من التعویض بالنسبة للحاالت التي سترد سنة  10الجدد على الشكل التالي: تخفیض 

.2019في المائة سنة  40؛ و2018في المائة من مجموع التعویض سنة  30، وتخفیض 2017المائة لحاالت   

العمل عن العجر تعویضات   WAO  

على نقلھا إلى المغرب مع خضوع المستفدیمین منھا للمراقبة  1972ه التعویضات التي كانت تنص اتفاقیة بالنسبة لھذ
الطبیة لم یطرأ علیھا أي تغییر ولن یطبق علیھا مبدأ بلد اإلقامة.  

االطفال تعویضات  



و خارجھا على ان للضمان االجتماعي على حق المھاجرین في ھذه التعویضات سواء في ھولندا أ 1972تص اتفاقیة 
المفاوضات الجدیدة، وإن كانت قد حافظت للمستفیدین السابقین على ھذ التعویضات إال أنھ سیتم تطبیق مبدأ أرض اإلقامة 

في المائة من التعویض بالنسبة للحاالت التي سترد سنة  10تدریجیا على ذوي الحقوق الجدد على الشكل التالي: تخفیض 
في  40؛ و2018في المائة من مجموع التعویض سنة  30، وتخفیض 2017ئة لحاالت في الما 20، وتخفیض 2016

، مع حفاظ 2021على ان یتم إلغاء ھذا الحق في التعویضات بشكل مطلق ابتداء من سنة  2010و 2019المائة سنتي 
اآلباء على إمكانیة التجمع العائلي باستقدام أبنائھم إلى ھولندا.  

الصحیة التغطیة قانون  

تضمن الحق في التغطیة الصحیة خارج التراب  1972كانت اتفاقیة الضمان االجتماعي الموقعة بین المغرب وھولندا سنة 
في أفق حذف التغطیة خالل اإلقامة المؤقتة  2021الھولندي، إال أن الطرفین اتفقا على تعدیل االتفاقیة ابتداء من فاتح ینایر 

بالمغرب.  

بدنھاغ أقرت بمراجعة الفصل  2015شتنبر  18و 17علیھا أثناء المفاوضات األخیرة لیومي  یذكر ان التعدیالت المتفق
الخامس من اتفاقیة الضمان االجتماعي الذي ینص على المساوات في المعاملة وعلى حریة تصدیر التعویضات كاملة 

للخارج للخارج دون أي تخفیض.  

مراقبة األمالك و المدخرات المالیة  

أن المراقبة التي تقوم بھا الحكومة الھولندیة على أمالك المغاربة ستبقى مستمرة و لم المعطیات السابقة،  یظھر من خالل
  و الوضوح. الشفافیةحیث نخسا أن تستمر تلك الممارسات التي تفتقد إلى یطرأ علیھا أي تعدیل، 

 


