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 ة ". لذلك، دعونا لتعميم التغطية االجتماعية لجميع املغارب   " )...(

 

من    البرملان  مقتطف  الى  نصره هللا  السادس  محمد  امللك  الجاللة  وجهه صاحب  الذي  السامي  امللكي  افتتاحالخطاب  الدورة   بمناسبة 

 .2020أكتوبر  9األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية العاشرة، بتاريخ 

 

 

املواطنين، " )..( وفي هذا اإلطار، قامت الدولة بتقديم الدعم لفئات واسعة من 

وأطلقنا خطة طموحة وغير مسبوقة إلنعاش االقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية  

 االجتماعية لجميع املغاربة ". 

 

 .2020غشت  20، بتاريخ خطاب جاللة امللك بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة امللك والشعبمقتطف من  

 

 

تماعية لكل املغاربة، التي ستبقى  ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية االج" 

 ".  شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات االجتماعية

 

 . 2020يوليو  29مقتطفات من خطاب جاللة امللك محمد السادس نصره هللا بمناسبة عيد العرش املجيد، بتاريخ  

 

 



3 
 

 

 الفهرس 

............................................................................................................................. ....................................... 

 4............................................................................................ملخص عام ..................................................................................

 9...............................................................................................................................................................................مدخل عام 

 15............................................................................................................تقديم .........................................................................

 22. ............................................................................................................. القسم االول: التغطية الصحية األساسية

 22.......................................................................................................... منظومة التغطية الصحية األساسيةتشخيص  -أوال 

 37............................................................................................................................  تمويل التغطية الصحية األساسية  -ثانيا 

 38...................................................................................................................... . مصادر تمويل التغطية الصحية األساسية 1

 38......................................................................................... املرض  عن األساس ي   االجباري  التأمين نظام ومداخيل  موارد 1.1

 45.............................................................................................................. موارد ومداخيل نظام املساعدة الطبية "رامد" 1.2

 47.................................................................................................... األساسية  الصحية التغطية نظام نفقات أو مصاريف. 2

 47............................................................................................ مصاريف أو نفقات التأمين االجباري األساس ي عن املرض 2.1

 52......... .............................................................................................................." رامد " الطبية املساعدة  نظام مصاريف 2.2

 56........................................................................................................................... العائليةالقسم الثاني: التعويضات  

 56........................................................................................................................ املنظومة الحالية للتعويضات العائلية  -أوال 

 58........................................................................ بالطفولة املرتبطة  املخاطر من  للحماية لألسر املوجهة الدعم   برامج -ثانيا

 58............................. .................................................................................................................................... . برنامج " تيسير " 1

 60...................................................................................................................................... . املبادرة امللكية " مليون محفظة "2

 61...................................................... اليتامى   ألطفالهن الحاضنات هشة   وضعية في األرامل  للنساء املباشر الدعم برنامج. 3

 62...................................................................................... الصغيرة  الطفولة مستقبل  في استثمار العائلية التعويضات: ثالثا

   65............................ ...................................................................................................................... القسم الثالث: التقاعد

 65............................................................................................................... اإلصالح ومسارات التقاعد أنظمة عن  تقديمأوال: 

 68............................................................................................. واملهنيين  واملستقلين األجراء بغير  الخاص  التقاعد نظام: ثانيا

 69.................................................................................................. واملهنيين  واملستقلين األجراء غير  تقاعد نظام حكامة : ثالثا

 69.........................................................................................................................  نظام التوزيع ونظام الرسملة بين الفرق  1.3



4 
 

 70............................................................... بمساهمات محدد نقط االختالف بين النظام بمستحقات محددة والنظام 2.3

 70................................................................................................. الجديد  التقاعد نظام وحكامة تدبير  مقتضيات بعض 3.3

 71............................................................................................ الشغلالقسم الرابع: التعويض عن فقدان  

 71..............................تشخيص منظومة التعويض عن فقدان الشغل .......................................................................... -أوال 

 78..............................تمويل منظومة التعويض عن فقدان الشغل .............................................................................. -ثانيا 

 84..............................................................................................................................................................................التوصيات 

 90...............................................................................................................................................................  مراجع بيبليوغرافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 الئحة الجداول:

 35................................................ الدراهم((: االشتراكات واملساهمات املستحقة على مجموع املؤمنين )بأالف  1جدول رقم )

 36..............................................................(: االشتراكات واملساهمات املستحقة بالنسبة للمؤمنين املتقاعدين2جدول رقم )

 41..........................................................................................2019(: موارد نظام املساعدة الطبية برسم سنة 3جدول رقم )

 41.......... ..................................لجماعات الترابية في نظام املساعدة الطبية(: املساهمة املالية للمستفيدين وا4جدول رقم )

 41...... ......................2016(: االنجازات مقارنة بالتقديرات املتعلقة بمساهمة الجماعات الترابية برسم سنة 5جدول رقم )

 45...................... ........................مزمن واحد على األقل، حسب نوع املرض(: توزيع املصاريف املتعلقة بمرض  6جدول رقم )

 46..............................................................................(: التأمين االجباري عن املرض بالقطاعين العام والخاص7جدول رقم )

 52....................تفيدين ومجموع املبالغ املمنوحة )بالدرهم(...............................................(: عدد األطفال املس8جدول رقم )

 54..................... تطور اعتمادات املرصدة لصندوق دعم التماسك االجتماعي ) بمليون الدرهم(.................. (:9جدول رقم )

 55...........................................................تمادات املرصدة لبرنامج مليون محفظة )بمليون درهم((:تطور االع10جدول رقم )

 63.................(: التصريح باألجراء الجدد والتوقف عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي11جدول رقم )

 65............................................................................................التعويض عن فقدان الشغل(: مؤشرات حول  12جدول رقم )

 69....................................................................................(: دراسة مقارنة ألنظمة التأمين عن فقدان الشغل13جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 الرسوم البيانية:الئحة 

 24............................................................................نسبة تغطية الساكنة من قبل مختلف أنظمة التدبير: 1رسم بياني رقم 

 25..........2020الطبية متم شهر دجنبر تطور التغطية الصحية للساكنة املستفيدة من نظام املساعدة : 2رسم بياني رقم 

 25...................................................................نظام املساعدة الطبية: تسجيل املستفيدين وإعداد بطائق: 3رسم بياني رقم 

 26..................................................2014 - 2001: تطور معدل الفقر )%( حسب وسط االقامة بين سنتي 4رسم بياني رقم 

 27..... .......................................2014 - 2001: تطور معدل الهشاشة )%( حسب وسط االقامة بين سنتي 5رسم بياني رقم 

 27.....................................توزيع املستفيدين من نظام املساعدة الطبية حسب الفئة في املجال الحضري  :6رسم بياني رقم 

    27.............. : توزيع املستفيدين من نظام املساعدة الطبية حسب الفئة في املجال القروي..........................7رسم بياني رقم 

        28............................................................2016 سجيل األشخاص في وضعية الفقر حسب الجهات سنةت: 8رسم بياني رقم 

تطور االشتراكات واملساهمات املستحقة على مجموع املؤمنين الخاضعين للتأمين اإلجباري عن املرض  :  9رسم بياني رقم  

    35........................................................................................................................................... حسب القطاع )بماليير الدراهم( 

       36........ة..تصنيفات االشتراكات واملساهمات املستحقة الواجب أدائها حسب نوع املؤمن والهيئة املدبر : 10رسم بياني رقم 

 36...........................................................تصنيفات الساكنة املساهمة حسب نوع املؤمن والهيئة املدبرة: 11رسم بياني رقم 

 39..........................................................................................: توزيع املستفيدين حسب هذه التعاضديات12رسم بياني رقم 

 40.....................................................................2050: التطور الديموغرافي للساكنة باملغرب في أفق سنة 13رسم بياني رقم 

 43............................................................................................................ املئوية(الصحة )بالنسبة   تمويل :14رسم بياني رقم 

          43................... ....................................................................2013: تمويل النفقات االجمالية للصحة سنة 15رسم بياني رقم 

   44...............-الحصة املتبقية على عاتق املؤمن  -مصاريف نظام التأمين االجباري األساس ي عن املرض  :16رسم بياني رقم 

    45..............................................................................................................: تطور املصاريف حسب القطاع17رسم بياني رقم 

عدد األعمال الصحية املتعلقة باألمراض املزمنة واملكلفة املسجلة في املستشفيات العمومية ما بين    :18رسم بياني رقم  

 48................................................................................................................................................................2016ويونيو  2012

 49.......................................................................................تطور عدد املرض ى املتكفل بهم بمراكز األورام :19رسم بياني رقم 

 54..............................................................................تطور عدد املستفيدين من برنامج الدعم " تيسير ": 20رسم بياني رقم 

 55.................................................................................................: أثر برنامج تيسير....................................21رسم بياني رقم 

 56........................................تطور عدد املستفيدين من برنامج الدعم الخاص باألرامل في وضعية هشة: 22رسم بياني رقم 

رقم   بياني  نسبة  23رسم  العامة   :  بالبنية  مقارنة  النشاط،  قطاع  الشغل حسب  فقدان  عن  التعويض  من  املستفيدين 

 64...............................................................................ملجموع األجراء املصرح  بهم لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

الرئيسية: ا24رسم بياني رقم   التعويض عن فقدان الشغل بين سنتي    لرفض ملفات طلب الحصول   ملبررات   2015على 

 66.............................................................................................................................................................)في املتوسط( 2019و

               



7 
 

 

 

                                                                                               

بإصالح التغطية االجتماعية  الخاصةأعضاء املجموعة املوضوعاتية املؤقتة   

 اسم املستشار )ة(  الصفة   أو املجموعة الفريق

 عبد الصمد مريمي الرئيس  فريق العدالة والتنمية

الفريق االستقاللي للوحدة  

 والتعادلية

 عبد السالم اللبار  املقرر 

 الحو مربوح  عضو  فريق األصالة واملعاصرة 

 عبد الرحمان الدريس ي  عضو الفريق الحركي 

 محمد البكوري  عضو فريق التجمع الوطني لألحرار

 عبد الحميد فاتحي  عضو الفريق االشتراكي 

االتحاد العام ملقاوالت فريق 

 املغرب 

 نائلة التازي  عضو

 امال العمري  عضو فريق االتحاد املغربي للشغل

الفريق الدستوري  

 الديموقراطي االجتماعي 

 امللودي العابد العمراني  عضو

مجموعة الكونفدرالية 

 الديموقراطية للشغل

 ثريا لحرش  عضو

 



8 
 

 ملخص عام 

يقدم هذا التقرير املوضوعاتي الذي يتناول موضوع إصالح التغطية االجتماعية باملغرب، حصيلة   

مكتب    املحدثة بقراردراسة قامت بها املجموعة املوضوعاتية املؤقتة الخاصة بإصالح التغطية االجتماعية  

املستشارين ف    .مجلس  واملتمثل  التقرير،  الذي شمله  املجال  املكتب  قرار  حدد  للحماية  وقد  فروع  أربع  ي 

 االجتماعية، وهي كاالتي: 

 تعميم التغطية الصحية اإلجبارية؛  -

 تعميم التعويضات العائلية؛  -

 توسيع االنخراط في نظام التقاعد؛  -

 تعميم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. -

يوليوز    08غاية    الى  2020دجنبر    29املجموعة املوضوعاتية املؤقتة عملها في الفترة املمتدة من  باشرت  

التقارير  املعطيات الواردة في مجموعة من  استندت في دراستها للموضوع، على قراءة وتحليل  وقد    .  2021

في   في املعطيات املقدمة  الى االستثمار  التغطية االجتماعية. باإلضافة  الدولية والوطنية املتعلقة بموضوع 

االنصات املؤسسات  ،جلسات  الحكومية،  القطاعات  مع  اللجنة  أجرتها  املعنية.    والهيئات  التي  العمومية 

 عبر تقنية التواصل عن بعد، مع خبراء وبرملانين من مجلس الشيوخ الفرنس ي. ناهيك عن إجراء اجتماعات  

ن  إن الهدف العام من دراسة موضوع اصالح التغطية االجتماعية، ينم عن مساهمة مجلس املستشاري 

كمؤسسة دستورية فاعلة معنية بتوجيهات جاللة امللك في املوضوع، من خالل بلورة مقترحات استرشادية  

 بهذا الشأن، تروم تحسين تنزيل هذا الورش املجتمعي واالجتماعي املهم. 

القائم  و    والعجز  االجتماعية،  التغطية  حاجيات  على  الوقوف  الفرعية،  األساسية  األهداف  من 

املجالي الصعيد  و ال،  على  التي القطاعي،  األثار  مع  بشكل جلي  العجز، وظهرت  زادت حدة هذا  فئوي. وقد 

كوفيد   جائحة  تفش ي  تداعيات  دخل  19  –خلفتها  تدني  االجتماعي،  التأمين  غياب  للشغل،  فقدان  من   ،

األسر، توسع االقتصاد غير املهيكل، وتفش ي الشغل غير املنظم. كلها معطيات خضعت للدرس والتحليل  

 الخبرات واملعارف املتنوعة بتنوع مكونات املجلس. من منطلقنة القائم الجماعي ألعضاء اللج
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 املرجعيات املؤطرة لعمل املجموعة املوضوعاتية املؤقتة:

 

 

 

 

 خطب جاللة امللك  

 األحكام الدستورية 

 مقتضيات النظام الداخلي للمجلس 
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I –  خطب جاللة امللك 
الخطاب امللكي السامي الذي وجهه صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا الى البرملان  مقتطف من  

 .2020أكتوبر  9الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية العاشرة، بتاريخ   بمناسبة افتتاح

مشروع وطني كبير وغير مسبوق، يرتكز على أربعة  وهو   ة.لذلك، دعونا لتعميم التغطية االجتماعية لجميع املغارب   " )...(

 : مكونات أساسية 

نهاية    - أقصاه  أجل  في  االجبارية،  الصحية  التغطية  تعميم  لصالح  2022أوال:  التأمين    22،  من  إضافي،  مستفيد  مليون 

 .األساس ي على املرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو االستشفاء والعالج

 عميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ماليين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثالثة ماليين أسرة.ثانيا: ت - 

املغاربة، الذين يمارسون عمال، وال يستفيدون من    - التقاعد، لحوالي خمسة ماليين من  ثالثا: توسيع االنخراط في نظام 

 .معاش

   .ى التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قاررابعا: تعميم االستفادة من التأمين عل - 

ولهذه الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا املشروع املجتمعي، في أفق    

 إحداث هيأة موحدة للتنسيق واإلشراف، على أنظمة الحماية االجتماعية ". 

غشت    20، بتاريخ  والشعبخطاب جاللة امللك بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة امللك  مقتطف من   

2020 . 

مسبوقة   وغير  طموحة  وأطلقنا خطة  املواطنين،  من  واسعة  لفئات  الدعم  بتقديم  الدولة  قامت  اإلطار،  هذا  وفي   )..(  "

 إلنعاش االقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية االجتماعية لجميع املغاربة ". 

يوليو    29بمناسبة عيد العرش املجيد، بتاريخ    مقتطفات من خطاب جاللة امللك محمد السادس نصره هللا 

2020 . 

إن الهدف من كل املشاريع واملبادرات واإلصالحات التي نقوم بها، هو النهوض بالتنمية، وتحقيق العدالة االجتماعية  " )...(  

 ".  واملجالية

شغلنا الشاغل، حتى نتمكن من تعميمها على  ويأتي في مقدمة ذلك، توفير الحماية االجتماعية لكل املغاربة، التي ستبقى  "  

 ".  جميع الفئات االجتماعية

، للتعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية االجتماعية، التي يطبعها  2018وقد سبق لي دعوت في خطاب العرش لسنة  " 

 ".  التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة

عمل"   إلطالق  حان،  قد  الوقت  أن  نعتبر  الخمس  لذا،  خالل  املغاربة،  لجميع  االجتماعية  التغطية  لتعميم  حازمة،  ية 

 ".  سنوات املقبلة

يناير    " من  ابتداء  تدريجيا،  ذلك  في  للشروع  الصحية  2021وندعو  التغطية  بتعميم  بدءا  عمل مضبوط،  برنامج  وفق   ،

 ".  ن العملاإلجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدا

على   " املباشر  تأثيرها  من  للرفع  حاليا،  املوجودة  االجتماعية  والبرامج  لألنظمة  حقيقيا  إصالحا  املشروع  هذا  ويتطلب 

 ".  املستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل االجتماعي املوحد

 ".  االقتصادي الوطني  وينبغي أن يشكل تعميم التغطية االجتماعية، رافعة إلدماج القطاع غير املهيكل، في النسيج"
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II – األحكام الدستورية 

 

 311الفصل  -

  أسباب  لتيسير  املتاحة،  الوسائل  كل  تعبئة  على  الترابية،  والجماعات   العمومية  واملؤسسات   الدولة  تعمل

 :في الحق من  املساواة، قدم على واملواطنات، املواطنين استفادة

 الصحية؛  والعناية  العالج -

 الدولة؛  لدن من املنظم أو التعاضدي  والتضامن الصحية، والتغطية  االجتماعية الحماية -

 جودة؛  وذي  الولوج ميسر   عصري  تعليم على الحصول  -

 الراسخة؛  الوطنية والثوابت  املغربية، بالهوية التشبث على التنشئة -

 والفنية؛  البدنية  التربية من  واالستفادة املنهي التكوين -

 الالئق؛  السكن -

 الذاتي؛ التشغيل في أو شغل،  منصب عن البحث  في العمومية السلطات  طرف   من  والدعم الشغل -

 االستحقاق؛  حسب العمومية الوظائف  ولوج -

 سليمة؛  بيئة في والعيش  املاء على الحصول  -

 .املستدامة التنمية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2011يوليو  30مكرر بتاريخ  5964( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليوز  29) 1432من شعبان  27في  صادر 1  - 11 - 91ظهير شريف رقم  1
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III – مقتضيات النظام الداخلي للمجلس 

 
 :144املادة 

اختصاصات   مراعاة  عملمع  مجموعات  تحدث  الدائمة،  مؤقتة،  اللجان  اختصاصها،   موضوعاتية  مجال  في  تعنى    كل 

 :ةفي القضايا التالي ستشارةال بتقديم ا

 للمغرب : قضية الوحدة الترابية للمملكة ؛ األولىالقضية الوطنية   -

 .القضية الفلسطينية العادلة -

أو من رئيس    املجلس، بناء على طلب من رئيس  املجلس  أخرى، بقرار من مكتب  كما تحدث مجموعات عمل موضوعاتية

 .أو من رئيس لجنة دائمة  برملانيةمجموعة  فريق أو منسق 

 . املجلس مكتبالتي أحدثت من أجلها أو بقرار   همةامل بانتهاء  مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي يةاملوضوعاتتعتبر مجموعات العمل 

 :145املادة 

العمل    حداثإل يشترط   تكون املؤقتة  يةاملوضوعاتمجموعات  أن  أو  املهمة  ملا  ،  لجنتين  باختصاص  إما  تتعلق  إليها  سندة 

اللجان تقارير    أكثر من  القيام بدراسات وأبحاث وإعداد  أو  فيال  الدائمة،  للجان    االختصاص  تدخل  التشريعي والرقابي 

 الدائمة. 

 : 146املادة 

ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى    ية،ملانفريق ومجموعة بر   من ممثل عن كل  املؤقتة  ةياملوضوعاتتتألف مجموعة العمل  

 .والتخصص املناصفة 

 .املعارضةأحدهما من   ومقررا  ائيسر  من بين أعضائها   املؤقتةية املوضوعاتتنتخب مجموعات العمل 

دها  وفق الشروط وطبقا للقواعد والتوجيهات التي يحد  هاالي   املسندة  باملهمة  املؤقتةية  املوضوعاتتقوم مجموعات العمل  

 مكتب املجلس في قرار إحداثها. 

 :147املادة 

ث  الفي أجل    أن تقدم تقريرها  املؤقتة  يةاملوضوعاتيجب على مجموعة العمل     وإذا ،  تشكيلهاثة أشهر من تاريخ  اليتعدى 

ذلك، عليها  مكتب    تعذر  يقرر  مرحليا،  تقريرا  تقدم  أن  ما  املجلسوجب  أساسه  في    على  تستمر  أن  عليها  ينبغي  كان  إذا 

 . املهمة، أو أن ينهي هذه االنتهاء منها  إليها إلى حين  املسندة  باملهمةالقيام 

 :148املادة 

 .يقرر في مآلها الذي  املجلسإلى مكتب  املؤقتة  ية املوضوعاتتحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل  

 قبل تاريخ مناقشتها.  األقلساعة على  48جلسملا أعضاء  ر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميعوإذا قر 

 :149املادة 

، رهن إشارة مجموعات  املطلوبة  واالستشاراتذلك الخبرات   ، بما فيالالزمةوالبشرية    املاديةالوسائل   املجلسيضع مكتب  

 إليها في أحسن الظروف. املسندة   املهمةأجل مساعدتها على إنجاز  من  ، يحدثهاالتي   املؤقتة  يةاملوضوعات العمل
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 مدخل عام   ✓

 جموعة املوضوعاتية املؤقتةاملياق تشكيل  س  -أوال

تفاعال مع التوجيهات امللكية السامية الواردة بخطب صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره  

خطاب   سيما  وال  وأيده،  بتاريخ  عيد  هللا  و 2020يوليوز    29العرش  الذكرى  ،  بمناسبة  جاللته  خطاب 

يوم    والستين  السابعة والشعب  امللك  للبرمل  ،2020غشت    20لثورة  املوجه  السامي  جاللته  ان  وخطاب 

 . 2020أكتوبر  9بتاريخ  افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الخامسة من الوالية العاشرةبمناسبة 

تركيبته   منطلق  و ومن  بالكفاءات املتنوعة  واألجراء    الغنية  املشغلين  ممثلي  من  والخبرات 

املهنية والغرف  الترابية  املخولة  والجماعات  األسبقية  االجتماعية  له، وكذا  القضايا  في مناقشة  .  دستوريا 

و  ألحكاموذلك،  الثانية  فقا  مسؤولية    ،الدستور من    78الفصل    الفقرة  املستشارين  مجلس  يتحمل 

ومو  إعداد  في  للمساهمة  مباشرة  السياسات  مؤسساتية  مستوى  على  إدخالها  املزمع  التغييرات  كل  اكبة 

  والبرامج العمومية ذات الصلة بالتغطية االجتماعية. 

املستشارين أن مجلس  الى  اإلشارة  املهم  السياق، من  احتضن منتديات وورشات  و   سبق   وفي هذا 

و  االجتماعية،  الحماية  بموضوع  الصلة  فعاليات  ذات  تنظيم  أبرزها  للعدالة  لعل  الدولي  البرملاني  املنتدى 

من التوصيات، والتي    مجموعة عن هذا املنتدى البرملاني الدولي قد تمخض االجتماعية في نسخه الخمس، و 

على سبيل الذكر ال  ،  املتعلق بالحماية االجتماعية متضمنا إياها، ويتعلق األمر   09.21إطار رقم  جاء قانون  

البرملان املنتدى  بتوصيات  ) الحصر،  االجتماعية  للعدالة  الرابع  الدولي  الحماية  2019ي   " موضوع  حول   )

 االجتماعية باملغرب: الحكامة ورهانات االستدامة والتعميم " والتي جاء فيها ما يلي:

 إطار،  قانون   شكل  في  إصدارها  خالل  من  التشريعية  الصفة  إكسابها  يتم  وطنية  إستراتيجية  إعداد -

  الحماية  تعميم  إلى   وهادفة  أجيال،  ميثاق  بمثابة   وتكون   وطني،  اجتماعي   حوار  عن  تنبثق

   الحماية،  ملستويات   املستمر  والتحسين  االجتماعية 
 
  حاجيات  بين  ودينامي   واضح  توازن   على   ارتكازا

 موارد؛  من  عليه تتوفر ما وبين  االجتماعية الحماية  مجال في البالد

هة   االجتماعية  الحماية  هشاشة   من  التقليص  على  خاص  بشكل  العمل - وجَّ
ُ
  القطاع   ألجراء  امل

  التغطية   نطاق  توسيع  خالل  من   وذلك  الشغل،  سوق   في  االستقرار  انعدام  أمام  الخاص

  لرسملة  آلية  بواسطة   التغطية،  لهم   تضمن  آلية  وإحداث   األجراء،  جميع  لتشمل  االجتماعية 

 الشغل؛ فقدان  عند تعبئتها يمكن نقاط شكل في الحقوق 

  توازن   إرساء   أجل  من   املأمول   التنموي   النموذج  صلب  في  االجتماعية  الحماية  منظومة  جعل -

 واألجيال؛  الفئات جميع بين مجتمعي
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 الخاص  والقطاع  املحليين  الفاعلين  بإشراك  يسمح  بشكل  النظام  هذا  حكامة  بشأن  تصور   وضع -

 التدخل  ومجاالت   مهام  تحديد   مع  وغيرها،   املهنية   والتنظيمات  املدني  املجتمع   مكونات  جانب  إلى

  االجتماعية  الحماية  لتطوير  الالزمة  الجديدة  املوارد  تعبئة  أجل  من  وذلك  الفاعلين،  ملختلف

  املؤسساتي   اإلشراف  وضمان  اإلدارية،  املساطر  وتوضيح  وتبسيط  وفعاليتها،  استدامتها  وضمان

  إلنتاج   شفافة  مةمنظو   إرساء  على  السهر   مع  االجتماعية،  الحماية  ملنظومة  واملتناسق  املوحد

 الحماية  لتعميم  والترافع  الحلول   ابتكار  من   التمكن  أجل   من  الدقيقة  واملعطيات  اإلحصائيات

 . االجتماعية

و  سبق،  ما  مع  بمقتضياتانسجاما  الداخلي  145و  144    تين  املاد  عمال  النظام  ملجلس  2من 

فقد املستشارين 3قرر   املستشارين،  إعداد   مجلس  إليها  يعهد  مؤقتة  موضوعاتية  عمل  مجموعة  إحداث 

إصالح   موضوع  في  االجتماعيةتقرير  إسهاما  التغطية  والتفكير    باملغرب،  املؤسساتي  النقاش  في  منه 

الجماعي في إيجاد الحلول الناجحة واملقترحات التي يمكن أن تكون استرشاد السلطات العمومية في تنزيل  

 بير.هذا الورش املجتمعي الك

حيث    تحديد املحاور التي ستشتغل عليها مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة،تم  وعلى هذا األساس،  

 كتب املجلس، وهي كاالتي: م، تنفيذا لقرار االتفاق على املحاور األتية تم

 تعميم التغطية الصحية اإلجبارية؛ .1

 تعميم االستفادة من التعويضات العائلية؛ .2

 ؛ التقاعد  نظام في  االنخراط توسيع  .3

 . الشغل فقدان على التعويض على التأمين من  االستفادة تعميم .4

 

 

 

 

 
 . 2020مارس  02م. د بتاريخ  120/ 20النظام الداخلي ملجلس املستشارين بعد صدور قرار املحكمة الدستورية رقم   2

العدد  بإحداث مجموعة عمل موضو   01/28/2020قرار رقم   3 الداخلية،  النشرة  املستشارين،  باملغرب، مجلس  التغطية االجتماعية  .  2020أكتوبر    13،  601عاتية مؤقتة حول إصالح 

 . 10ص
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 جموعة املوضوعاتية املؤقتةاملهيكلة  -ثانيا

لذلك،   السيد رئيس    ،2020  دجنبر  29بتاريخ    اللجنة  وفي اجتماعوتبعا  تمتحت رئاسة    املجلس، 

املؤقتة    علىالتوافق   املوضوعاتية  العمل  مجموعة  االجتماعية  هيكلة  التغطية  إصالح  النحو  حول  على 

 اآلتي:

 السيد املستشار عبد الصمد مريمي: رئيس مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة؛  

 السيد املستشار عبد السالم اللبار : مقرر مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة؛  

 السيدات والسادة:كل من عضويتها  املؤقتة فيكما ضمت مجموعة العمل املوضوعاتية 

 لحو املربوح؛السيد املستشار ا -

 ؛ الدريس ي الرحمان عبدالسيد املستشار  -

 السيد املستشار محمد البكوري؛  -

 ؛فاتحي الحميد السيد املستشار عبد -

 ؛ التازي  نائلة السيدة املستشارة  -

 املستشارة أمال العمري؛ السيدة  -

 راني؛ العم العابد املستشار امللودي السيد  -

  السيدة املستشارة ثريا لحرش. -

 

 جموعة املوضوعاتية املؤقتةاملمنهجية عمل   -ثالثا

في اجتماع   التواليها  اتشرعت مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة  ، 12،  04بتاريخ    املنعقدة على 

اللجنة  على إقرار،  2021فبراير    16و  ،يناير  19 للتقرير وهندسة مسار عمل  العام  ، ووضع  التصميم 

 . أجندة زمنية محددة إلنجاز مهمتها

تحديد   تم  اللجنة،  عمل  ومراحل  أطوار  بشأن  التداول  همت  االجتماعات  من  مجموعة  عقد  وبعد 

 منهجية االشتغال في ثالث مستويات.

 املستوى األول:  •

وتحليل مجموعة من  يتجلى   دراسة  في  االشتغال  من  املستوى  ار  التقاريهذا  بوالدراسات  الحماية  ملتعلقة 

 وتتضمن أساسا:االجتماعية، 
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املتوفر  - الوثائقي  الرصيد  في  حول   االستثمار  املستشارين  مجلس  األمر    لدى  ويتعلق  املوضوع،  هذا 

  2016  ملنظم من طرف مجلس املستشارينبتوصيات ومخرجات املنتدى البرملاني للعدالة االجتماعية ا

 ؛ 2019 –

 ؛تقارير وأراء املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  -

 تقارير املجلس األعلى للحسابات؛   -

الدول   تجربة  السيما   املجال   هذا  في  الفضلى  واملمارسات  الرائدة   الدول   بين  املقارنة   اعتماد   -  ،بعض 

 . «BIT» الدولية العمل ومنظمة  «OCDE» االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة

 : نياملستوى الثا •

استماع   جلسات  ويتعلق  االجتماعية  الحماية  بموضوع  املعنية  واملؤسسات  الوزارية  للقطاعاتتنظيم   ،

 األمر بـ:

 ؛ وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة -

 ؛ وزارة الصحة -

 ؛وزارة الشغل واإلدماج املنهي -

 ؛املندوبية السامية للتخطيط  -

 ؛ CNSSالصندوق الوطني للضمان االجتماعي  -

 ؛ANAMالوكالة الوطنية للتأمين الصحي  -

 ؛ACAPSهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي  -

والبيئي،  للمجلس االقتصادي واالجتماعي  ابداء رأي  تم توجيه طلب  الجلسات،  وفضال عن هذه 

 . األعلى للحسابات وطلب بذل املساعدة للمجلس

  عن  التعويض  منظومة  حول   دراسة  إلعداد  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي   للمجلس  طلب  توجيه  -

 ؛ لتمويلها املمكنة والصيغ  منها  االستفادة توسيع وآليات  تنظيمها  إعادة وطرق  الشغل فقدان

حول    - دراسة  إلعداد  للحسابات  األعلى  للمجلس  رأي  طلب    التغطية   توسيع   واليات  طرق توجيه 

 . التوسيع عملية  واستدامة لتمويل املمكنة والصيغ املواطنين فئات جميع على" التقاعد"  االجتماعية
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 املستوى الثالث:   •

 

همت   التي  والتحليل  للدراسة  املخصصة  اللجنة  اجتماعات  في  ومضامين  يتمثل  التقارير  خالصات 

 مداوالت جلسات اإلنصات التي تعقدها اللجنة، ووضع املقترحات والتوصيات. 

املعتمدة، انكبت مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة  العمل  تبعا ملا سبق، وانسجاما مع منهجية  

الدولية املؤسسات  عن  الصادرة  واآلراء  التقارير  الدراسات،  بعناوين  الئحة  جرد  ذات    على  والوطنية 

االجتماعية،   الحماية  بموضوع  املباشرة  .  ذاته  باملوضوع  متصلة  محاور   تتضمن  التي  تلك   أوالصلة 

عن   تقارير  ناهيك  في  واالستثمار  االجتماعية،  الحماية  بموضوع  الصلة  ذات  ومراسيم  قوانين  دراسة 

القوانين، الى جانب التفاعل  اللجان الدائمة الخاصة بمناقشة امليزانيات الفرعية، ومشاريع ومقترحات  

الشفهية،  لألسئلة  األسبوعية  الجلسات  خالل  من  املستشارين  ومجلس  الحكومة  بين  الحاصل 

عن   فضال  العامة.  بالسياسة  املتعلقة  الشهرية  معطيات  والجلسات  في  والتحليل  بالدرس  البحث 

االستماع   جلسات  في  تقدم  التي  العروض  من  مستخلصة  جديدة    الوزارية   للقطاعات وتصورات 

 ، ويتعلق األمر بـ: االجتماعية الحماية بموضوع املعنية واملؤسسات

وإصالح   - واملالية  االقتصاد  وزير  السيد  لتقديم  املؤقتة  املوضوعاتية  املجموعة  أعضاء  متابعة 

 املتعلق بالحماية االجتماعية.   09.21اإلدارة ملشروع قانون اإلطار رقم 

بخصوص استراتيجية الوزارة  ،  2021فبراير    23يوم الثالثاء  ر الصحة  وزيلسيد  لجلسة االستماع   -

 ؛ املزمع اتباعها في تنفيذ التوجيهات امللكية املتعلقة بمحور تعميم التغطية الصحية االجبارية

االستماع   - املنهي  لسيد  لجلسة  واإلدماج  الشغل  الثالثاء  وزير  بخصوص ،  2021فبراير    23يوم 

تعميماستراتيجية   التالية:  باملحاور  املتعلقة  امللكية  التوجيهات  تنفيذ  في  اتباعها  املزمع    الوزارة 
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التعويضات العائلية، توسيع االنخراط في منظومة التقاعد،    التغطية الصحية االجبارية، تعميم

 ؛ تعميم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل

الة الوطنية للتأمين الصحي حول تنفيذ التوجيهات  جلسة االستماع إلفادة السيد املدير العام للوك  -

 امللكية املتعلقة بمحور تعميم التغطية الصحية اإلجبارية؛

  17الثالثاء  يوم  جلسة االستماع إلفادة السيد املدير العام للصندوق الوطني للضمان االجتماعي   -

ب ،  2021مارس   املتعلقة  امللكية  التوجيهات  تنفيذ  تحول  التالية:  الصحية  املحاور  التغطية  عميم 

االستفادة   تعميم  التقاعد،  في منظومة  االنخراط  توسيع  العائلية،  التعويضات  تعميم  اإلجبارية، 

 من التعويض عن فقدان الشغل؛

للتخطيط - السامي  املندوب  إلفادة  االستماع  حول 2021أبريل    21  األربعاءيوم    جلسة  رأي    ، 

املحددة   باملحاور  املتعلقة  السامية  امللكية  التوجيهات  تنفيذ  حول  للتخطيط  السامية  املندوبية 

تعميم   اإلجبارية،  الصحية  التغطية  بتعميم  األمر  ويتعلق  بها،  الصلة  ذات  واإلحصاءات  بعده، 

ض عن  التعويضات العائلية، توسيع االنخراط في منظومة التقاعد، تعميم االستفادة من التعوي

 فقدان الشغل.

الخميس  - يوم  االجتماعي  التأمينات واالحتياط  هيئة مراقبة  رئيس  السيد  االستماع إلفادة  جلسة 

 ، حول التغطية االجتماعية. 2021يونيو  17

 املستوى الرابع :   •

بعض   عقد  تم  الفرنس ي،  الشيوخ  ومجلس  املستشارين  مجلس  بين  الشراكة  إطار  مع  الوفي  جلسات 

 لمواضيع االتية: بمجلس الشيوخ الفرنس ي خصصت للجنة الشؤون االجتماعية 

 نظام الحماية االجتماعية؛ عرض عام واليات تمويل  -

 أنظمة التقاعد؛  -

 التأمين عن املرض؛  -

 .التعويض عن فقدان الشغل -
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  تقديم: ✓

إذ   املغربية،  الدولة  في  عميقة  جذورا  لها  تجد  االجتماعي  التكافل  وممارسات  وقيم  مفاهيم  إن 

عريقة   ألمة  الحضاري  التراث  من  تقاليدها  وتستوحي  السمح،  اإلسالمي  ديننا  من  أصولها    متد يتستمد 

بشكل    تاريخها إقرارها  تم  االجتماعية  الحماية  نظم  أن  إال  قرنا،  عشر  أربعة  من  أزيد  بعد إلى  حديث 

االستقالل مع بناء الدولة الحديثة وخضعت للتغيير والتطوير باملوازاة مع التطور االقتصادي والتحوالت  

 التي عرفتها أنماط عالقات الشغل. 

الجديدإن    إلى  النموذج  املنطلق  االجتماعية  الدولة    معالم  العمقفي  يبرز    التطور   للحماية 

ا  ،االجتماعية في  االستثمار  خالل  املدرس ي  من  الهدر  مخاطر  من  املتمدرسين  وحماية  الصغيرة  لطفولة 

ااملدى املتوسط    علىيصبح  لاقتصاد املعرفة    لتعزيز  اقتصادي 
 

، واستقطاب العاملين في القطاع غير أصال

قدرة  كثر  أعامل  كل لألجيال الشابة  شغتعزيز فرص ال   هشأناملهيكل واالهتمام بفئات املسنين، كل ذلك من  

الرفع   اعلى  و و   إلنتاج، من  اقتصادية  ديناميكية  الشبابييولد  بطالة  من  كما  حد  الحماية  س،  تؤدي 

 فهي دورا رئيسيا في التقليص من الفوارق املجالية والتفاوتات االجتماعية،  في صيغتها الجديدة  االجتماعية  

أساس ي في    مدخل  حيويا  وعنصرا  واملجالية،  االجتماعية  العدالة  تحقيق  في  التنمية  لإلسهام  تحقيق 

 املستدامة واالدماج االجتماعي.

للتنمية   املتحدة  األمم  أهداف  أجندة  في  مهمة  بمكانة  االجتماعية  الحماية  موضوع  يحظى 

الفرعي   الهدف  يقوم  بحيث  حماية    3  -1املستدامة،  وتدابير  نظم  استحداث   " حول  األهداف  هذه  من 

ح ووضع  للجميع  الوطني  الصعيد  على  مالئمة  واسعة  اجتماعية  صحية  تغطية  وتحقيق  لها،  دنيا  دود 

عام   بحلول  والضعفاء  بما  4" 2030للفقراء  االممية،  والتقارير  الدولية  املواثيق  تناولت  ذلك،  . فضال عن 

موضوع  الدولية،  املبادرات  جانب  الى  املتحدة،  األمم  ومواثيق  االنسان،  لحقوق  الدولية  الصكوك  فيها 

 
 . الرابط االلكتروني: 2017مارس  20رؤية شاملة، البنك الدولي،  -في مجال الحماية االجتماعية والشغل البنك الدولي  4

www.albankdawli.org  

http://www.albankdawli.org/
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فول لجميع املواطنين واملواطنات، وواجب على الدولة، ومدخل أساس ي  الحماية االجتماعية كونها حق مك

للقضاء على التفاوتات االجتماعية واملجالية، وتحقيق عدالة اجتماعية قوامها املساواة، السالم، والتوزيع  

 . 5العادل للمستحقات االجتماعية 

االجتم الحماية  الدولية  العمل  منظمة  ثانية،  ناحية  من  ت، 
َ
ف َعرَّ االجتماعي  وقد  الضمان  أو  اعية 

  ع من املصممة للتقليل و السياسات والبرامج    ي معرفة على أنها مجموعةوه  ،االنسانكونها " حق من حقوق  

"    تشمل  الحماية االجتماعية  طوال دورة الحياة ". كما أكدت املنظمة على أن منظومة   واالستضعاف الفقر  

ا إصاألطفال،  إعانات  البطالة،  األمومة،  إلى  األسر،  والوراثة،  واإلعاقة  الشيخوخة  واملرض،  العمل  بات 

 .6 " جانب حماية الصحة

رقم   الدولية  العمل  منظمة  توصية  جاءت  ذلك،  الى  الوطنية    202باإلضافة  األرضيات  بشأن 

واجتماعية   اقتصادية  ضرورة  هو  االجتماعي  الضمان  في  الحق  أن  على  للتأكيد  االجتماعية،  للحماية 

و  التنمية  العمالة ". كما يعترف بأن " الضمان االجتماعي هو أداة مهمة  لتحقيق  الى جانب تعزيز  التقدم، 

من   وللتخفيف  االجتماعي  األمن  وانعدام  االجتماعي،  واالستبعاد  املساواة  وانعدام  الفقر  على  للقضاء 

من العمالة غير  وطأتها، ولتعزيز تكافؤ الفرص واملساواة بين الجنسين واملساواة العرقية، ولدعم االنتقال  

 املنظمة الى العمالة املنظمة ".

الدولية،    النقاشات  بها  اهتمت  التي  القضايا  أبرز  أحد  االجتماعية  الحماية  موضوع  شكل  لقد 

ويتجلى ذلك، من خالل التأكيد على أن الحماية االجتماعية حق أساس ي من حقوق االنسان، وأنه من حق  

املادة   نصت  فقد  املساواة.  قدم  على  منه  االستفادة  ومواطنة  مواطن  العا  22كل  االعالن  لحقوق  من  ملي 

االجتماعي، ومن على أنه " لكل شخص، بوصفه عضوا من املجتمع، حق في الضمان   1948االنسان لعام 

 
 .2. ص 2العدد  5اإلسكوا، املجلد  الحماية االجتماعية أداة للعدالة االجتماعية، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا، نشرة التنمية االجتماعية، األمم املتحدة،  5

الحماية االج 6 العاملي حول  الدولية، جنيف، 2019  –  2017تماعية  التقرير  العمل  منظمة  التنمية املستدامة،  العاملية من أجل تحقيق أهداف  الحماية االجتماعية   ،

 . 29. ص 2017الطبعة األولى، 
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والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها،  حقه أن توفر له، من خالل املجهود القومي  

و  لكرامته  عنها  غنى  ال  التي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  كما  الحقوق   ." في حرية  لتنامي شخصيته 

في فقرتها الثالثة من نفس الوثيقة على أن " لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض    23نصت املادة  

يكفل له وألسرته عيشة الئقة بكرامة االنسان تضاف اليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية االجتماعية  

 "7. 

املادة   نصت  السياق،  ذات  واالجتماعية  من    9وفي  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد 

التأمينات   ذلك  في  بما  االجتماعي،  بالضمان  التمتع  املجتمع  داخل  فرد  كل  حق  من  أنه  على  والثقافية 

شخص   كل  بحق  العهد  هذا  في  األطراف  الدول  تقر   " يلي:  ما  املادة  مضامين  في  جاء  وقد  االجتماعية. 

 . 8ذلك التـأمينات االجتماعية " بالضمان االجتماعي، بما في  

من زاوية ثانية، وفيما يرتبط بانخراط اململكة املغربية في النقاش العمومي حول اصالح منظومة  

االستراتيجيات،   العمومية،  السياسات  من  كبير  لعدد  نتاج  هي  املنظومة  هذه  فإن  االجتماعية،  الحماية 

عي، تهدف الى تقديم خدمات اجتماعية لجميع املواطنين  البرامج، واملخططات ذات الصلة باملجال االجتما 

أن   بيد  األساسية.  االجتماعية  الخدمات  ميادين  لجميع  الولوج  في  حقهم  من  وتمكينهم  واملواطنات، 

في صلب   االجتماعية  الحماية  األول حضور  باملقام  تساءل  اشكاالت  يثير جملة  النقاش  في هذا  االنخراط 

ل الى التفكير في الفئات املستهدفة من سياسات الدعم االجتماعي واملعايير  السياسات العمومية، كما تحي

التراكمي  الزخم  هذا  أثر  عن  اللثام  يميط  كما  االجتماعية.  والهندسة  االستهداف  عملية  في  املعتمدة 

ومدى   االجتماعي،  التماسك  على  االجتماعية  الصبغة  ذات  والبرامج  السياسات  مستوى  على  الحاصل 

 
 . 1948باريس، منظمة األمم املتحدة، في  1948دجنبر كانون األول/  10، صادقت عليه الجمعية العامة لألمم املتحدة في 1948اإلعالن العاملي لحقوق االنسان  7

  -  )د   ألف   2200لألمم املتحدة    اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامةالعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،    8

 .1976ي/يناير كانون الثان 3تاريخ بدء النفاذ: ب  1966كانون األول/ديسمبر  16( املؤرخ في 21
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مة هذه السياسات والبرامج، وقدرتها على تحقيق العدالة االجتماعية واملجالية، والقضاء على  نجاعة وحكا 

 التفاوتات املجالية واالجتماعية، وتعزيز االدماج االجتماعي.

منها لتكريس حق    31في الفصل    2011يوليو    29ومن هذا املنطلق، خصصت الوثيقة الدستورية لـ  

االجتماع الحماية  في  في املغاربة  حقهم  من  املساواة  قدم  على  واملواطنات  املواطنون  تمتع  على  بنصه  ية، 

العالج والعناية الصحية، وكذا حقهم في الحماية االجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو  

املغربية   بالهوية  التشبث  على  والتنشئة  العصري،  التعليم  في  حقهم  عن  ناهيك  الدولة.  لدن  من  املنظم 

الشغل، والث سوق  وولوج  الالئق،  السكن  من  واستفادتهم  املنهي،  التكوين  الراسخة،  الوطنية  وابت 

 والحصول على املاء والعيش في بيئة سليمة، وأيضا حقهم في التنمية املستدامة.

وفي هذا اإلطار، ما فتئ صاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأييده، يؤكد على أهمية  

إصالح   العدالة وضرورة  تعزيز  في  عنه  محيد  ال  أساسيا  مدخال  باعتبارها  االجتماعية،  الحماية  منظومة 

فقد   املستدامة،  التنمية  وتحقيق  واملجالية،  العرش  جاللته حفظه هللا،  دعا  االجتماعية  عيد  في خطاب 

)...( لذا، نعتبر    الى التعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية االجتماعية، بقوله: "  2020يوليوز    29بتاريخ  

الخمس   خالل  املغاربة،  لجميع  االجتماعية  التغطية  لتعميم  حازمة،  عملية  إلطالق  حان،  قد  الوقت  أن 

" املقبلة  في  سنوات  هللا  حفظه  جاللته  وأكد  امللك    هخطاب.  لثورة  والستين  السابعة  الذكرى  بمناسبة 

بتاريخ   " وفي هذا اإلط2020غشت    20والشعب،  الدولة  ، على أن ما يلي:  بتقديم الدعم لفئات  ار، قامت 

املواطنين من  لتعميم  ،  واسعة  كبيرا  ومشروعا  االقتصاد،  إلنعاش  مسبوقة  وغير  طموحة  خطة  وأطلقنا 

 التغطية االجتماعية لجميع املغاربة ". 

السنة    جاللتهجدد  كما   األولى من  الدورة  افتتاح  بمناسبة  للبرملان،  السامي  في خطابه  نصره هللا 

بتاريخ  التشريع العاشرة  الوالية  من  الخامسة  منظومة  2020أكتوبر    9ية  اصالح  ضرورة  على  التأكيد   ،

الحماية االجتماعية باملغرب، باعتبارها املدخل االساس ي لتحقيق العدالة االجتماعية واملجالية. فقد جاء  
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صادية، بالنهوض باملجال  في منطوق جاللته ما يلي " )..( إننا نحرص دائما على تالزم تحقيق التنمية االقت

التغطية االجتماعية لجميع املغاربة". وما   لتعميم  االجتماعي، وتحسين ظروف عيش املواطنين. لذا دعونا 

واالستجابة   واملواطنات  املواطنين  بحاجيات  خاصة  عناية  ايالء  الى  يدعو  هللا  نصره  امللك  جاللة  فتئ 

يم حازمة،  تدابير  جملة  اتخاذ  عبر  وذلك  ورشا  ملطالبهم،  االجتماعية،  التغطية  تعميم  مشروع  فيها  ثل 

مكونات رئيسية، تتجلى فيما يلي    أربعةاستراتيجيا غير مسبوق، وقد حدد جاللته لهذا الورش االستراتيجي  

نهاية   أقصاه  أجل  في  االجبارية،  الصحية  التغطية  تعميم  أوال:   )..( لصالح  2022"  مستفيد    22،  مليون 

األسا التأمين  من  االستشفاء  إضافي،  أو  والدواء،  التطبيب  بمصاريف  يتعلق  ما  سواء  املرض،  على  س ي 

والعالج. ثانيا: تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ماليين طفل في سن الدراسة، تستفيد  

الذين  منها ثالثة ماليين أسرة. ثالثا: توسيع االنخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ماليين من املغاربة،  

يمارسون عمال، وال يستفيدون من معاش. رابعا: تعميم االستفادة من التأمين على التعويض على فقدان  

 الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار ".

، أن اصالح منظومة الحماية  الخطب املذكورةيستسثف من خالل الكلمات امللكية، املشار اليها في  

الورش   هذا  اصالح  في  املتدخلين  والشركاء  الفاعلين  بين  الجهود  تظافر  تتطلب  باملغرب،  االجتماعية 

االستراتيجي، فقد وجه جاللته نصره هللا الدعوة للحكومة وكل الفاعلين والشركاء االجتماعيين الستكمال  

خاطب   السياق،  هذا  وفي  شامل.  عملي  منظور  عيد  بلورة  خطاب  في  هللا  حفظه  السادس  محمد  امللك 

الحكومة والفاعلين االجتماعيين بما يلي: " )..( لذا، ندعو الحكومة، بتشاور    2020  يوليوز   29بتاريخ  العرش  

مع الشركاء االجتماعيين الستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، واإلطار القانوني، 

بما التمويل،  اعتماد    وخيارات  يجب  الهدف،  هذا  ولبلوغ  االجتماعية.  للتغطية  الفعلي  التعميم  يحقق 

وعلى   واإلنصاف،  والحق  والشفافية،  النزاهة  ومبادئ  البناء،  االجتماعي  الحوار  على  تقوم  جيدة،  حكامة 

في خطابه  كما جدد جاللته   ." النبيل  االجتماعي  املشروع  لهذا  استغالل سياسوي  أو  انحراف  أي  محاربة 
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سنة  ا للبرملان  املوجه  الدعوة2020لسامي  )...(ولهذه    ،   " بقوله  الفاعلين،  مختلف  بين  الواسع  للتشاور 

الغاية، ندعو للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا املشروع املجتمعي، 

 اعية ". في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق واإلشراف، على أنظمة الحماية االجتم

وعمال بالتوجيهات امللكية السامية املنصوص عليها في الخطب امللكية املشار إليها أعاله، وتطبيقا  

، واستنادا الى االلتزامات الدولية للمملكة املغربية في مجال الحماية  2011من دستور    31ألحكام الفصل  

قانون   مشروع  تقديم  على  املغربية،  الحكومة  عملت  رقم  إ  –االجتماعية،  بالحماية    09.21طار  املتعلق 

مرتكزاتها  9االجتماعية  هللا  حفظه  جاللته  حدد  والتي  املنظومة،  هذه  بناء  استكمال  إلى  يسعى  والذي   ،

 : مكونات رئيسية، تتجلى فيما يلي  ومعاملها، في أربعة

نهاية   - أقصاه  أجل  في  االجبارية،  الصحية  التغطية  تعميم  لصالح  2022أوال:  مليون    22، 

التطبيب   بمصاريف  يتعلق  ما  سواء  املرض،  على  األساس ي  التأمين  من  إضافي،  مستفيد 

  ؛والدواء، أو االستشفاء والعالج

الدراسة،   - سن  في  طفل  ماليين  سبعة  يقارب  ما  لتشمل  العائلية،  التعويضات  تعميم  ثانيا: 

 ؛ تستفيد منها ثالثة ماليين أسرة

لحوالي خمسة ماليين من املغاربة، الذين يمارسون  ثالثا: توسيع االنخراط في نظام التقاعد،    -

 ؛عمال، وال يستفيدون من معاش

 
مبدأ التضامن في ابعاده االجتماعي و الترابي وبين االجيال و البين املنهي مبدأ عدم    -من املفيد، االشارة الى أن تعميم الحماية االجتماعية يستند على املبادئ األتية: أوال  9

مبدأ االستباق الذي يقوم تقييم دوري آلثار    -التمييز في الولوج الى خدمات الحماية االجتماعية، ثالثامبدأ عدم    -التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية االجتماعية، ثانيا

رابعا املحققة،  النتائج  بتثمين  الكفيلة  السبل  أفضل  اعتماد  بغية  االجتماعية  بالحماية  املعنية  األطراف  في   -تدخالت  املتدخلين  كل  انخراط  خالل  من  املشاركة  مبدأ 

   البرامج املتعلقة بالحماية االجتماعية. السياسات و

 

 



25 
 

للمغاربة   - بالنسبة  الشغل،  فقدان  على  التعويض  على  التأمين  من  االستفادة  تعميم  رابعا: 

 الذين يتوفرون على عمل قار ". 

فقا للجدولة  زمنيا، سيتم تنزيل إصالح هذا الورش االستراتيجي داخل أجل خمس سنوات. وذلك، و 

 الزمنية األتية: 

 ؛ 2022و 2021تعميم التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض خالل سنتي   -

تعميم التعويضات العائلية من خالل تمكين األسر التي ال تستفيد من هذه التعويضات وفق   -

من   الحالة،  حسب  االستفادة،  من  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

لل خالل تعويضات  وذلك  جزافية،  تعويضات  من  أو  بالطفولة،  املرتبطة  املخاطر  من  حماية 

 ؛ 2024و 2023سنتي 

توسيع االنخراط في أنظمة التقاعد وتعميم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة  -

2025. 
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 التغطية الصحية األساسية القسم األول: 

 

 تشخيص منظومة التغطية الصحية األساسية -أوال 

الصحية  ُيقصد   بالتغطية  األممية  واملقررات  الدولية  األدبيات  في  يعرف  ما  أو  األساسية  الصحية  بالتغطية 

دي كلفة هذه الخدمات  
َ
ؤ
ُ
الشاملة، " ولوج جميع األفراد للخدمات الصحية بجودة عالية، ومتاحة بشكل كاف، ودون أن ت

 . 10عوبات مالية " عند األداء الى ص

لقد انخرطت بالدنا في النقاش الدولي حول قضايا الصحة وتحسين الولوج للعالج وتوسيع التغطية في مختلف   

العاملية لسنتي   أبرزها من خالل التزامها في إطار قرارات منظمة الصحة  ، بإصالح منظومة  2011و  2005محطاته، وكان 

 راد من خدمات صحية قوامها الجودة، النجاعة، والفعالية.التغطية الصحية األساسية، وتمكين األف

زمنيا، عرفت منظومة التغطية الصحية ببالدنا جملة من التدابير ذات الطابع اإلصالحي، انطلقت مع املناظرة  

سنة   الصحة  حول  األولى  سنة  1959الوطنية  الصحة  قطاع  لتطوير  املتخذة  واإلجراءات  نصوص 1994،  واصدار   ،

القانون رقم  تشريعية وت الى جانب تأكيد  200211بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية سنة    65.00نظيمية أبرزها   .

لسنة   الدستورية  حول    2011األحكام  الثانية  الوطنية  املناظرة  تنظيم  تلتها  الصحية،  للخدمات  الولوج  في  الحق  على 

ة صحية شاملة ورفع كل االكراهات والتحديات التي  ، التي أكدت على ضرورة االلتزام بتحقيق تغطي2013الصحة سنة  

 .12تحول دون الوصول الى تحقيق هذا الهدف 

القانون رقم    التغطية الصحية األساسية، فقد شكل اعتماد  القانوني والتنظيمي ملنظومة  التأطير  الى  وبالعودة 

سنة    65.00 األساسية  الصحية  التغطية  مدونة  وان13 2002بمثابة  رئيسية  الصحية  دعامة  للتغطية  فعلية  طالقة 

األساسية باملغرب، كونه يهدف الى إحداث منظومة التغطية الصحية األساسية، لتشمل تأمين إجباري أساس ي عن املرض  

قائم على مبادئ الحماية االجتماعية لفائدة األجراء واملستفيدين من املعاشات وقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير  

 
 . 21. ص2013،  2013/ 04تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول " الخدمات الصحية األساسية، نحو ولوج منصف ومعمم "، إحالة رقم   10
 وما بعدها.  5. ص2013 يوليوز  3و 2و  1كش، يومي  الكتاب األبيض، من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة، املناظرة الوطنية الثانية للصحة، مرا  11
 . 2013، مراكش، 2013يوليوز  01املوجهة الى املشاركين في املناظرة الوطنية الثانية للصحة، التي انطلقت أشغالها يوم االثنين السامية  مقتطف من نص الرسالة امللكية  12

(. الجريدة الرسمية، عدد  2002أكتوبر    3)  1423من رجب    25صادر في    1.02.296بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية الصادر في تنفيذه ظهير شريف رقم    65.00القانون رقم    13

 . 3450 - 3449(. صص 2002أكتوبر  21) 1423رمضان  16،  5058
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يقو  كما  للمساعدة  والطلبة.  نظام  واحداث  جهة  من  املخاطر  تحمل  في  والتعاضد  املساهمة  مبدأي  على  التأمين  هذا  م 

   . قائم على مبادئ املساعدة االجتماعية والتضامن الوطني لفائدة السكان املعوزين 14الطبية 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية، نصت على أن    65.00من القانون    2ومن املفيد، االشارة الى أن املادة   

على   يسري  املرض  عن  األساس ي  االجباري  والجماالتأمين  الدولة  وأعوان  العمومية  الترابية عات  موظفي  ،  واملؤسسات 

ا االجتماعي  الضمان  لنظام  الخاضعين  الاألشخاص  به  الخاصلجاري  القطاع  في  و عمل  بالقطاعين  ،  املعاشات  أصحاب 

الذين يزاولون  ، وكذا  العام والخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع األشخاص اآلخرين  العمال املستقلين واألشخاص 

  هم قدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير وطلبة التعليم العالي العام والخاص في حالة عدم استفادت،  نشاطا غير مأجور 

يؤهل األشخاص ذوو الدخل املحدود غير الخاضعين ألي نظام من أنظمة  من ذات القانون. كما    5منه طبقا ألحكام املادة  

 لالستفادة من نظام املساعدة الطبية.  القانون،التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض املحدثة بموجب هذا  

الخدمات املضمونة للمؤمنين وألفراد عائالتهم املتكفل   يقدم التأمين االجباري األساس ي عن املرض مجموعة من  

مصاريف الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة  تحمل  تغطية للمخاطر و لهم وضعية التأمين،  ضمن  بهم، حيث ت

ة  إرجاع مصاريف العالجات الطبي، فضال عن  أيا كان النظام الذي ينتمون إليه،  الدة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفيأو و 

للمستفيد،   الصحية  الحالة  طبيا  تستلزمها  التي  التأهيل  إعادة  ومصاريف  االقتضاء  وأوالوقائية  تكاليفها    عند  تحمل 

استثناء األخطار الناجمة عن حوادث الشغل واألمراض املهنية  . بمباشرة طبقا للشروط والكيفيات املحددة بنص تنظيمي

 .15الخاصة بها  ريعية والتنظيميةالتي تبقى خاضعة للنصوص التش

ألنظمة تأمين    65.00من القانون    114من زاوية ثانية، يخضع مجموعة من األجراء واملستخدمين بموجب املادة   

اختيارية عوض التأمين االجباري األساس ي عن املرض، ويتم ذلك، إما بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين، وإما  

فإن مقتضيات هذه املادة    65.00من القانون رقم    2صناديق داخلية. وباإلشارة الى املادة  لدى التعاضديات، وإما في إطار  

 تبقى مجاال مفتوحا يستمر مع هذا االستثناء الذي يضر بالهدف العام لشمولية تعميم التغطية الصحية األساسية. 

له  املرض  عن  األساس ي  االجباري  التأمين  نظام  بتدبير   ُيعهد  السياق،  هذا  األمر  وفي  ويتعلق  تدبيريتين،  يئتين 

الب االجتماعيالصندوق  االحتياط  ملنظمات  املحددوطني  الشروط  وفق  املادة  ،  في  القانون    83ة  الجمعيات  65-00من   ،

رقم   الشريف  الظهير  ألحكام  طبقا  واملحدثة  املذكور  الصندوق  منها  املتألف  في    1-57-187التعاضدية  من   24الصادر 

اآلخرة   ملوظفي1963نوفمبر    12)  1383جمادى  بالنسبة   ، املتبادل  للتعاون  األساس ي  النظام  بسن  الدولة    (  وأعوان 

ا  ومستخدمي املؤسسات العمومية واألشخاص املعنوية الخاضعة للقانون العام وذوي حقوقهم وكذ  الترابية  والجماعات

العام. بالقطاع  املعاشات  محل  أصحاب  سيحل  الصندوق  هذا  أن  الى  االشارة  النظام    ه وتجدر  هذا  تدبير  الصندوق  في 

، وهي نقلة رد تنصيب أجهزة إدارته وتسييرهبمج  2.18.781املغربي للتأمين الصحي املحدث بمقتض ى املرسوم بقانون رقم  

 
)رامد(،يقصد    14 الطبية  املساعدة  ي  بنظام  نظام  الخدمات  "  تحمل مصاريف  من  النظام  هذا  ويمكن  املرض،  االجباري األساس ي عن  للتأمين  نظام  ألي  الخاضعين  غير  قدم لألشخاص 

املادة   ". وذلك حسب  للدولة  التابعة  الصحية  العمومية للصحة واملصالح  العمومية واملؤسسات  املستشفيات  في  املقدمة لهم  القانون رقم    115الطبية  التغطية بمثاب  65.00من  ة مدونة 

 الصحية األساسية.

 . 3451بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية. نفسه. ص  65.00من القانون رقم  7املادة   15
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الدولة على املنشآت العامة، وهو ماستتحسن معه   إلى مستوى مؤسسة عمومية خاضعة لنظام رقابة  نوعية الصندوق 

التدبير والحكا في  أليتي  الثانية  الهيئة  املعتبر  مة. وتتمثل  الشريف  بالظهير  املحدث  الوطني للضمان االجتماعي  الصندوق 

رقم   قانون  اآلخرة    15بتاريخ    1-72-184بمثابة  جمادى  التأمين  (  1972يوليو    27)  1392من  نظام  إدارة  إليها  املوكول 

لفائدة املرض  عن  األساس ي  الض   اإلجباري  لنظام  الخاضعين  أصحاب  األشخاص  وكذا  حقوقهم  وذوي  االجتماعي  مان 

الخاص بالقطاع  الخدمات  املعاشات  باقي  تدبير  عن  مستقلة  بكيفية  الصندوق  هذا  قبل  من  النظام  هذا  تدبير  ويتم   ،

 .  16األخرى 

بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية على إحداث    65.00وفي مجال التدبير، نصت مقتضيات القانون رقم  

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي، تتكلف بمهمة التأطير  

التقييد   إطار  في  منظومته  بضبط  الكفيلة  الوسائل  اعداد  على  والسهر  املرض،  عن  األساس ي  االجباري  للتأمين  التقني 

ك به.  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  املادة  باألحكام  وفق  الوكالة  تتكلف  املوارد    60ما  تدبير  بمهمة  ذاته،  القانون  من 

 املرصدة لنظام املساعدة الطبية.

 (: نسبة تغطية الساكنة من قبل مختلف أنظمة التدبير 1رسم بياني رقم )

 
 172018املصدر: التقرير السنوي العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لسنة  

 
 يراجع:  16

الجريدة الرسمية، عدد    .(2002أكتوبر    3)  1423من رجب    25صادر في    1.02.296شريف رقم  الظهير  الصادر في تنفيذه ال  بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية  65.00القانون رقم    -

 . ( 2002أكتوبر  21) 1423رمضان  16،  5058

رجب    13بتاريخ    3121يتعلق بنظام الضمان االجتماعي. الجريدة الرسمية، عدد    (1972يوليو    27)  1392من جمادى اآلخرة    15بتاريخ    1-72-184شريف املعتبر بمثابة قانون رقم  ظهير    -

 (. 1972غشت   23) 1392

    . 1963نونبر   29بتاريخ  2666( يتعلق بسن النظام األساس ي للتعاون املتبادل. الجريدة الرسمية، عدد 1963نونبر   12) 1383جمادى الثانية  24بتاريخ   1.57.187ظهير شريف رقم  -

 حي، الرابط االلكتروني:  ، الوكالة الوطنية للتأمين الص2018   التقرير السنوي العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي لسنة 17

content/uploads/2015/06/RAG2018-http://www.anam.ma/wp-  

http://www.anam.ma/wp-content/uploads/2015/06/RAG2018-
http://www.anam.ma/wp-content/uploads/2015/06/RAG2018-
http://www.anam.ma/wp-content/uploads/2015/06/RAG2018-
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يظهر الرسم البياني أن نسبة الساكنة املستفيدة من تغطية صحية وفق مختلف أنظمة، قد بلغت في متم شهر   

ثالثة غير مشمول  من الساكنة غير املشمولة بالتغطية، وهو ما يجعل واحد من كل    % 31,2، مقابل  %68,8  2019نونبر  

التأمين   منه أصحاب  يستفيد  الذي  املستوى  بنفس  للعالجات  والولوج  بالتغطية  يتمتع  ال  آخر  ثلث  وجود  مع  بالتغطية 

عملية   خالل  من  لتجاوزها  املشروع  هذا  جاء  التي  املواطنين  بين  الالمساواة  وضعية  هي  املرض،  عن  األساس ي  اإلجباري 

 شاملة.  التعميم وإرساء التغطية الصحية ال

  ل ومن ناحية أخرى، تظهر املعطيات االحصائية تطور عدد املسجلين في نظام املساعدة الطبية " رامد "، بشك      

واستمر    2015مطلع سنة    ذ ماليين نسمة، من  8،5واملقدرة ب    ، الساكنة املستهدفةمن  مالي للمسجلين  تجاوز العدد اإلج

األخيرة السنوات  في  السيما  االرتفاع  في  فقد  العدد  باملقابل،  بطائق .  على  املتوفرين  للمستفيدين  اإلجمالي  العدد  تجاوز 

  ٪ املراقبة وضبط شروط االستفادة من  املستهدفةمن الساكنة    130سارية املفعول  اليات  التساؤل عن  ما يطرح  ، وهو 

 ع شريحة الفئات الهشة والعاملين بالقطاع غير املهيكل غير املتوفرين على التغطية الصحية. ناحية، وعن حقيقة توس

 

 202018(: تطور التغطية الصحية للساكنة املستفيدة من نظام املساعدة الطبية متم شهر دجنبر 2رسم بياني رقم )

 
 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  املصدر:

  

    19(: نظام املساعدة الطبية: تسجيل املستفيدين وإعداد بطائق3رسم بياني رقم )

 

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  املصدر:

 
للتأ  18 الوطنية  الوكالة  دور  التعميم  وأفاق  باملغرب  الصحية  التغطية  واقع   " حول  الصحي  للتامين  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  السيد  املجموعة عرض  أعضاء  أمام   ،" الصحي  مين 

 . 2021ماي  6املوضوعاتية املؤقتة املكلفة بإصالح الحماية االجتماعية، مجلس املستشارين، يوم الخميس 

 عرض السيد املدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، نفسه.   19
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( رقم  البياني  الرسم  معطيات  استقراء  خالل  من  الساكنة  3يتبين  نسبة  تطور  أسباب  عن  اإلجابة  من  جزء   )

  نسبة املسجلين في وضعية الفقر   نظام املساعدة الطبية )رامد(، من خالل املعطيات املبيانية التي تظهر أن  املستفيدة من

يم  ،69٪يمثل   املسجليث في حين ال  الهشاشة سوى  ل عدد  في وضعية  ت%4ن  األ توزع  ،  ب  املستفيدين حسمن  د  ا عدهذه 

الى بينما يستقطب املجال    من مجموع عدد املسجلين  53القروي ٪تشكل ساكنة العالم  ، و ذكور   48اناث و٪  52٪  النوع 

 . ملئة من مجموع الطلبات املستوفاةبا 58االهلية يمثل معدل تجديد ، كما 47الحضري ٪

وملزيد من تعميق التحليل نستعرض املعطيات املتعلقة بتطور معدل الفقر على املستوى الوطني، حيث سجل   

القروي سنة   الى  %14.4نسبة    2007بينما سجلت سنة    %25.1نسبة    2001بالوسط  النسبة  سنة    %9.5، لتصل هذه 

بلغ سنة  2014 الحضري  بالوسط  الفقر  معدل  أن  نجد  باملقابل  بينما سجلت سنة  %7.6نسبة    2001،  نسبة   2007، 

 .%1.6ما يبلغ  2014، لتصل هذه النسبة برسم سنة 4.9%

 2014 - 2001ط االقامة بين سنتي حسب وس (%)(: تطور معدل الفقر 4رسم بياني رقم )

 
 2014املصدر: البحث الوطني حول استهالك ونفقات األسر لسنة 

 املندوبية السامية للتخطيط 

 

القروي نسبة    الهشاشة على املستوى الوطني، قد سجل باملجال   %30.5من زاوية ثانية، نجد أن تطور معدل 

سنة  2001سنة   سجلت  بينما  نسبة  %23.6نسبة    2007،  الى  لتصل  معدل  2014سنة    19.4%،  سجل  باملقابل،   .

نسبة   الحضري  باملجال  بينما سجلت سنة  2001سنة    %16.6الهشاشة  الى  %12.7نسبة    2007،  النسبة  لتصل هذه   ،

 .2014برسم سنة  7.9%

 

2001 2007 2014

25,1

14,4

9,5
7,6

4,9

1,6

15,3

8,9

4,8

قروي حضري  املجموع
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 2014 – 2001حسب وسط االقامة بين سنتي  (%)(: تطور معدل الهشاشة 5رسم بياني رقم )

 
 املصدر: املندوبية السامية للتخطيط

 

 (: توزيع املستفيدين من نظام املساعدة الطبية7رسم بياني رقم )     (: توزيع املستفيدين من نظام املساعدة الطبية                                  6رسم بياني رقم )

 حسب الفئة باملجال القروي                                حسب الفئة في املجال الحضري                                                                                                      

 
 املصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 

 

ية، يتبين من خالل املبيانين أن املسجلين في النظام في  أما فيما يتعلق بنسب املسجلين في نظام املساعدة الطب 

هشاشة   وضعية  في  الفئة  الحضري حسب  فقر    %15املجال  وضعية  في  الفئة  من  املسجلين  نسبة  تسجل  .  %87بينما 

في وضعية هشاشة   الفئة  القروي حسب  باملجال  النظام  هذا  في  املسجلين  نسبة  نجد  نسبة    %11باملقابل،  تقدر  بينما 

. وهكذا، يتضح أن نسبة املنخرطين في نظام املساعدة الطبية حسب الفئة في  %89ين من الفئة في وضعية فقر  املسجل

2001 2007 2014

16,6
12,7

7,9

30,5

23,6
19,4

12,8
17,4

3

حضري  قروي املجموع

13%

87%

املسجلين من فئة الهشاشة

املسجلين من فئة الفقر

11%

89%

املسجلين من فئة الهشاشة املسجلين من فئة الفقر
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كون   ذلك،  ويعزى  فقر.  في وضعية  الفئة  النظام حسب  هذا  في  املنخرطين  نسبة  مع  مقارنة  منخفضة  وضعية هشاشة 

وعشرون  مئة  في  قيمته  تحدد  مالي  بمبلغ  تساهم  وضعية هشاشة  في  حدود حصة  120)  الفئة  في  الواحد  للفرد  درهم   )

 درهم لألسرة كيفما كان عدد األفراد املكونة لها.   600جزافية تقدر بمبلغ 

السامية    واملندوبية  الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  معطيات  إلى  واستنادا  اليه،  االشارة  تمت  ما  كل  مع 

)را  الطبية  املساعدة  نظام  تربط  التي  والعالقة  الواسع  للتخطيط،  واالنخراط  ببالدنا  للساكنة  االقتصادية  والحالة  مد( 

نظام  في  املسجلين  أعداد  ارتفاع  بين  والتالزم  املهيكل.  غير  االقتصاد  تدرج ضمن  أنشطة  في  املجتمع  من  عديدة  لفئات 

و  العميق  التحليل  يستدعي  ذلك  كل  مجاليا،  وتوزيعها  والهشاشة  الفقر  معدالت  وارتفاع  الطبية،  استنباط  املساعدة 

الحلول الناجعة الكفيلة بإنجاح عملية تعميم التأمين االجباري األساس ي عن املرض، بما سيكون له من آثار على صحة  

املواطنين غير املشمولين بالتغطية أو املدرجين حاليا في نظام املساعدة الطبية " رامد "، وتفادي مخاطر العجز واألمراض  

 قد تفرض على الدولة مستقبال جراء غياب أي تغطية. املزمنة والتكلفة الباهظة التي

 202016سنة   (: تسجيل األشخاص في وضعية الفقر حسب الجهات8رسم بياني رقم )

 
 املصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 

 

ب           ابتداء  الصحي،  العرض  على  الوقوف  تعميمها،  وأفق  الصحية  التغطية  تتبع حالة  التي  الصحية  الخريطة  يتطلب 

الوطني،  تعد   الصحي  العرض  منظومة  من  مهما   
 
وعرض  بالاملؤطرة  جزءا الصحية  باملنظومة  املتعلق  ،  العالجاتقانون 

 
 . 36. ص2016نظام املساعدة الطبية، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  2016تقرير أنشطة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة   20

300879

648653

278895

689331

52459
44707

592714

361090

585797

251302
325903

خنيفرة-بني مالل 

سطات-الدار البيضاء 

تافياللت-درعة 

وادي الذهب-الداخلة 

مكناس-فاس 

وادنون -كلميم 

الساقية الحمراء-العيون 

أسفي-مراكش 

الجهة الشرقية

القنيطرة-سال -الرباط 



33 
 

ت الصحية، وكذلك  اتعمل على " تحديد مكونات العرض سواء تعلق األمر بأنواع البنيات التحتية الصحية واملنشحيث  

   .21معايير وكيفيات احداثها على املستوى املجالي"

من القانون ذاته مضمون هذا العرض بما يحتويه من بنيات   9وفيما يتعلق بعرض العالجات، فقد حددت املادة 

مركز    838مركز صحي قروي، و  1274نها  يبلغ عدد مؤسسات الرعاية الصحية األولية مو صحية أساسية.   تاتحتية ومنش

 وباملقابل  .23سرير  23931مستشفى بما مجموعه    149على  العمومية    الشبكة االستشفائية  تتوفر  وفيما    .22صحي حضري 

مصحة خاصة بطاقة استيعابية    359باعتباره مساهم مهم في منظومة عرض العالجات، ما يبلغ    ، يضم القطاع الخاص

عيادة   9671فاملئة من الطاقة االستيعابية السريرية الوطنية، وما يبلغ    40سرير بما يمثل بشكل تقريبي    10346تقدر بـ  

 .24مختبر تحليالت طبية  550صيدلية. و 8997طبية، وما يفوق 

ى التقطيع الصحي للمجال الترابي، نجد أنه وعلى مستوى تعزيز البنيات التحتية والخريطة الصحية  وعلى مستو 

اقليم صحي،    82جهة صحية،    12توزع الخريطة الصحية وفق التقطيع الترابي الذي يمثل  ،  واإلقليميبعدها الجهوي  في  

بينها   و  263من  قروي  707مركز صحي حضري،  ت  .25مركز صحي  عليه،  اثنتي توز وبناء  مستوى  على  الصحية  الخريطة    ع 

تتوزع هذه املؤسسات على مستوى جهات اململكة في مؤسسة للرعاية الصحية األولية،    583( جهة فيما يقدر بـ  12عشر )

بجهة الرباط    39بجهة فاس مكناس،    78بالجهة الشرقية،    39مؤسسة بجهة طنجة تطوان الحسيمة،    69الشكل االتي:  

بجهة مراكش    52بجهة درعة تافياللت،    57بجهة بني مالل خنيفرة،    52بجهة الدار البيضاء سطات،    38سال القنيطرة،  

بجهة    17و  بجهة العيون الساقية الحمراء،  3مؤسسة واحدة بجهة الداخلة واد الذهب ،،  بجهة سوس ماسة  73أسفي،  

 .26كلميم واد نون، 

الخاص، نجد أن جهة الدار البيضاء سطات تتبوأ الصدارة من  وفيما يخص الخريطة الصحية الجهوية للقطاع  

سرير، تليها جهة الرباط سال   3328مصحة خاصة بطاقة استيعابية تقدر بـ  113حيث عدد املصحات الخاصة بما يقدر بـ 

بـ    1911ة تمثل  يمصحة خاصة بطاقة سرير   57القنيطرة بعدد   مصحة خاصة بطاقة    45سرير، ثم جهة مراكش أسفي 

بـ    37سرير،    1333ستيعابية تمثل  ا استيعابية تقدر  مصحة    31سرير،    918مصحة خاصة بجهة فاس مكناس بطاقة 

في   بني مالل خنيفرة    26سرير،    784خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة بطاقة استيعابية تمثل  مصحة خاصة بجهة 

بـ   تقدر  استيعابية  بطا  23سرير،    648بطاقة  ماسة  سوس  بجهة  خاصة  تضم  مصحة  استيعابية   22سرير،    535قة 

 
،  5962(، الجريدة الرسمية، عدد 2011يوليو    2)   1432رجب    29في    1.11.83تنفيذه ظهير شريف رقم    يتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات الصادر في  34.09قانون اإلطار رقم    21

 . 3472ص  (.2011يوليو  2)  1432شعبان  19

 .  2019، وزارة الصحة، 2019وضعية عرض العالجات أكتوبر   -البنيات التحتية األساسية: " مؤسسات الرعاية الصحية األولية "، الخريطة الصحية  22

www.cartesanitaire.gov.ma  
 .  2019، وزارة الصحة، 2019البنيات التحتية األساسية: " املؤسسات االستشفائية "، الخريطة الصحية، وضعية عرض العالجات أكتوبر   23

 www.cartesanitaire.gov.ma  
   .2019، وزارة الصحة، 2019الخريطة الصحية، وضعية عرض العالجات أكتوبر البنيات التحتية األساسية الصحية بالقطاع الخاص،   24

www.cartesanitaire.gov.ma  
 . 2019، وزارة الصحة،  2019وضعية عرض العالجات أكتوبر  أرقام أساسية حول عرض العالجات، الخريطة الصحية،  25

www.cartesanitaire.gov.ma  
 .  2019، وزارة الصحة،  2019الصحية األولية، حسب التوزيع الجهوي، وضعية عرض العالجات أكتوبر  الرعايةعرض العالجات الصحية، املؤسسات الصحية، مؤسسات  26
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في   تمثل  استيعابية  بطاقة  الشرقية  بالجهة  بقدرة    4سرير،    787مصحة خاصة  تافياللت  درعة  بجهة  مصحات خاصة 

 .27سرير بجهة كلميم واد نون  19سرير، ومصحة خاصة واحدة بطاقة استيعابية تمثل في  83استيعابية تقدر بـ 

وامل  التأمل  إن   املعطيات  للمراكز    في  تفاوت  ال  يؤكد بشكل واضح حالةؤشرات  في هذه  الترابي  املجالي/  التوزيع 

، مع حالة التمركز املوجودة في وسط البالد متالزما مع األنشطة االقتصادية  الخاصين العام و الصحية خاصة في القطاع 

ما  ،  بالبالد   تقديم  وهو  التوازن من حيث  الصحيةيخلق عدم  والخدمات  العالجية  في صعوبة  العروض  آثار  من  وماله   ،

ولوج الساكنة البعيدة عن التجمعات الكبيرة للعالجات الدقيقة واالختصاصية ، ويزيد من األعباء والتكاليف املالية على  

ظل   في  مستقبال  تضاعفها  رغم  الوضعية  هذه   ، بحثها عن عالجات محددة  في  البعيدة جغرافيا  والفقيرة  الهشة  الفئات 

جباري عن املرض إال أنها ستظل قائمة في جانبها املتعلق بالتكاليف الناتجة عن التنقل للبحث عن بعض  تعميم التأمين اإل 

 العروض العالجية ، في ظل استمرار التفاوتات الجهوية في العرض الصحي . 

جهوي  عطيات حول عدد األخصائيين في الصحة الطبية على املستوى الومن حيث توزيع املوارد البشرية، تبين امل

 من حيث التوزيع املجالي، إذ نجد أن جهة الدار البيضاء سطات تضم  
 
  1749متخصص، جهة فاس مكناس    2990تفاوتا

القنيطرة   الرباط سال  متخصص، الجهة الشرقية    1658متخصص، جهة مراكش أسفي تشمل    1688متخصص، جهة 

على    1048تضم   تحتوي  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  أي  870متخصص،  ماسة  متخصص،  سوس  جهة   
 
  584ضا

الى    395متخصص، جهة درعة تافياللت بعدد    575متخصص، وجهة بني مالل خنيفرة بما يقدر   متخصص، باإلضافة 

نون،    216 واد  كلميم  بجهة  و  181متخصص  الحمراء،  الساقية  العيون  بجهة  الداخلة    80متخصص  بجهة  متخصص 

 .28وادي الذهب 

طبيب بجهة الدار    4870األطباء في القطاع الخاص على املستوى الجهوي ما يقدر بـ    من جانب أخر، يمثل توزيع

سطات،   القنيطرة،    2847البيضاء  سال  الرباط  بجهة  مكناس    1373طبيب  فاس  وبجهة  أسفي،  مراكش  بجهة  طبيب 

  645ية نجد  ، بينما في الجهة الشرق732طبيب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبجهة سوس ماسة    1076طبيب، و  1242

خنيفرة   مالل  بني  وبجهة  و  502طبيب،  تافياللت،    157طبيب،  درعة  بجهة  الساقية    45طبيب  العيون  بجهة  طبيب 

 .29طبيب بجهة الداخلة وادي الذهب  13طبيب بجهة كلميم واد نون، و 43الحمراء، 

بما يمثل   املواطنين  في عالقته بعدد  باملنظومة  كثافة األ إن إشكالية تدني عدد األطر الصحية  طباء واملمرضين 

املناصب    الصحية، في  البحث  إلى  في   املاليةيدفع  له  املرصودة  املالية  واالعتمادات  الصحي  للقطاع  سنويا  املخصصة 

 
 .  2019، وزارة الصحة،  2019عدد املصحات حسب التوزيع الجهوي بالقطاع الخاص، الخريطة الصحية، وضعية عرض العالجات أكتوبر  - 27

www.cartesanitaire.gov.ma  

َرة في   -      ِّ
 . 2019، وزارة الصحة، 2019املصحات حسب التوزيع الجهوي، في القطاع الخاص، الخريطة الصحية، وضعية عرض العالجات أكتوبر  عدد االس 

www.cartesanitaire.gov.ma  
 . 2019، وزارة الصحة، 2019الخريطة الصحية، وضعية عرض العالجات أكتوبر  توزيع املوارد البشرية الصحية في القطاع العام، حسب التوزيع الجهوي،  28

www.cartesanitaire.gov.ma 
 . 2019، وزارة الصحة،  9201توزيع املوارد البشرية الصحية في القطاع الخاص، حسب التوزيع الجهوي، الخريطة الصحية، وضعية عرض العالجات أكتوبر    29

 . 2019، وزارة الصحة، 2019وضعية عرض العالجات أكتوبر 

www.cartesanitaire.gov.ma 
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  2019،  2018في قوانين املالية لسنوات  حيث تبرز األرقام أن عدد املناصب املالية املفتوحة ظلت ثابتة    امليزانية السنوية، 

 1500زيادة هامة في املناصب املخصصة لهذا القطاع تقدر بـ    2021حين عرفت سنة    في ،منصب  4000  في حدود  2020و

الصحي للقطاع    2018سنة  فقد رصد قانون املالية لامليزانية املخصصة لقطاع الصحة،  تطور  ومن حيث  .  30منصب مالي

تقدر   درهم   13  ب ميزانية  في،  مليار  و   14ـإلى    2019سنة    ارتفعت  درهم،  القطاع  عرفت  مليار  فيميزانية  جديدا    ارتفاعا 

   .مليار درهم 16.3إلى مليار درهم لتصل 2,3 ب بأكثر من  2020السنة املالية 

وبالرغم من املجهودات املبذولة على مستوى املخصصات املالية السنوية للقطاع واملناصب املحدثة ، فإن ذلك 

افة األطر ا في املنظومة الصحية واالختالالت املسجلة في التوزيع الجغرافي ، بسبب  لم يتم معه تجاوز العجز املسجل في كث

عدم استيفاء كلي الستعمال املناصب املالية املخصصة للقطاع سنويا، وعدم التحاق العديد من األطر باملناطق الصعبة 

يغذي  ،    والنائية ما  االحاصل    نزيفال  وهو  واملوارد  الطبية  األطر  مستوى  صعوبة  على  الى  يحيل  الذي  األمر  لبشرية، 

الصدد،   هذا  في  ونستدل  الطبية.  والخدمات  العالجية  العروض  تقديم  يخص  فيما  املواطنين  حاجيات  لكل  االستجابة 

النقص الحاصل  ،  2016لسنة    لمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئيل  السنوي   تقريرالبمالحظات   الى  اذ تمت االشارة 

 . 31استقرئنا مؤشرات الكثافة الصحية ما لبشرية في قطاع الصحة خاصة إذا على مستوى املوارد ا

مالحظات حول استمرارية    2020وفي نفس االتجاه، سجل تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي لسنة  

فاملئة منهم يعملون في القطاع    45طبيبا عاما،    8442اشكالية املوارد البشرية الطبية، بحيث يبلغ عدد األطباء باملغرب الى  

و متخصصا،    14.932العمومي،  من    49.7طبيبا  املهنية  الفئة  هذه  تعاني  كما  العمومي.  القطاع  في  يعملون  منهم  فاملئة 

جملة اشكاالت من قبيل ظروف العمل الصعبة في مؤسسات العالج واالستشفاء، انعدام التدبير العقالني لتوزيع املوارد  

القائم على قياس األداء، غياب تحفيز في مستوى الوضع االعتباري لهذه الفئة املهنية، واستمرار العمل  البشرية الطبية  

 بنظام الوقت الكامل. 

التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات لسنة   اماط 2018ومن املهم، اإلشارة الى مالحظات  اللثام    ت، والتي 

الصحية الوطنية، نذكر منها على سبيل املثال ال الحصر، أن أربع جهات    عن جملة من االختالالت التي تعرفها املنظومة 

من ميزانية العتاد والنفقات املختلفة العامة املخصصة للمصالح الخارجية، ويتعلق األمر   %72من اململكة حظيت بنسبة 

فاس بوملان. باملقابل، نجد  بجهة الرباط سال زمور زعير، جهة الدار البيضاء الكبرى، جهة مراكش تانسيفت الحوز، جهة  

أساس عدد   %28أن   توزيعها على  تم  قد  االعتمادات  كانت هذه  وإذا  األخرى.  الجهات  لباقي  امليزانية خصصت  نفس  من 

السكان فإنها باملقابل تساهم في تعميق الفوارق بين الجهات وتجعل ساكنة الجهات البعيدة تتوجه للمركز، مما يساهم في  

 نة الجهات البعيدة في الولوج للخدمات العالجية.استمرار معاناة ساك 

إلى جانب هذه األرقام واملعطيات، نجد إشكاليات أخرى حقيقة لها وقع كبير على املنظومة الصحية الوطنية،  

قانون   أرقام  استقراء  من خالل  يظهر  بحيث  الصحي،  امليدان  في  والتطوير  بالبحث  تتعلق  سياسة  بغياب  األمر  ويتعلق 

 
 

 . 77. ص 2016، املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، 2016التقرير السنوي   31
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رصد له من حيث املوارد برسم سنة  ، أن موارد الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية  2020مالية  

يقدر    2016 وسنة    688.80بـ  ما  درهم،  درهم   663.31مبلغ    2018مليون  تعرفها  32مليون  التي  النقائص  عن  ناهيك   .

لتحدي مندمجة  معلوماتية  منظومة  على  توفرها  مستوى  على  من  املنظومة  للمستفيدين  وكذا  املستشفيات،  تدبير  ث 

 الخدمات.

وبناء على كل هذه املعطيات واملؤشرات، وسعيا منها لتنزيل إصالحات جذرية مهمة باملنظومة الصحية الوطنية،  

الوزارة   الوطنيتعمل  التراب  جميع  على  وعادل  منصف  بشكل  الصحي  العرض  وتوسيع  تأهيل  مستوى    ، على  وتحسين 

والتك وتحفيزها  وتنظيم فل،  الرعاية  وتأهيلها  العاملة  األطقم  وتكوين  العالجات  كذلك،  مسار  املنظومة  .  قدرات  رفع 

وذلك من خالل تأهيل    .للتعامل، عالوة على خدمات الرعاية الصحية االعتيادية، مع األوبئة والجوائح   وإعدادها الصحية  

الخصاص    الشراكة والتعاون مع الهيئات املنتخبة في سد املؤسسات االستشفائية باململكة واملختبرات والتحسيس بأهمية  

 الكبير في املوارد البشرية. 

الصحة   منظومة  اصالح  إطار  في  كبيرة  جهود  ببذل  الصحة  وزارة  قامت  السامية،  امللكية  بالتوجيهات  وعمال 

املؤق املوضوعاتية  املجموعة  استماع مخصصة لألعضاء  في جلسة  الصحة،  وزير  أفاد   إذ  بإصالح  الوطنية،  الخاصة  تة 

في   السامية  امللكية  التوجيهات  لتنفيذ  اتباعها  املزمع  الوزارة  استراتيجية  املستشارين حول  بمجلس  االجتماعية  التغطية 

ية  درهم لتأهيل وتطوير املنظومة الصحماليير    3بتخصيص  مجال تعميم التغطية الصحية اإلجبارية، أن الوزارة قامت  

كامل   في  الكشف  لتكون  ووسائل  الضرورية  باملعدات  املستشفيات  تزويد  استمرار  وضمان  للجائحة  للتصدي  الجاهزية 

درات الوزارة. 
ُ
صص هذا املبلغ أساسا القتناء املعدات الطبية ومعدات املستشفيات واألدوية وكذا لدعم ق

ُ
  املخبري. وقد خ

مليار    20ى ما يناهز  برفع ميزانية القطاع الصحي إل  2021تعزيز هذه املجهودات في إطار قانون املالية لسنة  كما أكد على  

على  درهم. بــ    والعمل  البشرية  املوارد  قدرات  )مقابل    5.500تعزيز  مالي  سنة    4.000منصب  واستفادت  2020برسم   ،)

 خالل الفترة من    3.223املستشفيات الجامعية من إحداث مناصب مالية بلغت  
 
ئة ، عالوة على تعب2020  -  2017منصبا

، 2021مليار درهم لتفعيل تعميم نظام التغطية الصحية اإلجبارية ابتداء من سنة    33.2غالف مالي ضخم يقدر بحوالي  

ا  مع العمل على مراجعة اإلطار القانوني بما يضمن إحداث تأمين إجباري جديد عن املرض لفائدة الفئات األكثر احتياج

 )رامد(.املساعدة الطبية واملستفيدة حاليا من نظام  

وتنزيل   إعداد  تم  فقد  الطبية،  البشرية  املوارد  وتدبير  الصحي،  العرض  منظومة  بتعزيز  يتعلق  البرنامج  وفيما 

والخر  العالجات  عرض  تنظيم  يخص  فيما  املرصودة  النقائص  تفادي  بهدف  الجهوي  واملخططات  يالطبي  الصحية  طة 

لعرض   صحيةالجهوية  برامج  فاعتماد  ب  جهوية  العالجات.  مخطط  يحظى  في  كبيرة  الصحة،  أولوية  لدوره   وذلكوزارة 

الفحوصات   من  واستفادته  استقباله،  ابتداء  للمواطن  املقدمة  الصحية  الخدمات  وتحسين  ترشيد  تطوير،  في  الفعال 

له املناسبة  العالجات  وصف  إلى   
 
وصوال واالشعاعية،  املخبرية  تجاوز    .التكميلية،  الرئيسية،  أهدافه  أبرز  من  أن  كما 

القاإلك التي يعاني منها  النقص الحادراهات  التكافؤ في توزيعها وخصوصا    طاع والتي من أهمها:  املوارد البشرية وعدم  في 

 
 . 81. ص 2019، وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة، 2020السنوي رافق لقانون املالية متقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، تقرير   32
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الجهوي   املستوى  على  الصحية  املؤسسات  شبكات  مختلف  بين  التنسيق  ونجاعة  كفاية  وعدم  منها،  املتخصصة 

ما وهو  رقم    واإلقليمي،  القانون  تطلعات  إلى  يرقى  التنفيذي.  09  -  34ال  لتدبير  كذلك،    ومرسومه  جديد  نظام  إحداث 

املوارد البشرية وتثمينها وتحفيزها، عبر إعادة النظر في األجر واملكانة االجتماعية لألطباء، وتقييم األجر بناء على الخدمات  

ه بات من املهم إعادة  أضاف أنوقد  ،التي تقدم في املستشفى العمومي، وكذلك األدوات والتجهيزات الطبية التي يشتغل بها

 . 33النظر في النظام األساس ي للوظيفة الصحية 

 ثانيا: تمويل التغطية الصحية األساسية 

اإلنصاف   قوامها  شاملة  صحية  تغطية  لتعميم  رئيسية  دعامة  األساسية  الصحية  التغطية  منظومة  تمويل  ُيعد 

تأكيدها على أهمية تمويل الصحة في عالقتها بتمويل  واملساواة. وقد نصت على ذلك منظمة الصحة العاملية، من خالل  

 الخدمات الصحية األساسية.

 مصادر تمويل نظام التغطية الصحية األساسية  .1

يعتمد تمويل نظام التغطية الصحية األساسية على مصادر أساسية، تكمن في موارد ومداخيل نظام التأمين االجباري  

 يل نظام املساعدة الطبية "راميد". األساس ي عن املرض، وأيضا على موارد ومداخ

 موارد ومداخيل نظام التأمين االجباري األساس ي عن املرض 1.1

رقم   القانون  من  األولى  املادة  بمقتضيات  تمويل   65.00عمال  يقوم   " األساسية،  الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة 

يقوم مبدأ التأمين االجباري األساس ي عن  الخدمات املتعلقة بالعالجات الصحية على مبدأي االنصاف والتضامن "، كما "  

 املرض على مبدأ املساهمة ومبدأ التعاضد في تحمل املخاطر". 

من القانون ذاته، " تشمل موارد نظام التأمين االجباري األساس ي عن املرض، االشتراكات    45ووفقا ملقتضيات املادة  

كام الخاصة بأنظمة التأمين االجباري األساس ي عن املرض،  والزيادات والغرامات وجزاءات التأخير املستحقة تطبيقا لألح

العائدات املالية، الهبات والوصايا، جميع املوارد األخرى التي ترصد لفائدة أنظمة التأمين االجباري األساس ي عن املرض  

 بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية خاصة ". 

األولى من املرسوم رقم   املادة  الوطني ملنظمات     2.05.73534وقد حددت  أداؤه للصندوق  الواجب  " نسبة االشتراك 

من مجموع    %5االحتياط االجتماعي برسم نظام التأمين االجباري األساس ي عن املرض فيما يخص أجراء القطاع العام في  

املادة   البند األول من  في  اليها  اليه أعاله، توزع هذه    65.00من قانون رقم    106األجور املشار  النسبة على أساس  املشار 

يتحملها األجير ". بينما حددت املادة الثانية من ذات املرسوم " نسبة االشتراك    %50يتحملها املشغل ونسبة    %50نسبة  

 
استراتيج  33 حول  املستشارين،  بمجلس  االجتماعية  التغطية  بإصالح  الخاصة  املؤقتة  املوضوعاتية  املجموعة  أعضاء  أمام  الصحة  وزير  السيد  لتنفيذ  عرض  اتباعها  املزمع  الوزارة  ية 

 . 2021، بمجلس املستشارين، 2021فبراير  23يوم الثالثاء  هات امللكية السامية في تعميم التغطية الصحية اإلجبارية،يالتوج

رقم   34 في    2-57-537مرسوم  جمادى    11صادر  بتحديد7002يوليو    11) 1221  األخرةمن  ملنظمات    االشتراكنسبة    (  الوطني  للصندوق  أداؤه  نظام   االجتماعي  االحتياطالواجب  برسم 

  .عن املرض األساس ي اإلجباري التأمين 
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من املبلغ اإلجمالي للمعاشات األساسية املدفوعة لهم في حدود مبلغ   %2.5الواجب أداؤه من لدن أصحاب املعاشات في  

 ( درهم. 400( درهم وال يزيد حده األقص ى عن )70) شهري ال يقل حده األدنى عن

املادة   املقابل، جاءت  التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بفئات    98.15من القانون رقم    22في  املتعلق بنظام 

ا غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  خاصااملهنيين  نشاطا  يزاولون  الذين  الن  ،ألجراء  في  االشتراك  أن  على  ظام  لتؤكد 

الخاص   املرض  األساس ي عن  نشاطا  االجباري  يزاولون  الذين  األجراء  غير  املستقلين واألشخاص  والعمال  املهنيين  بفئات 

يتم على  خاصا إليه. ،  ينتمي  الذي  أو مجموعة األصناف  الفرعي  أو الصنف  الصنف  املطبق على  الجزافي  الدخل     أساس 

 وسيتم تحديد نسب االشتراك بنص تنظيمي.  

مالية سنة  وألجل   قانون  أحدث  الصحية،  التغطية  نظام  في  واملهنيين  األجراء  غير  انخراط   2021تيسير عملية 

على   بناء  تطبيقها  يتم  املوحدة"،  املهنية  "املساهمة  املذكورة، سميت ب  الفئات  من  لفائدة بعض  نظام مساهمة خاص 

ار يتوقف على احترام املنخرطين، ويتعلق األمر بعدم اختيار يتم من قبل األشخاص الذاتيين املعنيين، غير أن هذا االختي

 تجاوز رقم األعمال السنوي املحقق الحدود اآلتية:  

يتعلق باألنشطة الصناعية والتجارية واألنشطة الحرفية، خمسمائة ألف    ا( فيم2.000.000مليوني درهم )  أوال  -

 ؛ ( فيما يتعلق بمقدمي الخدمات500.000درهم)

املحدد وفق    - املنهي  الدخل  مبلغ  فإن  أخر،  من جانب  املرض.  األساس ي عن  االجباري  التأمين  في  االنخراط  ثانيا 

نظام املساهمة املهنية املوحدة، والذي يضاف على مستوى الضريبة املتعلقة بنظام املساهمة املهنية املوحدة  

 : 35واجب تكميلي يحتسب وفق الجدول األتي 

ال الواجبات  ضريبية  شرائح 

 السنوية بالدرهم 

ربع  التكميلية  الواجبات  مبلغ 

 أشهر( بالدرهم  3السنوية )كل 

السنوية   التكميلية  الواجبات  مبلغ 

 بالدرهم

 1200 300 500أقل من 

 1560 390 1000الى  500من 

 2280 570 2500الى  1001من 

 2880 720 5000الى  2501من 

 4200 1050 10000الى  5001من 

 6000 1500 25000الى  10001من 

 9000 2250 50000الى  25001من 

 14400 3600 50000ما فوق 

 2021املصدر: القانون املالي السنوي برسم سنة 

 

 
، الجريدة  0212للسنة املالية    65.20( بتنفيذ قانون املالية رقم  2020ديسمبر    16)  1442صادر في فاتح جمادى األولى    1.20.90من الظهير الشريف رقم    6من املادة    40و   73املادتين     35

 . 8378(. ص2020ديسمبر  18)  1442جمادى األولى  3مكرر، بتاريخ    6944الرسمية، عدد 
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املعطيات   نستعرض  املرض،  عن  األساس ي  اإلجباري  التأمين  نظام  لفائدة  املحصلة  املداخيل  حجم  على  وللوقوف 

( رقم  الجدول  في  على  1املبينة  املستحقة  واملساهمات  االشتراكات  حول  واملؤشرات  األرقام  بعض  يظهر  الذي  أسفله،   )

سنتي   بين  ما  إجمالي  2017و  2012املؤمنين  ارتفاع  تسجيل  مع  نسبة  ،  الى  يصل  سنوي  عرفت  %7.1بمعدل  فيما   ،

 .%11,6و  %2.4االشتراكات واملساهمات املتعلقة بالقطاعين العام والخاص تزايدا على التوالي بمعدل سنوي يصل الى 

 

 االشتراكات واملساهمات املستحقة على مجموع املؤمنين )بأالف الدراهم(  :(1جدول رقم )    

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 4898063 4852914 4708014 4628414 4476094 4340207 القطاع العام

 6647879 6043165 4764603 4424692 4123250 3837583 القطاع الخاص 

 11545942 10896080 9472617 9053106 8599344 8177790 املجموع 

 

 2017املصدر: التقرير السنوي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 

 

(: تطور االشتراكات واملساهمات املستحقة على مجموع املؤمنين الخاضعين للتأمين اإلجباري عن  9رسم بياني رقم )

 املرض حسب القطاع )بماليير الدراهم( 

 
 املصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي 

      ( رقم  البياني  الرسم  معطيات  استقراء  من خالل  مجموع  9يتبين  على  املستحقة  واملساهمات  االشتراكات  نسبة  أن   )

في  واملساهمات  االشتراكات  بنسبة  مقارنة  منخفضة  العام  القطاع  في  املرض  عن  اإلجباري  للتأمين  الخاضعين  املؤمنين 

النشطين    القطاع املؤمنين  ومساهمات  اشتراكات  نسبة  أن  نجد  والخاص  العام  القطاعين  بين  مقارنة  وفي  الخاص، 

ضعيفة   بنسبة  ارتفعت  قد  العام  سنتي    %1.6بالقطاع  بين  اشتراكات  2018و  2013ما  نسبة  أن  نالحظ  باملقابل،   .

زى هذا االنخفاض الذي يسجله القطاع  ، ويع%12.2ومساهمات املؤمنين النشطين بالقطاع الخاص قد ارتفعت بنسبة  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

4,34 4,48 4,63 4,71 4,85 4,9

3,84 4,12 4,42 4,76
6,04 6,65

القطاع العام القطاع الخاص
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جل   أن  كما  العام،  بالقطاع  التوظيفات  عدد  انخفاض  في  الحاصل  النقص  الى  واملساهمات  االشتراكات  نسبة  في  العام 

 املؤمنين في القطاع العام ينتمون الى فئة املؤمنين املتقاعدين. 

 36منين املتقاعدين (: االشتراكات واملساهمات املستحقة بالنسبة للمؤ 2جدول رقم )

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 822368 768264 690117 607876 561125 511938 القطاع العام

 418915 389284 362658 300284 276654 262153 القطاع الخاص 

 1241284 1157548 1052775 908160 837779 774091 املجموع 

 2018للتأمين الصحي برسم سنة املصدر: تقرير الوكالة الوطنية 

  

معطيات   تبرز  الخاص،  والقطاع  العام  القطاع  مداخيل  بين  املقارنة  إطار  في  بالتسجيل  الجديرة  املالحظات  ومن 

( رقم  مقارنة  2الجدول  مرتفعة  العام  القطاع  في  املتقاعدين  املؤمنين  على  املستحقة  املساهمات  مجموع  أن  أعاله،   )

الخاص،   بالقطاع  بالقطاع  املتقاعدين  املؤمنين  على  املطبقة  واملساهمات  االشتراكات  نسبة  أن  الى  االرتفاع  هذا  ويعود 

 العام يفوق بضعفين معدل االشتراكات واملساهمات املطبقة على املؤمنين املتقاعدين بالقطاع الخاص.

 

 (: تصنيفات الساكنة املساهمة حسب نوع املؤمن والهيئة املدبرة 11رسم بياني رقم )                                 (: تصنيفات االشتراكات واملساهمات 10رسم بياني رقم )

        املستحقة الواجب أدائها حسب نوع املؤمن والهيئة املدبرة

 

 املصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

  

 
36 Rapport annuel Global de AMO 2018, Agence National de L’assurance maladie (ANAM), 2018. P 34. 
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اطاالحتيلللمنظاماتالوطني

(االجتماعي
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العام   القطاع  في  النشطين  املؤمنين  نسبة  تشكل  أخر،  جانب  من    %18من  يستفيدون  الذين  املؤمنين  من 

القطاع الخاص  %35التغطية الصحية اإلجبارية، كما يساهمون بنسبة     %60. بينما تشكل نسبة املؤمنين النشطين في 

 من موارد النظامين.   %53م يساهمون بنسبة من مجموع املؤمنين الذين يستفيدون من التغطية الصحية اإلجبارية، وه 

من مجموع املؤمنين املستفيدين    %10في ذات السياق، تمثل نسبة املؤمنين املتقاعدين في القطاع العام نسبة   

. في حين، تمثل نسبة املؤمنين املتقاعدين في القطاع الخاص  %7من التغطية الصحية اإلجبارية، كما يساهمون بنسبة  

 . %3ع املؤمنين املستفيدين من التغطية الصحية اإلجبارية، ويساهمون في موارد النظامين بنسبة من مجمو  12%

وتتجلى    التوضيحية  املعطيات  من  الصحي جملة  للتأمين  الوطنية  الوكالة  قدمت  فقد  ما سبق،  توضيح  وبغية 

بـ   ر عدد املؤمنين في القطاع العام بـ ، بينما يقد3201644أساسا في كون عدد املؤمنين في القطاع الخاص يقدر عددهم 

القطاع  1268489 في  واملساهمات  االشتراكات  نسبة  من  أكبر  الخاص  القطاع  في  واملساهمات  االشتراكات  نسبة  وتمثل   .

بينما تسجل في القطاع العام   %6.37العام. حيث تصل نسبة اشتراكات ومساهمات املؤمنين النشطين في القطاع الخاص  

املتقاعدين بالقطاع الخاص  . وتمثل  %5نسبة   بينما تقدر نسبة اشتراكات    %4.52نسبة اشتراكات ومساهمات املؤمنين 

العام   بالقطاع  املتقاعدين  املؤمنين  بالنسبة  %2.5ومساهمات  واملساهمات  االشتراكات  سقف  يقدر  ذلك،  عن  فضال   .

( مئة  أربع  بمبلغ  العام  القطاع  في  اإلجبارية  الصحية  )( درهم  400للتغطية  مئة  ثمان  ومبلغ  للمتقاعدين،  (  800بالنسبة 

 درهم بالنسبة للنشطين. وفي املقابل، نجد غياب سقف االشتراكات واملساهمات في القطاع الخاص.

لقد شكلت املعطيات السالفة الذكر املتعلقة بنسب اشتراك املؤمنين واملتقاعدين في القطاع، وتسقيف مبالغ   

وتراجع   أخرى،  جهة  من  في  االشتراك  رئيسية  أسبابا  ثالثة،  جهة  من  كبيرة  بمعدالت  العمومي  القطاع  في  التوظيفات 

الوطني   الصندوق  يديره  الذي  العام  بالقطاع  املرض  عن  األساس ي  االجباري  التأمين  نظام  مداخيل  تطور  محدودية 

 ملنظمات االحتياط االجتماعي. 

اكات واملساهمات، والتي جاءت في تقرير املجلس األعلى  ومن املفيد، اإلشارة الى العوامل املفسرة ملحدودية االشتر  

برسم سنة   )2018للحسابات  االشتراكات  نسبة  في جمود  بُرز 
َ
ت والتي  و  5%،  وعدم    %2.5للنشطين  املعاشات(  ألصحاب 

الذي خلفه    400، وكذا اعتماد سقف لالشتراكات ال يتجاوز  2005مراجعتها منذ سنة   السلبي  التأثير  درهم، ناهيك عن 

 .200537برنامج املغادرة الطوعية سنة 

املادة    أطرتها  فقد  الطلبة،  الشتراكات  رقم    46وبالنسبة  القانون  الصحية    65.00من  التغطية  مدونة  بمثابة 

األساسية، اذ " تقدر اشتراكات الطلبة في شكل مبلغ جزافي يحدد بنص تنظيمي "، ويحدد مبلغ االشتراك الجزافي في أربع 

 
التأمين االجباري األساس ي عن املرض ملوظفي القطاع العام املدبر من طرف الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط ، نظام  2018التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة    37

 . 351. ص 2018االجتماعي، 
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 5، واملادة  116.1238من القانون رقم    9( شهرا، بموجب املادة  12م عن كل فترة تقل أو تساوي اثني عشر )( دره400مئة )

  .39املتعلق بنظام التأمين االجباري األساس ي عن املرض الخاص بالطلبة  2.15.657مرسوم رقم من 

الطلبة   لفائدة  املرض  عن  األساس ي  االجباري  التأمين  نظام  في  املنخرطين  الطلبة  نسبة  تبلغ  اإلطار،  هذا  وفي 

العدد من  2018مقارنة مع سنة   215.9% انتقل  اذ  ألف طالب مستفيد، مما يبرز أن عدد املنخرطين من    232إلى    74، 

مبلغ   في  ارتفاع  الى  النظام  هذا  في  املنخرطين  الطلبة  عدد  ارتفاع  ثانية،  ناحية  من  ساهم  وقد  مهم.  تزايد  في  الطلبة 

 62.3املساهمات في النظام من طرف الطلبة املؤمنين قد بلغت  املساهمات املالية في النظام، فقد سجلت األرقام ان نسبة  

مقابل   درهم  عام    17.6مليون  برسم  درهم  املدفوعة  2018مليون  والتعويضات  املصاريف  نسبة  تراجعت  املقابل،  في   .

 . 402017مليون سنة   4.0مليون درهم مقابل  3.3لتصل الى  %17.5بنسبة 

االتفاقية  شكلت  فقد  ثانية،  زاوية  ملنظمات    من  الوطني  والصندوق  الدولة  طرف  من  املوقعة  األطراف  ثالثية 

االحتياط االجتماعي واملجلس الوطني لحقوق االنسان، بخصوص ادماج ضحايا انتهاكات حقوق االنسان بنظام التأمين  

من   7ها في املادة  االجباري األساس ي عن املرض. وبموجب بنود هذه االتفاقية يستفيد املؤمنين من الخدمات املنصوص علي

 بمثابة مدونة التغطية الصحية األساسية.  65.00القانون رقم 

مستفيد، وقد بدأت فعليا عملية تصفية    7078عمليا، بلغ عدد املستفيدين من تفعيل هذه االتفاقية ما يقدر بـ  

املؤمنين وذوي حقوقهم سنة   لفائدة  والتحمل  العادية  بالعالجات  املتعلقة  من  ،  2014امللفات  املؤمنين  انتقل عدد  وقد 

. كذلك، يبلغ عدد امللفات املرضية لهذه الفئة بـ 2020مستفيد برسم سنة    8796الى ما يقدر    2014مستفيد سنة    7078

. كما تجدر االشارة، في هذا الصدد، الى أن تمويل هذا  2014مليون درهم برسم سنة    2.4ملف، بمبلغ مالي يقدر بـ    3925

 .41من طرف الدولةالنظام يتم حصريا 

تلعب   املرض،  عن  األساس ي  االجباري  التأمين  نظام  بتدبير  املكلفة  املؤسسات  عن  وفضال  آخر  صعيد  وعلى 

( وعشرون  ثمانية  وعددها  )28التعاضديات  تسع  منها   " تعاضدية  ملنظمات  9(  الوطني  للصندوق  تابعة  تعاضديات   )

املادة   بمقتضيات  واملؤطرة  االجتماعي،  رقم  م  83االحتياط  القانون  االجباري  65.00ن  التأمين  قطاع  في  تكميليا  دورا   ،

حيث يقدر عدد املنخرطين بها  األساس ي عن املرض، اذ تستهدف تدخالتها خفض مصاريف ونفقات األسر املنخرطة فيها،  

املستفيدين بحوالي  .  1769016بحوالي   تبلغ قيمة االشتراكات   4513640ويبلغ عدد  ون درهم،  ملي  2884مستفيد، فيما 

 
رقم    38 في    1.15.105ظهير شريف  شوال    18صادر  رقم  2015أغسطس    4)  1436من  القانون  بتنفيذ  األساس ي عن  116.12(  االجباري  التأمين  بنظام  بالطلبة.    املتعلق  الخاص  املرض 

 . 6903(. ص 2015أغسطس  6)  1436شوال  20، 6384الجريدة الرسمية، عدد 

رقم    39 في    2.15.657مرسوم  القعدة    18صادر  ذي  رقم  2015سبتمبر    3)  1436من  القانون  بتطبيق  بالطلبة امل  116.12(  الخاص  املرض  عن  األساس ي  االجباري  التأمين  بنظام  .  تعلق 

 . 7652(. ص2015سبتمبر   14) 1436ذو القعدة  29، 6395ة، عدد الجريدة الرسمي

 .  33. ص 2019، هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي، 2019التقرير السنوي برسم سنة   40

 . 2021يونيو   5، تاريخ الزيارة   https://www.cnops.org.ma/node/420 املوقع الرسمي للصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي، الرابط االلكتروني:  41

https://www.cnops.org.ma/node/420
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التعويضات بقيمة   املالية فتقدر بقيمة    1886وتقدر  أما املردودات  مليون درهم، بينما تقدر األموال    293مليون درهم. 

  .42مليون درهم  4313الذاتية بقيمة 

 (: توزيع املستفيدين حسب هذه التعاضديات.12رسم بياني رقم )                     

 

 
 2019الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي برسم سنة املصدر: الصندوق 

 

من املهم االشارة في هذا الصدد، الى دور العامل الديموغرافي في ضمان ديمومة تمويل نظام التغطية الصحية   

الرسم   ( للتخطيط  السامية  املندوبية  قدمتها  التي  االحصائية  للتصنيفات  متأنية  قراءة  ذلك من خالل  ويبرز    اإلجبارية، 

رقم   سنة  5البياني  حدود  وفي  أنه  يالحظ  اذ  الصحية    2050(،  التغطية  منظومة  تمويل  على  تهديدا  يشكل  أن  يمكن 

سنة(، كما ستنخفض نسبة الساكنة    14  -  0اإلجبارية األساسية، بحيث ستنخفض نسبة الساكنة التي تبلغ من العمر  )  

ا متوقعا في الفئة النشيطة املساهمة بشكل كبير في النظام،  سنة(، وهو ما يمثل انخفاض  59  -  15التي تبلغ من العمر )

سنة فما فوق( تزايدا ملحوظا، وهي الشريحة ذات النفقات العالجية   60بينما ستعرف نسبة الساكنة في حالة شيخوخة ) 

( مقارنة مع  %5.06املرتفعة. كما نالحظ من ناحية ثانية، أن عدد النشطين واملتقاعدين مرتفع في القطاع الخاص بنسبة )

 (. %1.37عدد النشطين واملتقاعدين في القطاع الخاص بنسبة )

 

 

 

 

 

 

 
واملسا  42 الضمان  أنظمة  تعزيز  وسبل  الحصيلة  الحال،  واقع  باملغرب  االجتماعية  الحماية   " حول  والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  االجتماعية،  تقرير  رقم  عدة  ذاتية  إحالة 

 . 86. ص 34/2018

تعاضدية الشرطة

8% التعاضدية العامة للبريد

واملواصالت السلكية

2%
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17%
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28%
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غير املباشرة

1%

تعاضدية مكتب استغالل

املوانئ

1%

تعاضدية القوات املساعدة

9%

ة التعاضدية العامة للتربي

الوطنية

32%

ماعي تعاضدية االحتياط االجت

للسككيين

2%
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 205043(: التطور الديموغرافي للساكنة باملغرب في أفق سنة 13رسم بياني رقم )

 

 

 

 

 املصدر: عرض املندوبية السامية للتخطيط 

 " بعض املؤشرات حول التغطية االجتماعية "  

 موارد نظام املساعدة الطبية  1.2

رقم   القانون  من  األولى  املادة  بمقتضيات  نظام    65.00عمال  يقوم   " األساسية،  الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة 

من القانون ذاته    125املساعدة الطبية على مبدأ التضامن الوطني لفائدة السكان املعوزين ". وتفعيال ملقتضيات الفصل  

ن لدن الدولة والجماعات الترابية، كما يمول عن طريق املساهمة  " يمول نظام املساعدة الطبية )رامد( بصفة رئيسية م

السنوية الجزئية املقدمة من طرف املستفيدين، العائدات املالية، الهبات والوصايا، وجميع املوارد األخرى املرصدة لهذا  

 النظام عمال بنصوص تشريعية وتنظيمية خاصة ".  

القانون ذاته، على إدراج مساهمة الدولة املرصدة لتمويل نظام  من    126وانسجاما مع ذلك، فقد نص الفصل   

هذا   لتمويل  املرصدة  الترابية  الجماعات  بمساهمة  يرتبط  وفيما  السنوي.  املالي  القانون  في  سنة  كل  الطبية  املساعدة 

( درهما  40بعين )النظام، فهي مساهمات إجبارية وتدرج سنويا في ميزانيات هذه الجماعات، واملتمثلة أساسا في قيمة أر 

سنويا لكل مستفيد في حالة فقر، بينما تحدد قيمة املساهمة الجزئية السنوية للمستفيدين في وضعية هشاشة في مئة  

درهم لألسرة كيفما كان عدد األفراد املكونة    600( درهم للفرد الواحد في حدود حصة جزافية تقدر بمبلغ  120وعشرون )

 .44لها

امل  من  اإلطار،  هذا  لهذا  وفي  رصدت  فقد  الطبية،  املساعدة  برنامج  في  الدولة  مساهمة  نسبة  الى  اإلشارة  فيد 

برسم سنة   مالية  اعتمادات  هذا    1.71بقيمة    2019البرنامج  في  الترابية  الجماعات  مساهمة  بلغت  حين  في  درهم.  مليار 

، ومن املهم اإلشارة الى التأخر  %7,19مليون درهم بما يمثل حصة    106.61قيمة    2021البرنامج برسم قانون مالية سنة  

 الحاصل لدى العديد من الجماعات الترابية في أداء مساهماتها السنوية لفائدة النظام. 

 

 

 
رات حول التغطية االجتماعية " بمجلس  عرض املندوبية السامية للتخطيط أمام أعضاء املجموعة املوضوعاتية املؤقتة املكلفة بإصالح التغطية االجتماعية حول " تقديم بعض املؤش  43

 . 2021أبريل  21املستشارين، الرباط، يوم األربعاء 

 . 6املتعلق بنظام املساعدة الطبية. ص 65.00( بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 2008سبتمبر  29)  1429من رمضان  28صادر في  2 - 08- 717مرسوم رقم   44
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 201945(: موارد نظام املساعدة الطبية برسم سنة 3جدول رقم )

 املبلغ  املصدر 

 مليار درهم  1,71 مساهمة الدولة )تحويل من امليزانية العامة( 

 

 (: املساهمة املالية للمستفيدين والجماعات الترابية في نظام املساعدة الطبية  4جدول رقم )

 
 املصدر: عرض الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

 

الطبية برسم سنة    الترابية في نظام املساعدة  من جانب أخر، فقد بلغ مجموع تقديرات مساهمات الجماعات 

مج %76,68نسبة    2016 بين  تتوزع  رقم  ،  )جدول  التالي  الجدول  ويبرز  اململكة،  جهات  مع  4موع  مقارنة  االنجازات   )

، وتجدر اإلشارة الى غياب  2016التقديرات املرتبطة بمساهمات الجماعات الترابية في نظام املساعدة الطبية برسم سنة  

ها ضمن النفقات اإلجبارية ، ويبقى  ألية لتتبع مساهمات الجماعات الترابية، وهو ما أدى إلى تراكم متأخرات رغم اندراج

 من املهم تضافر الجهود من أجل تحسين تحصيل الباقي استخالصه املسجل كديون على الجماعات الترابية. 

 

 2016(: االنجازات مقارنة بالتقديرات املتعلقة بمساهمة الجماعات الترابية برسم سنة  5جدول رقم )     

تقدير  الجهات 

في  األشخاص 

 وضعية فقر 

في  املبلغ )بالدرهم(  األشخاص  تسجيل 

 وضعية فقر 

 النسبة  املبلغ )بالدرهم( 

 %71.21 12035160.00 300879 16901720.00 422543 خنيفرة  –بني مالل 

البيضاء    –الدار 

 سطات

832371 33294840.00 648653 25946120.00 77.93% 

 %84.21 11155800.00 278895 13247160.00 331179 تافياللت  –درعة 

واد    -الداخلة  

 الذهب 

9351 374040.00 6911 276440.00 73.91% 

 %82.63 27573240.00 689331 33369760.00 834244 مكناس –فاس 

 
 . 40  - 33. ص2021، وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة، 2021تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، مشروع قانون مالية سنة   45
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 %62.80 2098360.00 52459 3341600.00 83540 وادي نون   -كلميم 

الساقية    -العيون  

 الحمراء

65647 2625880.00 44707 1788280.00 68.10% 

 %75.13 23708560.00 592714 31558800.00 788970 اسفي  –مراكش 

 %80.45 14443600.00 361090 17954160.00 448854 الجهة الشرقية 

  –سال    -الرباط  

 القنيطرة 

826920 33076800.00 585797 23431880.00 70.84% 

 ماسة  -سوس 

 

342741 13709640.00 251302 10052080.00 73.32% 

  –تطوان    -طنجة  

 الحسيمة 

410910 16436400.00 325903 13036120.00 79.31% 

 %76.68 165545640.00 4138641 215890800.00 5397270 املجموع 

 املصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

 

الى ذلك، من املهم أن نتابع نسبة مساهمة األشخاص في وضعية هشاشة في نظام املساعدة الطبية    باإلضافة 

وضعية   في  األشخاص  مساهمة  من  املحصلة  املبالغ  بلغت  الصحي،  للتأمين  الوطنية  الوكالة  معطيات  فحسب  )رامد(، 

برسم سنة   النظام  في هذا  قيمته    2016هشاشة  أي    16.505.580ما  بنسبة  درهم  يقدر  بنفس    %38بانخفاض  مقارنة 

درهم. وهكذا، فإن املبلغ االجمالي الذي تم تحصيله منذ    25.900.313التي عرفت تحصيل مبلغ قيمته    2015الفترة من  

 .46درهم 140.816.864تعميم هذا النظام يقدر بمبلغ 

 

 مصاريف أو نفقات نظام التغطية الصحية األساسية  .2

القانون رقم    15املادة  تفيد مقتضيات   أن " تغطية مصاريف الخدمات العالجية حسب نوع وطبيعة كل    65.00من 

خدمة، تتم إما عن طريق التحمل املباشر من طرف الهيئة املدبرة لنظام التأمين االجباري األساس ي عن املرض، وإما عن  

 جية ".طريق األداء املسبق من لدن املؤمن أو املستفيد من هذه الخدمات العال 

 مصاريف أو نفقات التأمين االجباري األساس ي عن املرض 2.1

النظام   طبيعة  حسب  األسر  بين  وتفاوتاتها  العالجات  على  األسر  نفقات  حجم  ومعرفة  تتبع  ألهمية  نظرا 

العملية   الناحية  املهم من  الدخل، يكون من  الدخل اإلجمالي لألسر حسب مستوى  النفقات من  املنخرطين فيه ونسبة 

تظهر  اإلشا حيث  العالجية،  الخدمات  من  استفادتها  ملصاريف  مباشر  بشكل  املغربية  األسر  تحمل  نسبة  أن  الى  رة 

بما    %53.6املعطيات واألرقام املتوفرة أن األسر املغربية تؤدي مقابل تلقيها للعالجات والخدمات الصحية ما يقارب نسبة  

. كما تتحمل األسر جزء مهما من النفقات الوطنية املخصصة لقطاع الصحة، اذ تقدر  47درهم للفرد سنويا   802يعادل  

 
 . 33. ص 2016حول نظام املساعدة الطبية، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  2016تقرير أنشطة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة   46

47 Comptes Nationaux de la Santé 2010, ministère de la Santé, OMS, Edition 2013. 
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يناهز   ما  تتحملها  التي  النفقات  منظمة    ،%48.36نسبة  طرف  من  املحددة  النسبة  كبير  بشكل  تتجاوز  النسبة  وهذه 

 .%25الصحة العاملية، واملحددة في 

من        بنسبة   وملزيد  األسر  مساهمة  بلغت  فقد  بين   %63.3 التوضيح،  تتوزع  بالصحة،  املرتبط  املصاريف  مجموع  من 

و  12.7% االشتراكات،  في   %50.7مساهمات عن طريق  الصحة.  مصاريف  مجموع  من  لألسر  مباشرة  أداءات  على شكل 

في فرنسا من مجموع مصاريف الص املباشرة لألسر  يقارباملقابل، نجد أن نسبة األداءات  ما  تبلغ  تبلغ    ، %6.4حة  بينما 

نسبة   األمريكية  املتحدة  نسبة  %11.5بالواليات  تسجل  كما  ونسبة    56.2%.  مصر  بالعراق   47.1%بتونس،    %36.4في 

 .48باألردن %22.5ونسبة 

 )بالنسبة املئوية(  (: تمويل الصحة14بياني رقم ) رسم 

 
النفقات   تمويل  مصادر  تتنوع  أخرى،  ناحية  تقدر  من  والتي  لألسر  املباشرة  األداءات  بين  للصحة  االجمالية 

الضريبية   ،%50.7بنسبة   الصحية  %24.4واملوارد  التغطية  نظام  يتحمله  وما  العمل  22.4%،  أرباب  وباقي  املشغلون   ،

 .%0.749، وكذا مصادر أخرى بنسبة %0.6، الى جانب تدخل في إطار التعاون الدولي بنسبة 1.2%

 

   2013(: تمويل النفقات االجمالية للصحة سنة 15بياني رقم ) رسم 

 

 2015املصدر: الحسابات الصحية الوطنية، تقرير سنة 

 
كالة  حول " واقع التغطية الصحية باملغرب وأفاق التعميم دور الو   عرض السيد املدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أمام أعضاء املجموعة املوضوعاتية املؤقتة الخاصة بإصالح التغطية االجتماعية  48

 بمجلس املستشارين.  2021ماي  06الوطنية للتأمين الصحي "، يوم الخميس 

49 Comptes Nationaux de la santé, Rapport 2015, P13. Comptes Nationaux de la Santé Rapport 2015.pdf (sante.gov.ma) 

50.7%

24.4%

22.4%

1.2% 0.6% 0.7%
األداءات املباشرة لألسر

املوارد الضريبية

نظام التغطية الصحية

املشغلون وباقي أرباب العمل

التعاون الدولي

https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/Comptes%20Nationaux%20de%20la%20Sant%C3%A9%20Rapport%202015.pdf
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مصاريف    من  النفقات،  هذه  على  زيادة  املغربية  األسر  تتحمله  ما  الصدد،  هذا  في  نتابع  أن  أيضا،  املهم  ومن 

شراء   التغذية،  االيواء،  النقل،  مصاريف  قبيل  من  البعيدة  املؤسسات  في  العالج  الى  الولوج  بمجاالت  مرتبطة  اضافية 

املعدات الصغيرة من الصيدليات الخاصة، مما   ابان استفادتها من  األدوية وبعض  أن األسر تتحمل على عاتقها  يوضح 

الخدمات العالجية مجموعة من النفقات وتؤدي مقابلها مساهمات مالية عالية جدا تفوق دخلهم، وهنا يمكننا أن نقول  

تعميم  ، قد تعرف انخفاضا ملحوظا مع عملية  50Dépenses Catastrophiquesأننا بصدد الحديث عن النفقات الكارثية  

 نظام التأمين االجباري األساس ي عن املرض. 

 

 -الحصة املتبقية على عاتق املؤمن   -(: مصاريف نظام التأمين االجباري األساس ي عن املرض 16رسم بياني رقم )

 
 املصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

ملتبقية على عاتق املؤمن ما بين سنتي  ( أن الحصة ا16يظهر من خالل قراءة متأنية ملعطيات الرسم البياني رقم ) 

تختلف بين القطاع العام والقطاع الخاص، بحيث نجد أن حصة املصاريف املتبقية على عاتق املؤمن في   2018  -  2013

العام بلغت نسبة   القطاع  2018برسم سنة    %31.8القطاع  ، بينما بلغت حصة املصاريف املتبقية على عاتق املؤمن في 

نسبة   وفي 2018برسم سنة    %37.5الخاص  العالجات،  الحاصل على مستوى سلة  االختالف  الى  هذا االختالف  ويعزى   .

التعرفة املرجعية في الفوترة بين القطاع العام والقطاع الخاص. أيضا، يعود هذا االختالف الى " عدم احترام التعريفات  

اغفال مطالبة املؤمن داخل املصحات الخاصة بدفع  املرجعية من قبل العديد من منتجي العالج في القطاع الخاص، دون  

القطاع   في  للعالج  املؤمنين  توجه  وعدم  للصندوق،  املفوتر  املبلغ  تفوق  املعالج  للطبيب  مباشرة  إضافية  نقدية  مبالغ 

 .51العمومي خاصة عندما يتعلق األمر بالعالجات العادية "

 

 

 

 
النفقات التي يؤديها املستفيدون من الخدمات العالجية أو أسرهم، وهي عبارة عن مساهمات مالية عالية جدا يؤديها الفرد    «Dépenses Catastrophiques»يقصد بالنفقات الكارثية    50

شخص يواجهون انفاقا   150مليون أسرة عبر العالم، وأكثر من    44مقابل استفادته من خدمات الرعاية الصحية، أو الخدمات العالجية. وقد أفادت منظمة الصحية العاملية الى أنه حوالي  

 مليون شخص( تقع في دائرة الفقر بسبب تكلفة الخدمات الصحية. ملزيد االضطالع يراجع في ذلك:  100مليون أسرة )أكثر من  20كارثيا، كما أن حوالي 

- Systèmes de financement de la santé : comment réduire les dépenses catastrophiques, Politique de financement de la santé, Organisation Mondiale De La Santé, 

Numéro 2, 2005. P2. 

، نظام التأمين االجباري األساس ي عن املرض ملوظفي القطاع العام املدبر من طرف الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط 2018التقرير السنوي للمجلس األعلى للحسابات برسم سنة    51

 . 350 . ص2018االجتماعي، 
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 واحد على األقل، حسب نوع املرضتوزيع املصاريف املتعلقة بمرض مزمن (: 6جدول رقم )

 األمد تستهلكها األمراض التالية  من مصارف األمراض طويلة   %71,9 -

 %27,4 واألمدي العوز الكلوي املزمن  

 % 23,4  األورام الخبيثة 

 %10,7   ارتفاع الضغط الدموي الحاد

 املعتمد على األنسولين مرض السكري  

 األنسولين مرض السكري غير املعتمد على  

10.4 % 

 

 املصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

وللتدقيق في طبيعة النفقات التي يتحملها نظام الـتأمين االجباري األساس ي عن املرض، البد من استعراض أنواع   

يوضحه الجدول أعاله، فنسبة املصاريف الخاصة باألمراض املزمنة مرتفعة، اذ  النفقات املؤداة حسب األمراض، وهو ما  

املزمنة   باألمراض  الخاصة  املصاريف  نسبة  األدوية  %48.4بلغت  مصاريف  نسبة  بلغت  بينما  هذه  31%،  وتتطلب   .

بمبلغ   ما يقدر  الس2017مليار درهم برسم سنة    8.5املصاريف  التطور  الى نسبة متوسط  للمصاريف  ، مع االشارة  نوي 

. كذلك، من املهم التذكير بأن نصف نفقات التأمين االجباري األساس ي عن  %10.5نسبة  2017و 2012بلغت ما بين سنتي 

مصاريف   تستهلكها  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  أو  االجتماعي  االحتياط  ملنظمات  الوطني  الصندوق  في  املرض 

 األمراض املزمنة. 

 (: تطور املصاريف حسب القطاع 17رسم بياني رقم )

 

 2018املصدر: تقرير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة 

( أن نسبة نفقات التأمين االجباري األساس ي عن املرض  17يتبين من خالل استقراء معطيات الرسم البياني رقم ) 

، ما يمثل  2018و 2013ن درهم ما بين سنتي مليو  8923مليون الى  5417في القطاع العام والقطاع الخاص قد انتقلت من 

 .%10.5تطورا بمعدل سنوي يقدر بنسبة 

من النفقات    %15.6سنة يأخذون نسبة    60جدير بالذكر في هذا الصدد، أنه بالنسبة للمؤمنين الذين يفوقون   

 %5.4نة في القطاع العام  في القطاع الخاص. من ناحية ثانية، نجد أن نسبة األمراض املزم  %8.9في القطاع العام ونسبة  
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. وهو ما يمثل ارتفاعا في التعويضات املمنوحة من الصندوق  %2.8بينما في القطاع الخاص تسجل نسبة األمراض املزمنة  

 الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي. 

االستشفائ املؤسسات  في  تتم  العالجية  الخدمات  من  املؤمنين  استفادة  أن  الى  كذلك،  اإلشارة،  ية  تنبغي 

سوى   تستقطب  ال  العمومية  املستشفيات  أن  علما  للمنظمات    %6العمومية،  الوطني  الصندوق  أداءات  إجمالي  من 

  " أن  بحيث  الخاص،  بالقطاع  نظيرتها  مقابل  تختلف  العام  بالقطاع  املرجعية  التعرفة  أن  كما  االجتماعي،  االحتياط 

( من  بأكثر  العام  بالقطاع  نظيرتها  تتجاوز  الخاص  بالقطاع  املرض  ملف  تكلفة  متوسط  5متوسط  ارتفع  اذ  أضعاف،   )

 .  52"  %106، أي بزيادة تقدر بنسبة  2019ة درهم سن  990الى  2006درهم سنة  480تكلفة ملف العالج من 

 

 53(: التأمين االجباري عن املرض بالقطاعين العام والخاص7جدول رقم )                                                        

 التأمين االجباري األساس ي عن املرض    

 القطاع الخاص                                        القطاع العام                              

الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط  

 االجتماعي 

 الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

 مقاييس التمويل  

 بالنسبة لألجير  %5 • نسبة االشتراك 

بالنسبة لذوي   2.5% •

 املعاشات

بالنسبة لألجير   6.37% •

 واملشغل 

 بالنسبة للتقاعد  4.52% •

 ليس هناك أي سقف  درهم  400 سقف االشتراك 

 ليس هناك أي حد أدنى درهم  70 أدنى مبلغ لالشتراك 

 درهم2235 درهم 3980 معدل االشتراكات لكل مؤمن 

 سلة الخدمات  

 
 .20. ص2019، الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي، 2019تقرير حول نشاط الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي برسم سنة   52
 :على عتمادال تركيب با 53

 ؛2019معطيات تقرير حول نشاط الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي برسم سنة   -

 ؛ 2017معطيات تقرير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة   -

املكلفة   - املؤقتة  املوضوعاتية  املجموعة  أعضاء  أمام  االجتماعية  التغطية  حول  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  بإصالح  عرض 

 . 2021يونيو  17التغطية االجتماعية بمجلس املستشارين، يوم الخميس 
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 من الثمن العمومي للبيع  %70 من الثمن العمومي للبيع  %70 األدوية

 من التعريفة الوطنية املرجعية %70 من التعريفة الوطنية املرجعية  %80 العالجات العادية

 من التعريفة الوطنية املرجعية %70 من التعريفة الوطنية املرجعية %90 االستشفاء بالقطاع الخاص 

 من التعريفة املرجعية الوطنية  %90 من التعريفة الوطنية املرجعية %100 االستشفاء بالقطاع العام

 من ثمن األدوية    %98و   %90ما بين  ثمن األدوية من  %100 األمراض املزمنة واملكلفة 

 املستلزمات الطبية 

 

 (Forfait)من املبلغ الجزافي  70%  (Forfait) املبلغ الجزافي من 100%

 مؤشرات الخدمات  

 %38.0 %32.1 املتبقي أداؤهنسبة 

 sinistralité 47% 24.6%نسبة 

 3510431 4980183 نفقات العالج

متوسط استهالك شخص مشمول  

 بالتغطية

 درهم538 درهم 1643

 مقاييس توازن النظام  

 درهم( )مليار  7.6 درهم( )مليار  5.2 املساهمات  

 )مليار درهم(  4.6 )مليار درهم( 5.2 التعويضات

 )مليار درهم( 35.0 )مليار درهم(  10.9 والفوائض االحتياطات 

 

يتضح من خالل مقارنة مؤشرات الجدول أعاله، تباين كبير بين القطاعين العام والخاص، مما يستوجب توحيد  

القانون رقم   التحمل، وذلك لتكريس مبدأ املساواة املنصوص عليه في  التغطية  بمثابة مدونة    65.00االشتراكات ونسبة 

 الصحية األساسية. 
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 مصاريف نظام املساعدة الطبية    2.2

املادة    مقتضيات  رقم    121تفيد  القانون  نظام    65.00من   " بأن  األساسية  الصحية  التغطية  مدونة  بمثابة 

 .54املساعدة الطبية يغطي الخدمات الطبية الالزمة " 

  1.052.290، " منح مقدمو العالجات العمومية أزيد من  2012زمنيا، ومنذ تعميم نظام املساعدة الطبية سنة   

مليون   مليون استشارة طبية متخصصة خارجية،    3حالة مستعجلة، وأزيد من    1.741.487حالة استشفاء، وأكثر من 

 .55وأكثر من مليونين تحمل لألمراض املزمنة واملكلفة "

 

مراض املزمنة واملكلفة املسجلة في املستشفيات العمومية ما بين  (: عدد األعمال الصحية املتعلقة باأل 18رسم بياني رقم )

 2016ويونيو  2012

 
 املصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

 

كمتوسط سنوي، وذلك    %30ومن حيث النفقات املتعلقة بعالج األورام، فقد عرفت تطورا ملحوظا بلغ نسبة   

سنة   املراكز  2013منذ  قبل  من  عنها  واملعلن  األورام  بمراكز  بهم  املتكفل  املرض ى  بعدد  الخاصة  املعطيات  وتبين   .

ألف حالة من األمراض املزمنة واملكلفة،    39780  االستشفائية الجامعية بكل من الرباط، مراكش، ووجدة، أن أكثر من

ألف فحص    276ألف استشارة متخصصة خارجية، وأزيد من    205822ألف حالة استشفاء، أكثر من    80629أزيد من  

 .56( أسفله تطور عدد املرض ى املتكفل بهم بمراكز األورام19وظيفي. ويوضح الرسم البياني رقم )

 

 
من قبيل العالجات الوقائية، أعمال الطب العام والتخصصات الطبية والجراحية،  يغطي نظام املساعدة الطبية الخدمات العالجية    65.00من القانون    121طبقا ملقتضيات املادة     54

ا بتتبع  املتعلقة  الطبية  العالجات  التحاليل  التعويضية،  الجراحة  اعمال  ذلك  في  بما  الجراحية  والعمليات  باالستشفاء  املتعلقة  العالجات  وتوابعها،  الوالدة  و  الطب  لحمل  البيولوجية، 

الطبية   اآلالت  الدم ومشتقاته،  أكياس  العالج،  في  املقدمة  الصيدلية  واملواد  األدوية  املصورة،  الطبية  والفحوصات  الطبية االشعاعي  االعمال  الضرورية ملختلف  الطبي  االنغراس  وادوات 

الت اعمال  لألطفال،  بالنسبة  األسنان  تقويم  واألسنان،  الفم  الطبية، عالجات  النظارات  الطبية،  والبدائل  التعويضية  االجهزة  الطبيوالجراحية،  والترويض  الوظيفي  االعمال شبه   -قويم 

 طبية.

 . 28. ص2016نظام املساعدة الطبية، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي،  2016الوطنية للتأمين الصحي برسم سنة تقرير أنشطة الوكالة  55

 . 29نفسه. ص  56
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 د املرض ى املتكفل بهم بمراكز األورام(: تطور عد19رسم بياني رقم )

 

 
 املصدر: الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

مليون درهم. بينما    1.830ما قيمته    2015وفي هذا السياق، بلغت نفقات برنامج املساعدة الطبية برسم سنة   

املراكز االستشفائية الجامعية، والوكالة  مليار درهم لفائدة    1,21ما قيمته    2021همت نفقات هذا البرنامج برسم سنة  

و الصحي.  للتأمين  األدوية    500الوطنية  شراء  أجل  من  املركزية  بالصيدلية  الخاص  الحساب  لفائدة  درهم  مليون 

 .57واملستلزمات الطبية 

 

 خالصة عامة 

الوطنية للنموذج التنموي الجديد لسنة   اللجنة  ، والتي أماطت  2021وفي األخير، وباإلشارة الى خالصات تقرير 

تحول دون   التي  واملعيقات  التحديات  من  باملغرب، وقدمت جملة  األساسية  الصحية  التغطية  منظومة  واقع  اللثام عن 

املجهودات من  وبالرغم  أنه  يتبين  شاملة،  تغطية صحية  األساسية    تحقيق  الصحية  التغطية  توسيع  ورش  في  املبذولة 

نظام   أو  املرض  عن  األساس ي  اإلجباري  التأمين  بنظام  األمر  تعلق  سواء  واملواطنات،  املواطنين  جميع  لتشمل  وتعميمها 

قائمة   تظل  التحديات  فإن  )رامد(،  الطبية  ناملساعدة  باستبدال  حاليا  القائمين  النظامين  بين  الالمساواة  ظام  لتجاوز 

املشمولين   غير  املواطنين  من  واسعة  فئات  ودمج  املرض،  عن  أساس ي  اجباري  تأمين  بنظام  رامد(   ( الطبية  املساعدة 

من ضعف املوارد املالية املرصودة لتحقيق غاياتها الفضلى، وهو ما يطرح تحد  حاليا  املنظومة تعاني    بالتغطية، السيما أن 

     عن املرض، يحتاج وضع الية تتبع هذا التمويل وتوازنه واستدامته.   مستقبلي مع تعميم نظام التأمين االجباري 

وعلى مستوى أخر، يمكن القول إنه بغية تكريس مبدأ تعميم وشمولية نظام التغطية الصحية األساسية، كما  

رقم   القانون  في  اإلطار رقم    65.00جاءت  والقانون  الصحية األساسية،  التغطية  مدونة  بالحماية  املتع  09.21بمثابة  لق 

االجتماعية، وبهدف حماية املؤمنين من املخاطر والصعوبات املالية، البد من توسيع سلة العالجات وتعميمها على جميع  

منظمة   قدمت  املضمار،  هذا  وفي  األساسية.  الصحية  التغطية  نظام  في  املالي  والتوازن  االستمرارية  وضمان  املؤمنين، 

رئيس أبعاد  ثالثة  العاملية  صحية  الصحة  خدمات  تضمن  الساكنة،  من  نسبة  ألكبر  شاملة  صحية  تغطية  لتحقيق  ية 

 وعالجية بجودة عالية، دون أن تؤدي كلفة هذه الخدمات عند األداء الى صعوبات مالية. 

 

 
 . 40  - 33. ص2021، وزارة االقتصاد واملالية واصالح االدارة، 2021تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، مشروع قانون مالية سنة   57
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 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ة (: األبعاد الثالث1رسم توضيحي رقم )

 

 
 2010املصدر: منظمة الصحة العاملية سنة 
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 التعويضات العائلية القسم الثاني: 

 

 أوال: املنظومة الحالية للتعويضات العائلية 

ويجري   االشتراك،  مبلغ  وحده  املشغل  منها  يتحمل  االجتماعية،  املساعدة  مبدأ  على  العائلية  التعويضات  ترتكز 

املنشآت   عمال  ألجور  االجمالية  الكتلة  من  اقتطاعات  خالل  من  الخاص  القطاع  في  العائلية  التعويضات  هذه  تمويل 

اال  نسبة  تبلغ  حيث  أي سقف،  تحديد  دون  واملقاوالت  الشهرية   %  6,40شتراك  االنتاجية  األجرة  مجموع  وتكون  58من   ،

 مساهمة متحملة بشكل تام من طرف الدولة والجماعات الترابية واملؤسسات العمومية. 

العائلية   التعويضات  األوائل    300وتبلغ قيمة  الثالثة  األطفال  في حدود  للطفل  الثالثة   درهم   36ودرهم  لألطفال 

الحد  و امل أن  علما  أطفالالين،  ستة  هو  التعويضات  هذه  من  االستفادة  بإمكانهم  الذين  األطفال  لعدد  وقد  األقص ى   ،

مبلغ  املنظمة  النصوص  بالنسبة  وحدت  لهم،    التعويضات  املؤمن  يرتبطلجميع  أن  أو  ذلك   دون  املهنية  بالوضعية 

بم اال  أو  للمستفيدين  الدخلهم  ستوى جتماعية  التعويضات  من  االستفادة  استحقاق  ويبقى  على   عائلية.  شرط  متوقف 

املؤمن على   األجير  أشهر    108إثبات توفر  أو غير متصلة خالل ست  لأيام من االشتراك متصلة  بنظام    تسجيلهاملوالية 

االجتماعي   عن  الضمان  تقل  ال  شهرية  أجرة  يتقاض ى  وأن  لألجور   60%،  األدنى  الحد  القطاع   59من  ألجراء  بالنسبة 

ال  وهي  حالة    تصرف  الخاص،  باملغربفوق    فماسنة    12في  واملقيم  به  املتكفل  للطفل  فوق  سنة    18و    ،بالنسبة  فما 

لأل  منهي  يناملستفيد  بناء  بالنسبة  تكوين  فوق  سنة    21و    ، من  لفما  الجامعية    مدراسته   ون يتابع  ن الذي  ألبناءبالنسبة 

 في وضعية إعاقة الذين ال يتوفرون على دخل. بناءسن بالنسبة لأل  يشترط أي ، والباملغرب أو بالخارج 

ولد   كل  عن  الشهري  العائلي  التعويض  مقدار  كان  التطورات، حيث  بعض  العائلية  التعويضات  مبلغ  وقد عرف 

في   قبل    16محددا  لسنة    إرساءدرهم،  املغربي  االجتماعي  الضمان  اإلعانة    1959نظام  بصندوق  يعرف  كان  ما  إطار  في 

تم  االجتماعي،    االجتماعية، ومن  الضمان  نظام  تأسيس  من  بالرغم  زيادة  أو  تغيير  أي  املقدار  يعرف هذا  تمت لم    حيث 

درهم عن كل ولد وتم   36م انتقل هذا املبلغ إلى ثدرهم،  24صبح لي ، حيث1965دجنبر  31الزيادة األولى بمقتض ى مرسوم 

درهم في حدود الثالثة أوالد األوائل مع    54إلى    1987دجنبر    30في  ليصل، ثم انتقل  1979العمل به ابتداء من فاتح يناير  

درهم    100، ثم إلى  1991ير  فبرا  20درهم في    80أوالد، كما مدد املبلغ إلى    6حدود    فيدرهم بالنسبة للباقين و  36بقائه في  

 
ل الحماية الشغل واإلدماج املنهي أمام أعضاء املجموعة املوضوعاتية املؤقتة الخاصة بإصالح التغطية االجتماعية حول "إستراتيجية الوزارة في مجاعرض السيد وزير   58

 .  2021فبراير  23االجتماعية"، يوم الثالثاء 

 التعويض العائلي املمنوح من لدن صندوق الوطني للضمان االجتماعي.( بتحديد مقدار 2008يوليوز  09) 1429رجب  05صادر في  2.08.358املرسوم رقم  59
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يناير    ابتداء إلى    ، ثم 1994من فاتح  املبلغ  ابتداء  150رفع  إلى  1994وز  من فاتح يولي  درهم  ثم  ابتداءد  200،    9من    رهم 

 .201961من فاتح يوليوز  ابتداء 300 لتعويض ليصل إلىعلى ا  ت طرأزيادة  ، وآخر 200860يوليوز 

يبين الجدول بعده عدد األطفال املستفيدين ومجموع املبالغ املنفقة عن التعويضات العائلية من طرف الصندوق  

مع تسجيل ارتفاع في مجموع املبالغ    2019و  2018اص سنتي  الوطني للضمان االجتماعي الخاصة بأبناء أجراء القطاع الخ 

 درهم.  300إلى  200من  املمنوحة بفعل ارتفاع عدد املستفيدين واالنعكاس املالي الناتج عن ارتفاع مبلغ التعويضات

 عدد األطفال املستفيدين ومجموع املبالغ املمنوحة )بالدرهم( (: 8جدول رقم )

 السنة   املستفيدون  األطفال بالدرهم املبالغ املمنوحة 

 2018 مليون  2,79 مليار 5,45

 2019 مليون  2,93 مليار 7,23
 الشغل واإلدماج املنهي   املصدر: وزارة

 

العائلية  أما   العام  املمنوحةالتعويضات  القطاع  والعسكريين  ملوظفي  فاملدنيين  إقد  ،  سنة    قرارهاتم   1958في 

أن   ،262-58-1381املرسوم رقم    وجببم إلى  القطاع الخاص،  العائلية في  التعويضات  التي همت  الزيادات  وعرفت نفس 

يوليوز   27عن كل طفل من الثالثة الباقين ابتداءا من  درهم 36ودرهم شهريا عن كل طفل من األطفال الثالثة  300 بلغت

2019 . 

للمتقاعد  بالنسبة  على  يأما  فيحصلون  عبر  ن،  بهم  التكلف  يتولون  الذين  األطفال  عن  العائلية  التعويضات 

االجتماعي للضمان  الوطني  الصندوق  يمنح  حيث  فيها،  املنخرطين  التقاعد  العائلية   CNSSصناديق  التعويضات 

فيتم  ، RCARبالنسبة للنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد و للمتقاعدين وفق نفس الشروط التي تمنح لألجراء النشيطين، 

تمويل هذه التعويضات من طرف املشغل في شكل اشتراك متغير يقتطع من مجموع األجور وفق سقف يحدد سنويا، أما  

، فيتم إدراج التعويضات العائلية ضمن معاش التقاعد ويجري تمويلها بشكل  CMRبخصوص الصندوق املغربي للتقاعد  

 .مشترك من لدن املنخرط واملشغل

 
 القاض ي بالزيادة من نسبة االشتراكات.  2008يوليو  9الصادر في  2.08.359املرسوم رقم  60

( بتحديد مقدار التعويض العائلي  2008يوليوز    90)   1429رجب    5بتاريخ     2.08.358( بتغيير املرسوم  2019أغسطس    29)  1440من ذي الحجة    27صادر في    2.19.750املرسوم رقم   61

 .املمنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
 

رقم     62 في    2-58-1381مرسوم  األولى    15الصادر  الد 1958نونبر    27)  1378من جمادى  وأعوان  العسكريين  واملوظفين  للموظفين  العائلية  التعويضات  منح  بموجبه شروط  تحدد  ولة ( 

 ة. والبلديات واملؤسسات العمومي
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العام والخاص  63املعطيات املقدمة من طرف وزارة الشغل واالدماج املنهي وحسب   ، بلغ عدد األطفال بالقطاعين 

العائلية   التعويضات  من  يستفيدون  أكثر  4الذين  يظل  فيما  طفل،  من    7من    ماليين  حاليا  يستفيدون  ال  طفل  ماليين 

الف طفل بنسبة    533ماليين و  9سنة بلغ    15أقل من  عدد األطفال    . وتشير املعطيات اإلحصائية أنالتعويضات العائلية

، وستبلغ هذه 2020سنة    %25,9ألف طفل بنسبة    322ماليين و    9، لتستقر في  2014من إجمالي السكان سنة    28,2%

الديمغرافية   التوقعات  و  8الفئة حسب  سنة    528ماليين  طفل  من    2030الف  و  7وأكثر  سنة    800ماليين  طفل  ألف 

 .   64من السكان   % 17,9و%21,7 ادل على التوالي  ، أي ما يع2050

قبل التوجه للحديث عن تعميم التعويضات العائلية على األسر املغربية وأهميته واملعطيات املتصلة به واملوارد  

املتمدرسين بشكل مباشر  املتوقعة لتمويله، نتوقف عند أهم البرامج االجتماعية القائمة واملخصصة لدعم االسر واألبناء  

 أو غير مباشر واالعتمادات املالية املخصصة لها. 

 ثانيا: برامج الدعم املوجهة لألسر للحماية من املخاطر املرتبطة بالطفولة

تحت اسم "صندوق دعم التماسك االجتماعي"، والذي تم تغيير اسمه،    2012يمول الصندوق، الذي أحدث سنة  

املادة   امل  15وفق  قانون  لسنة  من  من  2021الية  االجتماعي"، جملة  والتماسك  االجتماعية  الحماية  إلى "صندوق دعم   ،

 . ، وفق مجموعة من البرامج فئات في وضعية هشةالالبرامج لفائدة  

 

 برنامج "تيسير"  -1

التربية   وزارة  اعتمدته  الذي  االستعجالي  البرنامج  إطار  في  "تيسير"  املشروطة  املالية  التحويالت  برنامج  يندرج 

  6. ويوجد هذا البرنامج ضمن قطب االنجاز الفعلي إللزامية التعليم للفئة العمرية من  2012-2009الوطنية خالل الفترة  

املتعل  15إلى الرابع  املشروع  ضمن  وتحديدا  بالنسبة  سنة،  وخاصة  اإللزامي  التعليم  لولوج  الفرص  تكافؤ  بتحقيق  ق 

 معوزة.فقيرة و للتالميذ املنحدرين من أسر 

املعيقات   بعض  على  القضاء  خالل  من  املدرس ي،  الهدر  ظاهرة  من  الحد  في  املساهمة  إلى  البرنامج  هذا  ويهدف 

اإل  اقتصادية-السوسيو للتعليم  املعوزة  األسر  أبناء  ولوج  تعيق  في  التي  دعمهم  خالل  من  وذلك  عليه،  واملواظبة  لزامي 

غيابات في الشهر    4تجاوز    )عدم تخفيف الكلفة املباشرة للتمدرس مع التزامهم بتسجيل أبنائهم باملدرسة وتتبع مواظبتهم  

و الحضري  باملجال  واالعدادي  االبتدائي  بالسلك  تلميذ  اإلع  6لكل  للثانوي  بالنسبة  تلميذ  لكل  الشهر  في  دادي  غيابات 

 باملجال القروي(.

 
الوزارة في مجال الحماية االجتماعية"، يوم    عرض السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي أمام أعضاء املجموعة املوضوعاتية املؤقتة الخاصة بإصالح التغطية االجتماعية حول "إستراتيجية 63

  .2021فبراير  23الثالثاء 

للمندوب  64 العام  كاتب  السيد  املؤشرات  عرض  بعض  حول  االجتماعية  التغطية  بإصالح  الخاصة  املؤقتة  املوضوعاتية  املجموعة  أعضاء  أمام  للتخطيط  السامية  ية 

 . 2021أبريل 21املتعلقة بالتغطية االجتماعية، يوم األربعاء 
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( على  2018إلى غاية    2008وقد ارتكزت طريقة االستهداف التي يعتمدها برنامج "تيسير" خالل املرحلة األولى )من  

للتنمية   الوطنية  املبادرة  ببرنامج  املشمولة  القروية  الترابية  الجماعات  كل  منه  استفادت  حيث  الجغرافي،  املعيار 

معدل  INDHالبشرية يفوق  نسبة    التي  فيها  الهدر    %30الفقر  من    %8ونسبة  )ابتداء  الثانية  املرحلة  تميزت  حين  في   ،

حيث 2019-2018موسم   وفئوي،  جغرافي  باستهداف  امللكدعا   (  امللكي    جاللة  خطابه  في  هللا  نصره  السادس  محمد 

بتاريخ   لتشمل  2018يوليوز    29السامي  البرنامج  املستفيدين من هذا  ا لتوسيع قاعدة  بالسلك  جميع  القروية  لجماعات 

"راميد"    اإلبتدائي،  بطاقة  على  األولياء  توفر  شريطة  اإلعدادي،  الثانوي  بالسلك  والحضرية  القروية  الجماعات  وجميع 

، 2018-2017سارية املفعول، في حين أن هذا املعيار ينتفي بالنسبة للجماعات القروية املستفيدة من البرنامج إلى حدود

لحق في االستفادة من الدعم عن ثالث أطفال كحد أقص ى مع حصر عدد حاالت التكرار املسموح بها  علما أن لكل أسرة ا

 في مرة واحد لكل مستفيد بكل سلك تعليمي.

 (: تطور عدد املستفيدين من برنامج الدعم " تيسير " 20رسم بياني رقم )

 

درهم عن كل طفل متمدرس في السنة األولى والثانية    60ويمنح هذا البرنامج للمستفيدين مبلغا ماليا شهريا قدره  

درهم للسنتين األخيرتين من التعليم االبتدائي، ثم    100بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة و  درهم   80ومن التعليم االبتدائي  

 بالنسبة لتالميذ السلك اإلعدادي. 140

التماسك االجتماعي"،  موارد  إطار  وفي منها    5,73تم دفع    "صندوق دعم  البرنامج،  لفائدة  مليار    4,83مليار درهم 

 . 652020مليون درهم برسم سنة   897,8ومبلغ   2019-2014درهم برسم الفترة 
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 ) بمليون الدرهم(  لبرنامج تيسيرعتمادات املرصدة ال (: تطور ا9جدول رقم )

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

 897,8 1.652 1.181 500 500 500 500 االعتمادات املرصدة )مليون درهم( 
 

 

 

 (: أثر برنامج تيسير 21رسم بياني رقم )

 

،  على استقرار تمدرس األطفال    الوقع االجتماعي االيجابي لبرنامج "تيسير"أعاله ، إلى  معطيات الرسم البياني   تشير

بنسبة   املدرس ي  الهدر  ظاهرة  تقليص  في  ساهم  التمدرس  %92,5حيث  على  املواظبة  على  التالميذ  تشجيع  عن  ، فضال 

 (.%17)+بنسبة 

 املبادرة امللكية "مليون محفظة" -2

امللكية املبادرة  االجتماعي    تعتبر  الدعم  لدور  بليغا  بأداء  "مليون محفظة" تجسيدا  النهوض  في  التضامني  والعمل 

التمدرس، على وجه   بلغوا سن  الذين  األطفال  األساس ي على جميع  التعليم  وتعميم  باململكة بشكل عام،  التعليم  قطاع 

الوسطين  ،  الخصوص في  وخاصة  اململكة  ربوع  عبر  املعوزة  للفئات  املنتمين  التالميذ،  من  العديد  تمكينها  خالل  فمن 

الحضر  وشبه  املدرسية،  القروي  اللوازم  وباقي  والكتب  املقررات  اقتناء  من  الهدر  تي،  مكافحة  في  املبادرة  هذه  ساهم 

 املدرس ي ومحاربة التفاوتات والتخفيف من أعباء األسر في تحمل مصاريف الدراسة. 

بلغت  استفاد  وقد   اعتمادات  من  االجتماعي"  مليار درهم من صندوق   2,5البرنامج  التماسك  انطالق  منذ    "دعم 

)ة( برسم    575و  يينمال   4  منها    ، استفاد2021مليون درهم برسم سنة    500منها حوالي    2008املبادرة سنة   تلميذ  ألف 

 . 662021-2020الدخول املدرس ي 
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 (:تطور االعتمادات املرصدة لبرنامج مليون محفظة )بمليون درهم(10جدول رقم )

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 السنة

 250 250 250 250 *667 100 200 االعتمادات املرصدة )مليون درهم( 
  2016مليون درهم تم تحويلها لفائدة الصندوق الخاص لدعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية بموجب االتفاقية املوقعة في شهر غشت   *250

 مع وزارة الداخلية.

 

 اليتامى  ألطفالهن الحاضنات هشة وضعية  في األرامل للنساء  املباشر  الدعم برنامج  -3

املباشر   الدعم  برنامج  الذييندرج  اليتامى  الحاضنات ألطفالهن  في وضعية هشة  األرامل  تم وضعه سنة    للنساء 

ضمن الرؤية االجتماعية الشاملة التي تعمل على االعتناء باألطفال املنحدرين من األسر الهشة واملعوزة ، وهو يأتي    2014

خاصة لفائدة بعض الفئات املعوزة. ويتم  في سياق الدينامية املتصاعدة الهادفة إلى تعزيز السياسات االجتماعية للدولة  

بموجب هذا البرنامج املمول من لدن صندوق دعم التماسك االجتماعي منح األرملة التي يتوفر فيها شرط االستفادة من  

"راميد"، وعدم خضوع  الطبية  املساعدة  توفرها على ممتلكات عقارية  للضريبة  ها نظام  بالسكن  أو  يتعلق  ما  باستثناء   ،

سنة، شريطة متابعة الدراسة أو التكوين املنهي    21طفل يتيم ال يتجاوز عمره    عندرهم    350، مبلغا شهريا قدره  الرئيس ي  

األطفال   املذكور  السن  وحد  التكوين  أو  الدراسة  متابعة  شرطي  من  )يستثنى  التمدرس  سن  البالغين  لألطفال  بالنسبة 

الدع  مجموع  يتعدى  أال  على  بإعاقة(،   املصابون  الواحدة،  فيدرهم    1050م  اليتامى  لألسرة  شهر  إمكانية   كل  عدم    مع 

في  املقدم  الدعم  الدراسية،  املنح  العائلية،  )التعويضات  آخر كيفما كان نوعه  املباشر وأي دعم  الدعم  بين هذا  الجمع 

 .67إطار برنامج "تيسير"...(

أكتوبر   متم  إلى  انطالقته  منذ  البرنامج  هذا  حصيلة  سجلت  الدعم    106.675استفادة    2020وقد  من  أرملة 

البرنامج في إطار موارد    حيث بلغت نفقات،   68في وضعية إعاقة(   12.000متمدرس و    147.089يتيم ويتيمة )    192.911

 2020مليون درهم تمت تعبئتها إلى متم شهر شتنبر    456,19مليار درهم، منها    2,73"صندوق دعم التماسك االجتماعي"  

 .69مج تدبير هذا البرنابلفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، كهيئة مكلفة 

 

 

 
( بتحديد شروط ومعايير االستفادة من الدعم املباشر للنساء األرامل في وضعية هشة الحاضنات  2014ديسمبر    4)1436من صفر    11صادر في    2.14.791املرسوم رقم  67

 (. 2014دجنبر  18)بتاريخ  6318ألطفالهن اليتامى؛ صادر في الجريدة الرسمية عدد 
 10املتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية االجتماعية، االثنين    جواب رئيس الحكومة خالل الجلسة الشهرية68

 2021ماي 
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 (: تطور عدد املستفيدين من برنامج الدعم الخاص باألرامل في وضعية هشة 22رسم بياني رقم )

 

تجمع مختلف التشخيصات التي تم انجازها في اآلونة األخيرة على أن السلطات العمومية بدلت جهودا مهمة من  

إرساء منظومة متنوعة للحماية االجتماعية  أجل مكافحة الهشاشة االقتصادية واالجتماعية، مكنت بشكل تدريجي من  

 تغطي غالبية املخاطر االقتصادية واالجتماعية. 

بين   واملسؤوليات  لألدوار  وتوزيعا  واضحة  وأوليات  أهدافا  تتضمن  وموحدة  شاملة  رؤية  غياب  وفي  أنه،  إال 

االلتقائ من عدم  بدرجة عالية  تتميز  االجتماعي   الدعم  برامج  ما جعل  املؤلفة  املتدخلين، وهو  املتعددة  فالعناصر   ، ية 

لهذه البرامج تم تصميمها وإرساؤها عبر مراحل وفي ظروف خاصة بغرض االستجابة لالحتياجات الخاصة لفئات معينة  

شمولية   رؤية  بوضع  املتقاطعة  وآثارها  تشتتها  استدراك  يتم  لم  الوقت  مرور  ومع  معينة،  مرحلة  فرضتها  الساكنة  من 

سيق بين املتدخلين لتجاوز التداخل والتكرار في بعض البرامج املوجهة لبعض الفئات االجتماعية،  جامعة لها، تفرض التن

 وإقصاء أو قصور في تغطية فئات أخرى. 

 ثالثا: التعويضات العائلية استثمار في مستقبل الطفولة الصغيرة  

األ  واستقرار  التعلم  تثبيت  ألجل  املرصدة  بالنفقات  وااللتزام  الدولة  عن انخراط  املعاناة  ورفع  املدرسة  في  طفال 

يمكن سوى أن يكون استثمارا في مستقبل الطفولة الصغيرة ببالدنا، ويعطي لها انطالقة  األسر في مجال تمدرس أبنائها، ال

هذا   إن  بل  وفقيرة،  هشة  أسر  من  املنحدرين  األطفال  السيما  التحصيل،  في  الفرص  تكافؤ  لها  ويوفر  حياتها  في  جيدة 

اليوم من خالل  االنخراط   الدولة  أرادته  على  الذي  االجتماعية  الحماية  تنزيل ورش  إطار  في  العائلية  التعويضات  تعميم 

املغاربة الذي حملته  جميع  املنطلق  املناسبة، وهو نفس  اللحظة  في  البشري  الرأسمال  العناية بمستقبل  ، يعكس صورة 

وأسس  محاور  أهم  أحد  ، ك   2024و    2023سنتي    في أفق    سر األ   التعويضات العائلية علىالغايات التي ألجلها سيتم تعميم  

 ، بتنزيل في الصيغة التالية : امللك محمد السادس نصره هللا وأيده جاللةه يلإالحماية االجتماعية الذي دعا  ورش
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 بناءلديها أتعويضات للحماية من املخاطر املرتبطة بالطفولة، السيما منها الهدر املدرس ي، بالنسبة لألسر التي   -

 سنة؛  21دون سن 

يتجاوز سن هؤالء   - أو  تتوفر على أطفال  التي ال  بالنسبة لألسر  أال تكون    21تعويضات جزافية  سنة، شريطة 

هذه التعويضات أساسا لدعم القدرة    وتهدف .بالطفولةمستفيدة من تعويضات الحماية من املخاطر املرتبطة  

 الشرائية لهذه األسر والحد من الهشاشة. 

مليار درهم    14,5مليار درهم، منها   20حوالي  املعنية ميزانية تقدر بلألسر على هذا األساس    املوجه سيكلف الدعم  و 

 .70برسم التعويضات العائلية لفائدة األسر الفقيرة

الحالية،   البرامج  مستوى  على  املبذول  املجهود  ترشيد  إلى  إشارة  مقتضيات  قدفوفي  رقم    أرست  اإلطار  القانون 

 ، املتمثلة فيما يلي:  املواكبة لتعميم هذه التعويضات واإلجراءات اآلليات  ، بالحماية االجتماعية املتعلق 09.21

تجميعها   ✓ قصد  بها،  املعمول  بالطفولة،  املرتبطة  املخاطر  من  للحماية  لألسر  املوجه  الدعم  برامج  إصالح 

 وتعميمها مع وضع معايير دقيقة لإلستفادة منها؛

اإلصالح التدريجي لنظام املقاصة بهدف تخصيص الهوامش الناتجة عن التحويل التدريجي لنفقات املقاصة   ✓

 لتمويل هذه التعويضات؛

 تماد السجل االجتماعي املوحد كأداة لتحقيق استهداف أكثر فعالية للفئات االجتماعية املستحقة للدعم. اع ✓

وباملوازاة مع إجراءات هذا التنزيل، أكد السيد وزير االقتصاد واملالية على كيفية التعاطي مع بعض الفئات التي  

من بعض برامج الدعم االجتماعية، بطريقة تأخذ بعين    ستستفيد ألول مرة من هذه التعويضات واألسر املستفيدة حاليا

 االعتبار وضعيات محددة على النحو التالي:

الذين   - خاصا،  نشاطا  يزاولون  الذين  األجراء  غير  واألشخاص  املستقلين  والعمال  املهنيين  فئات  بخصوص 

املوحدة   املهنية  املساهمة  نظام  إطار  في  الصحية  التغطية  سيستفيدون  CPUستشملهم  من  ،  بدورهم 

 التعويضات العائلية لفائدة أبنائهم بمقادير مبنية على أشطر ستحددها الحكومة مستقبال.

من   - بدورها  ستستفيد  بالطفولة،  املرتبطة  االجتماعية  البرامج  من  املستفيدة  الهشة  للفئات  بالنسبة 

ينخف أن  دون  العائلية  االست  ضالتعويضات  إطار  في  تتقاضاه  كانت  عما  الدعم  البرامج  مقدار  من  فادة 
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سيتم اإلبقاء على املبلغ الشهري املقدم لألرامل الحاضنات ألطفالهم اليتامى  ، وعلى سبيل املثال،  71االجتماعية 

 سنة في حدود ثالثة أبناء. 21درهم لكل طفل يتيم ال يتجاوز عمره  350واملقدر ب 

تم استعراضه حول كيفيات اعتماد تعميم   باألساس على  ورغم ما  املرتكزة  التمويل  العائلية واليات  التعويضات 

يتطلب  ذلك  فإن  االجتماعية،  للبرامج  املرصودة  املوارد  هيكلة  وإعادة  املقاصة  لنظام  جزئي  بإصالح  النفقات  ترشيد 

 التأكيد على : 

تستفيد   - والفقيرة  املعوزة  الفئات  تعد  لم  الذي   ، املقاصة  لنظام  ومتدرج  جزئي  إصالح  بنسبة  منه  إقرار  إال 

 مقابل استفادة قطاعات إنتاجية منه دون وجه حق ؛ ، محدودة 

درهم واعتماده    350العمل على الحفاظ على مبلغ الدعم املقدم لألرامل الحاضنات ألطفالهم اليتامى واملقدر بـ   -

سيعه ليشمل  مستقبال بنفس املبلغ في حالة اليتامى ضمن إطار تنزيل ورش تعميم التعويضات العائلية مع تو 

 جميع األطفال اليتامى دون تحديد العدد؛

ضمن   - واملدرجة  الدخل  محدودة  خانة  في  املصنفة  األسر  لتشمل  العائلية  التعويضات  من  االستفادة  توسيع 

 الفئات املساهمة في نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض؛ 

ال والرعاية  االهتمام  تإن  أن  يجب  لأل تي  كبيرة  أهميا  له  طفال،منح  العلى  ة  التطور  ي   صحيمحتوى  أن  الذي  جب 

طبيعي بشكل  عليه  لذلك    يكونوا  اال ،  في  ا ستثمفسيكون  امليالد،  التأسيس    مرحلة  ر  منذ  العائلية  التعويضات  بتعميم 

 مرحلة ما"  االستعداد للتعلم  ، فترة  اليةو الفترة املسيكون له من  مردودية في    ، ومافي مرحلة الطفولة املبكرة      استثمارا

 على جميع املستويات . طفلاملهارات التي يتمتع بها الفيها   الفترة التي تستخرج  بعدهاو قبل التمدرس "، 

املدرس ي    إننا الفشل  عواقب  له  األطفال  فقر  بأن  توسع   مقتنعون  في   تتمثل  انعكاسات  شك  دون  يستتبعها   ،

كلما املدرس ي  الهدر  ارتفع حجم  فكلما   " املهيكل  غير  أخرى    القطاع  انعكاسات  و  املهيكل"  غير  القطاع  على  توسع  مالية 

ا  بل    ،    االقتصاد بشكل عامالتنمية و على  و   هم دخل  وعلى مستوى مستقبلهم كبالغين  هؤالء األطفال في   له انعكاسات  وأيض 

 في املجتمع.   الجريمة االنحراف ومستوى على   مستقبلية 

السابقة أو املصاحبة لتعميم منظومة التعويضات العائلية تحتاج إلى  وفي األخير البد من التأكيد أن العمليات        

السابقة واعتماد منظومة رقمية حديثة، لتحقيق هذا املنجز في  البرامج  املتدخلين، وتدقيق بيانات  تنسيق جهود جميع 

جمي وانخراط  العائلية  التعويضات  تعميم  بأهمية  الحاصلة  الوطنية  فالقناعة  له،  املحددة  بشكل  اآلجال  املتدخلين  ع 

 .  عي، في آجاله ولكافة املعنيين بهإيجابي يعد دعما مساعدا لتحقيق هذا الطموح االجتما
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 التقاعدالقسم الثالث: 
 

 اإلصالح ومسارات التقاعد أنظمة عن تقديمأوال: 

 

التقاعد في املغرب لستة أنظمة أساسية وثالثة أنظمة   تكميلية، فضال عن صناديق داخلية تهم  يخضع قطاع 

املستخدمين) من  وطريقة  72فئة  القانوني  الوضع  حيث  من  البعض  بعضها  عن  الرئيسية  التقاعد  أنظمة  وتختلف   .)

كما تختلف هذه األنظمة بحسب مقاييس عملها وطرق تدبيرها ونوعية الخدمات    .التدبير واملوارد وطرق تقديم الخدمات

احتساب   الصناديق ووعاء  القانوني واملؤسساتي ملختلف هذه  التي تؤمنها وقواعد توظيف احتياطاتها، فضال عن اإلطار 

  الحقوق ومعدل التعويض املمنوح ملنخرطيها.

القرن  تسعينيات  منتصف  منذ  الدولة  تنبهت  على    وقد  وأثرها  التقاعد  أنظمة  توازن  عدم  مخاطر  إلى  املاض ي 

املالية العمومية، وكذا االختالالت الهيكلية التي أضحت تهدد استمراريتها وديمومتها. إذ إن نظام التوزيع الذي يرتكز على  

أعداد املتقاعدين مقابل    مبدأ التضامن بين األجيال، وبالنظر لتدهور العامل الديمغرافي وتطور أمل الحياة، وأمام تزايد

هذه   أزمة  بوادر  جعلت  كثير،  وغيرها  األسباب  هذه  كل  التوظيف،  سن  وارتفاع  املساهمين،  املنخرطين  وثيرة  انخفاض 

وأضحت   وطني،  انشغال  مصدر  التقاعد  إشكالية  أصبحت  تم،  ومن  الثالثة.  األلفية  بداية  منذ  األفق  في  تلوح  األنظمة 

ص عن  اإلفالس  شبح  إبعاد  جماعية  مهمة  قناعة  من  انطالقا  للتأجيل،  القابلة  غير  األولويات  بين  من  التقاعد  ناديق 

 تشكلت، مفادها أنه كلما تأخر اإلصالح كلما زادت كلفته املالية الباهظة وانعكاساته االجتماعية الضاغطة.

 
 :توفير تغطية التقاعد من طرف ستة أنظمة رئيسية وثالثة تكميليةيتم 72

 :رئيسيةالنظمة األ 

 ( ويسير نظامي املعاشات املدنية والعسكرية؛ 1930الصندوق املغربي للتقاعد ) -

 ( يسير نظام التقاعد بالنسبة ألجراء القطاع شبه العمومي؛ 1977النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد ) -

 ي للضمان االجتماعي الذي يسير النظام العام للضمان االجتماعي لفائدة أجراء القطاع الخاص؛    الصندوق الوطن -

 .نظامان داخليان للتقاعد لفائدة مستخدمي كل من بنك املغرب واملكتب الوطني للماء والكهرباء -

 :و االختياريةأنظمة التكميلية األ 

 طاع الخاص؛ الصندوق املنهي املغربي للتقاعد لفائدة أجراء الق -

 النظام العام؛  -النظام التكميلي للنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد الخاص بمنخرطي النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد  -

 نظام "التكميلي" الذي يسيره الصندوق املغربي للتقاعد لفائدة منخرطي نظامي املعاشات املدنية والعسكري.  -
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)دجنبر   التقاعد  حول  الوطنية  املناظرة  تنظيم  تم  الوضع (2003وهكذا  أن  تشخيصها  في  أنظمة  أكدت  لجل  املالية  ية 

بالضرورة، عاجزة عن   التي ستتحملها، مما سيجعلها،  بين مداخيلها والنفقات  التفاوت  باالنهيار بسبب  التقاعد مهددة 

الوفاء بالتزاماتها تجاه املستفيدين من املعاشات ما لم يتم اتخاذ التدابير الالزمة واالستعجالية لتفادي الوصول إلى األفق  

 املسدود.

في  وأم امللك  دعا جاللة  إذ  الدولة،  هرم  أعلى  من  الخطر  ناقوس  ُيدق  أن  البد  كان  الصعبة،  الوضعية  هذه  ام 

فوات   قبل  التقاعد  أنظمة  مستقبل  إلنقاذ  واملستعجلة  الالزمة  "التدابير  التخاذ  العرش  العتالئه  الخامسة  الذكرى 

اث اللجنة الوطنية املكلفة بإصالح أنظمة التقاعد، إلنقاذ  (. كما بادر السيد الوزير األول في ذات السنة، بإحد73األوان") 

هذه األنظمة من إفالس محقق وضمان حقوق املنخرطين فيها وكذا حقوق األجيال القادمة. وقد ُعهد إليها بمهمة اقتراح  

طا، خلصت  إطار مرجعي ورؤية شمولية إلعادة هيكلة وإصالح أنظمة التقاعد ورزنامة زمنية للتنفيذ. حيث قطعت أشوا

في نهاية املطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية املالية لنظام املعاشات املدنية فضال عن  

على   والحفاظ  الديمومة  شروط  تضمن  وناجعة  منسجمة  تقاعد  منظومة  خلق  تروم  الشمولي  لإلصالح  مقاربة  وضع 

التغطية   وتوسيع  للمنخرطين  املكتسبة  ملقاييس  الحقوق  املتدرج  للتقارب  أهمية  إيالء  مع  األجراء،  غير  فئات  لفائدة 

 .اشتغال أنظمة التقاعد باملغرب

( للحسابات  األعلى  املجلس  وتقرير  الوطنية  اللجنة  من  كل  عليه  أجمعت  الذي  التشخيص  أسفر  ( 2013وقد 

وهرية ومظاهر عجز بنيوية، تختلف  ( عن وجود اختالالت هيكلية ونواقص ج2014وتقرير املجلس االقتصادي والبيئي )

   درجتها من نظام إلى آخر. 

وتتمثل الخاصية املقلقة ملختلف أنظمة التقاعد األساسية بشكل كبير في االختالل الديمغرافي وضعف مستوى  

أسباب  العام. ويعزى  القطاع  في  يتدهور بشكل مستمر وبمستويات مختلفة، خاصة  الديمغرافي  املؤشر  إذ إن    التغطية. 

األزمة الديمغرافية باالزدياد املضطرد في أمل الحياة واالختالل الواضح بين نسبة السكان النشيطين وأولئك الذين هم في 

 السن القانوني للتقاعد.  

االجتماعي سنة   للضمان  الوطني  للصندوق  الديمغرافي  املعامل  انتقل  لكل    9.2من   2015وقد  نشيطا  مساهما 

إلى   من    ،2019سنة    8.2متقاعد،  املدنية(  املعاشات  )نظام  للتقاعد  املغربي  للصندوق  املعامل  هذا  انتقل    2.9بينما 
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، في حين انتقل هذا املعامل بالنسبة للنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد  2019سنة    2.2مساهما نشيطا لكل متقاعد إلى  

  (.74) 2019سنة  2.0مساهما نشيطا لكل متقاعد إلى  1.5من 

اإل  التي أنجزتها هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي وبناء على  سنة،    60على مدى   سقاطات االكتوارية 

فإن املعامل الديمغرافي لنظامي القطاع العام ستشهد حتما تدهورا على املدى الطويل بسبب ارتفاع عدد اإلحاالت على  

  (.75واملقاوالت العمومية ) التقاعد مستقبال مقارنة مع عدد املستخدمين الجدد في اإلدارات 

 

األنظمة يتسم   كما تتمثل االختالالت املشتركة ألنظمة التقاعد في ضعف مستوى تغطية التقاعد، إذ مازال أداء هذه         

بالضعف، لكونها تنحصر في مجال التقاعد على األجراء فقط، مما جعل نسبة التغطية تبقى ضعيفة، حيث لم تتعدى  

مليون    11من الساكنة النشيطة العاملة التي حددتها املندوبية السامية للتخطيط في حوالي    %42التقاعد  نسبة تغطية  

حوالي   األساسية  األنظمة  غطت  وقد  سنة    4.7نسمة.  برسم  النشيطين  املساهمين  من  عدد  2019مليون  وارتفع   ،

من املستفيدين من معاشات ذوي    %27عدين ومن املتقا %73مليون مستفيد بينهم    1.5املستفيدين من هذه األنظمة إلى  

 . (76الحقوق )األرامل واأليتام( ) 

وقد خلصت كل هذه التقارير إلى حتمية القيام بإصالحات عميقة وعاجلة ألنظمة التقاعد ضمن منظور شامل   

نظام وطني  لإلصالح يتوخى خلق منظومة منسجمة وعادلة تشمل جميع الصناديق، ترتكز على مرحلتين، في أفق إرساء  

 موحد على املدى البعيد: 

املرحلة األولى، تروم إدخال إصالحات مقياسية استعجالية على نظام املعاشات املدنية، نظرا لهشاشة   -

أي   إضافية،  أخرى  املالية وكسب سنوات  احتياطاته  نفاذ  ولتأجيل  التورم،  في  اآلخذة  املالية  وضعيتها 

و  إضافية  أخرى  لسنوات  الديمومة  أفق  املالية  تمديد  السيولة  الناتجة عن ضعف  الصعوبات  تأجيل 

 لهذه األنظمة؛

 
ة للتربية والتكوين  يعزى هذا االرتفاع الطفيف في املعامل الديمغرافي بالنسبة للنظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد إلى انخراط أساتذة األكاديميات الجهوي74

 قاعد.في هذا النظام، مما أدى إلى ارتفاع معامله الديمغرافي مقابل انخفاضه بالنسبة للصندوق املغربي للت 2017منذ سنة 

رواتب التقاعد حسب هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي، سيبلغ املعامل الديمغرافي بالنسبة للصندوق املغربي للتقاعد والنظام الجماعي ملنح 75

  8.6ديمغرافي من ، أما الصندوق الوطني للضمان االجتماعي فسينتقل معامله ال2079مساهم نشيط لكل متقاعد في أفق إسقاطات  1.3و 1.8على التوالي 

 . 2079سنة  1.2إلى  2019مساهم نشيط لكل متقاعد سنة 
 2019معطيات مستقاة من تقرير هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي لسنة 76
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نظام  - منخرطي  يجمع  عمومي  قطب  قطبين،  من  منظومة  إلى  االنتقال  إلى  تهدف  الثانية،  املرحلة 

الخاص   القطاع  أجراء  يجمع  قطب  وآخر  التقاعد،  رواتب  ملنح  الجماعي  والنظام  املدنية  املعاشات 

 واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. واملهنيين والعمال املستقلين

العام   باملنظور  يتعلق  فيما  أو  التشخيص ي  الجانب  يخص  فيما  عام سواء  اتفاق  من  يبدو ظاهريا  مما  الرغم  وعلى 

لإلصالح، إال أن اختالفات عديدة بين الفرقاء االجتماعيين واالقتصاديين والحكومة طفت على السطح أثناء مباشرة جزء 

 ن هذا اإلصالح. م

التي يمثلها عدم   الكبيرة  الدولة للمخاطر  انتباه  أنه بالرغم من  إلى  املهم اإلشارة  النظر عن هذا املعطى، من  وبغض 

على   اقتصرت  اإلصالحية  التدابير  هذه  أن  كما  كثيرا.  تأخر  اإلصالح  عملية  في  انخراطها  أن  إال  التقاعد،  أنظمة  توازن 

)أي اإلص األولى فقط  التقاعد  املرحلة  أنظمة  التي ميزت مسلسل إصالح  املقياس ي( وكان ثمرة مجموعة من املحطات  الح 

سواء نتائج أشغال اللجنة الوطنية املكلفة بإصالح أنظمة التقاعد أو التوصيات الصادرة عن املجلس األعلى للحسابات أو  

 باألساس: مت املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وهمت التدابير إصالحية مقياسية ه

 سنة؛ 63الرفع من سن التقاعد إلى  -

 ؛%14الرفع من مساهمة الدولة واملنخرطين كل منهما بأربع نقط أي  -

 اعتماد األجر املتوسط للثماني سنوات األخيرة من العمل كقاعدة الحتساب املعاش؛ -

مع الحفاظ على الحقوق املكتسبة قبل    %2إلى    %205مراجعة النسبة السنوية الحتساب املعاش من   -

 ؛ 2017فاتح يناير 

 درهم.  1500درهم إلى  1000الرفع من مبلغ الحد األدنى للمعاش من  -

 واملهنيين   واملستقلين  األجراء بغير  الخاص  التقاعد نظام ثانيا:

رقم   القانون  بموجب  الوطني    99-15أحدث  الصندوق  يديره  للمعاشات،  أساس ي جديد  االجتماعي،  نظام  للضمان 

(، يسعى إلى تأمين دخل  77لفائدة فئات املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ) 

 لفائدة هذه الفئات إبان انتهاء فترة نشاطها املنهي، وعجزها عن ممارسة أي نشاط يدر عليها دخال.

 
بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات   99-15بتنفيذ القانون رقم  2017دجنبر  5صادر في  1.17.109هذه الفئات يؤطرها الظهير الشريف رقم تقاعد  77

 .املهنيين والعمال املستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا



68 
 

 ات الخدمات التالية: ويقدم نظام املعاشات املدنية لهذه الفئ

ورغم   املنهي،  نشاطهم  نهاية  بعد  تقاعد  على  يتوفرون  ال  األجراء  غير  جل  أن  إلى  تشير  اإلحصائية  املعطيات  إن 

إرساء هذه املنظومة التي سيكون لها ابتداء من خمس سنوات من إرسائها على األقل، فإن املعاشات التقاعدية الخاصة  

ا  في ت ا مهم    ،   واملرتفعنخرطين فيها ، ال سيما بالنسبة لذوي الدخل املتوسط  ملأمين معاشات خاصة االطوعية تلعب دور 

ا في مستوى معيشتهم أثناء التقاعد وفي سن الشيخوخة  س   ،  التقاعد  مدخرات  فبدون  ا كبير  تواجه هاته الفئات انخفاض 

التي تمثل مرحلة من مراحل الحياة التي يتهدد الفقر هذه الفئات بشكل كبير، مع ارتفاع نسبة التهديد بالفقر في أوساط  

 النساء.  

لنظام تعزز الدخل املعاش في سن التقاعد،  هذا النظام يقوم على أس واحد أساس ي دون أسس أخرى تكميلية ل

املنخرطين،   من  واسعة  فئات  يعرض  ما  الصغيرة   -وهو  املساهمات  أصحاب  الضعيف  الدخل  بذوي  األمر  تعلق  سواء 

لتراجع هام في دخولهم وتحول في وضعياتهم االقتصادية   ، -تتجاوز خمس سنوات  والفئات التي ستساهم ملدة محدودة ال

 واالجتماعية   

الواضح أنه ال مفر منه في  ال  أبعاد ومن  الذي تحدده عدة  الواقعي  الديموغرافي  بد من االنتباه إذن إلى السؤال 

دراسة وضعية أي نظام للتقاعد، يتمثل بعده األول في حجم الفئة النشيطة غير املنخرطة في أي نظام للتقاعد واملوزعة  

في التغيير الديموغرافي وانعكاساته على أي نظام هو أمد الحياة الذي  على عدة قطاعات إنتاجية، أما البعد الثاني الفاعل  

واملستقلين   األجراء  غير  بتقاعد  األمر  يتعلق  حينما  لكن  التقاعد.  فترة  طول  إلى  ويؤدي  األخيرة  العقود  في  تمددا  يعرف 

التقاعد لديها في   التمديد، وأن    سنة  65واملهنيين، فاألمر مختلف تماما، ذلك أن هذه الفئات قد حدد سن  إمكانية  مع 

أحادي ليس فيه توزيع وتضامن بين الفئات واألجيال، وال يتأثر    النقط،النظام املعتمد لديها سيكون نظاما مؤسسا على  

 بحجم مساهمة كل املتقاعدين بينما تصفية املعاش فيه مرتبطة بحجم النقط وقيمتها إبان تاريخ التصفية. 

تن      وجب  التي  التحوالت  ومتابعة  ومن  املستقبلية  وتطوراته  الجديد  النظام  هذا  إرساء  بحث  في  أيضا  اولها 

استدامته، الرهانات االقتصادية املستقبلية وآثارها على معاشات النشيطين اليوم من مختلف الفئات املذكورة ، فتطور  

مكنها من رفع مساهماتها في عروض الشغل وتطور األنشطة االقتصادية من شأنه الزيادة في دخل هذه الفئات وهو ما ي

نظام التقاعد وتأمين معاش محترم لها في سن الشيخوخة ، كما يمكن  فتح النقاش والبحث في إمكانية إرساء مستوى ثان  

في منظومة تقاعد غير األجراء ، إما بإحداث تقاعد تكميلي لها ، أو وضع قواعد وإجراءات مساعدة لخلق ادخارات فردية  
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مع   تمويلها  ينتهي  يتم  ما  بمجرد  الفئات  هذه  لدخل  الحاد  االنخفاض  هاجس  لتبديد  الفئات،  هذه  مداخيل  انتعاش 

 نشاطها .  

التي تجاوزت        الفئات  املرتبطة بموقع  تلك  التي تطرح نفسها بقوة  التحديات  أكبر  لها أي    65وتبقى  سنة وليس 

األ  السنة  نهاية  مع  السن  هذا  مالي، وأخرى مقبلة على  مورد  أو  أو  دخل  قبلها  االجتماعية،  الحماية  منظومة  خيرة إلرساء 

   كبير.بعدها بمدد قصيرة، وهي املوجودة في وضعية عدم القدرة على اإلنتاج، وفقدان دخلها أو انخفاضه بمستوى 

 ثالثا: حكامة نظام تقاعد غير األجراء واملستقلين واملهنيين 

املنخرطين   املدفوعة من طرف  املساهمات  واجتماعية مسؤولة عن تحصيل ورسملة  مالية  التقاعد مؤسسات  صناديق 

صناديق   تميز  عناصر  عدة  وهناك  التقاعد،  سن  في  املال  رأس  شكل  في  أو  معاش  شكل  في  العائدات  صرف  أجل  من 

 د عن بعضها، نذكر منها: التقاع

 نظام رسملة "، نظام املستحقات املحددة أو نظام املساهمات املحددة؛ -نوعية النظام املعتمد " نظام توزيع -

 الطبيعة الفردية أو الجماعية النخراط املساهمين، والتي تحدد غالبا بسبب طبيعة النشاط املنهي للمساهمين؛ -

ال  - االختيارية  أو  اإللزامية  عن  الطبيعة  املنقطعين  وضعية  تدبير  وكيفية  املهنية،  الفئات  ومساهمة  نخراط 

 النشاط واملتوقفة دخولهم؛  

 طبيعة االلتزامات املقدمة من طرف الفئات املهنية اتجاه نظام التقاعد الخاص بها؛  -

التقاعد ألنظمة  املميزة  العناصر  ب  تلزمنا  ذكرنا،  فيالتي  بينها  والفرق  االختالف  نقط  على  عمله  الوقوف  وأساس    اقواعد 

 تقدمها. التي  الخدمات

 نظام التوزيع ونظام الرسملة  الفرق بين 1.3

 

يعتمد نظام التوزيع أساسا على التضامن بين األجيال والفئات املنخرطة فيه ، حيث يدفع املساهمين النشيطين معاشات  

ذلك على التوازن في هذه املعادلة وتحثين من  املتقاعدين الحاليين  ويستمر ذلك مع تعاقب األجيال ، ويستند النظام في  

قبل   من  املتراكمة  املدخرات  طريق  عن  ممولة  التقاعد  معاشات  تكون  أن  فيقتض ي   الرسملة  نظام  أما   ، اختالل  أي 

املساهمات ، حيث توضع املساهمات في شكل استثمارات أو أصول منقولة أو غير منقولة تستعمل ألداء املعاشات ، وهي  

من عن طريق مساهمة كل  نشيط خالل حياته النشيطة في تمويل تقاعده الخاص بشكل يضمن معادلة بين    عملية تتم

 .القيمة الحالية للمساهمات لقيمة املعاشات إبان صرفها في سن اإلحالة على التقاعد
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   بمساهمات محددة  نقط االختالف بين النظام بمستحقات محددة والنظام  2.3

أساس     على  املستحق  املعاش  في  املتمثلة  املستحقات  تحديد  املحددة،  املستحقات  على  املعتمد  النظام  في  يتم 

أقص ى   نسبة  بينها  من  يكون  وقد  للنظام،  املؤطرة  القانونية  القواعد  تؤطرها  محددات  ووفق  للتصفية  قاعدة حسابية 

املحددة   املساهمات  لنظام  بالنسبة  أما  للتعويض  كمعدل  هذه  معتمدة  إجمالي  وبناء  للمساهمات  األولوية  فتعتبر 

 . املساهمات وعائداتها املالية وبناء على هذه الوضعية املالية، يتم احتساب املعاشات املستحقة وصرفها

املساهمات   إجمالي  على  وبناء  االدخار،  مقاربة  على  ويستند  املساهمة  على  باألولوية  املحددة  املساهمات  نظام  يعتبر 

ا الناتج  والعائدات  املساهمات،    عنها،ملالية  هذه  من خالل  تمويلها  يمكن  التي  املستحقات  تعتمد    وبذلكيتم حساب  ال 

 .معاشات التقاعد على نسبة مئوية من الراتب وإنما على قيمة وحجم املساهمات املدفوعة.

 مقتضيات تدبير وحكامة نظام التقاعد الجديد بعض .33

وأمام عناصر التمييز املذكورة بين األنظمة نخلص إلى ضرورة اإلبقاء على فواصل بين هذه األنظمة ، حتى وغن  

باملهنيين واملستقلين وغير   التقاعد الخاص  تدبير نظام  ، فإيالء مهمة  أحيانا  التدبير موحدة  ،  اعتمدنا على هيأة  األجراء 

دمج   بالضرورة  يعني  ال   ، الخاص  القطاع  أجراء  تقاعد  نظام  حاليا  يدير  الذي  االجتماعي  للضمان  الوطني  للصندوق 

نظام  في  املحددة  املساهمة  على  واالعتماد  نظام  كل  طبيعة  مستوى  على  املسجل  فاالختالف   . واحد  نظام  في  النظامين 

احتياطي في صندوق تقاعد األجراء وعدم توفره بالنسبة للنظام الجديد كل  واملستحقات املحددة في النظام اآلخر ووجود  

 عناصر تحول دون أي تفكير في دمج النظامين. 

من املسلم به أنه ليس من الضروري أن نذكر أن الطريقة التي يتم بها إرساء أنظمة التقاعد،  هي إلى حد كبير  

والت والشمولية  للوحدة  األصلية  املبادئ  ا عن  ما  خروج  هو  الشمولية  كان هدف  فإذا  ضامن والديمقراطية االجتماعية، 

التحقيق،  وإذا   ا من  إليه من خالل توسيع االنخراط في منظومة التقاعد وهو ما سيصبح في األمد املتوسط قريب  نسعى 

ا قد تحقق وتم تنفيذه على نطاق واسع، فأننا لم نتمكن من الوصول إلى هدف الو  حدة من خالل  كان هدف التضامن أيض 

ابقائنا على عدد كبير من األنظمة الخاصة وخاصة أنظمة القطاع العام ونظام اجراء القطاع الخاص ينضاف إليهم هذا  

تقارير   حملتها  التي  التوصيات  من  بالرغم  واملهنيين،  الخاص  لحسابهم  والعاملين  األجراء  بغير  الخاص  الجديد  النظام 

 . ، باعتماد نظام القطبين في افق نظام القطب الواحدودراسات عن أنظمة التقاعد ببالدنا 
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 التعويض عن فقدان الشغل القسم الرابع:  

 أوال: تشخيص منظومة التعويض عن فقدان الشغل 

  الجتماعي اتهدف إلى دعم االستقرار  ، اذ  للدولة الحديثة  جتماعيةتشكل الحماية االجتماعية أحد أبرز األدوار اال 

املجتمعي تحسين  والتماسك  طريق  عن  كريم ستو امل ،  عيش  وتوفير  لألسر  االقتصادية  على  و ،  دافر لأل   يات  القضاء 

التقليص  و   ،الهشاشة  واملجتمعية.الفوارق  املغرب    فئوية  اهتم  الحديثة  وقد  الدولة  بناء  إطار  في  االستقالل  بتوفير  منذ 

التأ االجتماعية  الحماية   من  مزيج  خالل  من  القوانين  للمواطنين  من  مجموعة  عليها  نصت  االجتماعية  واملنافع  مينات 

امللكي املشروع  بإطالق  توجت  اليوم،  غاية  إلى  االستقالل  منذ  وغير    املتعاقبة  الحماية    سبوق املالكبير  برامج  لتعميم 

  تعميم و الصحية  ية  تعميم التغطإلى تقوية األسس االجتماعية األساسية املتمثلة في  ، هذا املشروع الذي يرمي  االجتماعية

 .االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل وسيعفضال عن ت التقاعد،وتوسيع منظومة  والتعويضات العائلية

وذلك   األهمية،  بالغ  دورا  الشغل  فقدان  عن  التعويض  نظام  املشرع    كونهيلعب  بها  جاء  التي  املستجدات  من 

بغية  االجتماعي   الحمايةاملغربي  الدخل    االجتماعية  توفير  من  أدنى  األجراء  وتأمين حد  ألسباب    هاشغل  فقدتتي  اللفئة 

، والحيلولة دون انهيار البعد االجتماعي لعالقات الشغل في ظل التحوالت االقتصادية التي تحتم على  اخارجة عن إرادته

الشغل إنهاء بعض عقود  العطالة  املشغلين  يترتب عن ذلك من مخاطر  الغايةلهذ  .وما  إرساء    ه  التعويض عن  نتم  ظام 

رقم   القانون  بموجب  الشغل  السلبية    03.14فقدان  اآلثار  من  األجير  للتقليل  إرادة  عن  الخارج  العمل  عن  للتوقف 

 .وتحصين دخله ملدة كافية تمكنه من انخراطه مجددا في سوق الشغل

التعويض عن فقدان الشغل في إطار تفاعل   اآلثار االقتصادية  مع    ببالدنا  ويأتي مشروع تعميم االستفادة من 

أن   الذي سبق  النظام  وتدارك هفوات  الصحية،  األزمة  بظاللها بسبب  أرخت  من خالل    2003ألول مرة سنة    تقرر التي 

  ، ، غير أنها لم تحدد شروط وكيفيات االستفادة منه5979و  7853، حيث نص عليه املشرع من خالل املادتين  مدونة الشغل

املتعلق بنظام  1.72.184القاض ي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم   03.14ر قانون رقم والجهة املدبرة له  إلى حين  صدو 

مسايرة    فيعجزه  انكشف  عن مجموعة من النواقص، و ، بعد فترة زمنية من التطبيق ،   أبان   الضمان االجتماعي، والذي

 . الصحية تطور معدالت البطالة املرشحة لالرتفاع أكثر بسبب التداعيات االقتصادية لألزمة

 
ساعة من األجرة، في ما يخص الخمس   96ن السنة من الشغل الفعلي، ما يلي:  يعادل مبلغ التعويض  عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء م  من مدونة الشغل على ما يلي: "  53تنص املادة   78

األقدمية؛   األولى من  السادسة والعاشرة،    144سنوات  السنة  بين  املتراوحة  األقدمية  فترة  في ما يخص  بين   192ساعة من األجرة،  املتراوحة  األقدمية  في ما يخص مدة  الـأجرة،  ساعة من 

ساعة من األجرة، في ما  يخص مدة األقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة، يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو   240خامسة عشرة،   السنة الحادية عشرة وال

العمل،   بها  الجاري  والـأنظمة  القوانين  وفق  أيضا،  يستفيد  أن  لألجير  ويحق  لألجير.  فائدة  أكثر  مقتضيات  على  الداخلي  أو النظام  اقتصادية  ألسباب  الشغل  فقدان  عن  التعويض  من 

 تكنولوجية أو هيكلية ". 

املادة   79 "  59تنص  يلي:  ما  املادتين    على  في  التوالي  على  عليهما  املنصوص  اإلخطار  أجل  والتعويض عن  الضرر  التعويض عن  من  تعسفيا  األجير عند فصله  كما   51و  41يستفيد  أعاله. 

 يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل ". 
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"اعتبر   الشغل.  فقدان  عن  التعويض  أن  االجتماعي  لضمان  الوطني  افقة  الصندوق  مر إلى  يهدف  إجراء  هو 

األجير الذي فقد عمله بشكل ال إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن  

رنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى األمر ذلك،  أشهر. خالل هذه الفترة، يجب على األجير أن يخضع لب  6أن تصل إلى  

 ."80من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل 

يشكل   فقدان  وهكذا،  عن  مرافقةالتعويض  وال  الشغل  العمل  عن  فصله  تم  الذي  عن   األجير  تعويضا  يعد 

إذ إرادية ويبحـث فعليـا عـن شـغل جديـد  البطالة  بكيفيـة ال  الـذي فقـد شـغله  ملـدة محـددة فـي سـتة    ،ُيمنـح لألجيـر  يمنـح 

بـه لفائـدة األجيـر    70أشـهر، ويسـاوي مقـداره   املتوسـط املصـرح  الشـهري  املائـة مـن األجـر  السـتةفـي  ثيـن شـهرا  الوث  خـالل 

 ألجـر. لـخ فقـدان الشـغل، دون أن يتجـاوز هـذا املقـدار الحـد األدنى القانونـي األخيـرة التـي تسـبق تاري

 :81يخول التعويض عن فقدان للمؤمن له الذي يستوفي الشروط األساسية التالية 

يومـا خـال السـنوات الثالث    780أن يثبـت األجير توفـره علـى فتـرة للتأميـن بنظـام الضمـان االجتماعي ال تقـل عـن   -

منهـا   الشـغل،  فقـدان  لتاريـخ  اإلثنـييومـا   260السـابقة  التاريـخ  خـالل  لهـذا  السـابقة  شـهرا  الشرط  عشـر  وهذا   .

سواء األجير  يحيط  الذي  الحيف  يكمل    يظهر حجم  لم  والذي  االجتماعي  لضمان  الوطني  بالصندوق  املسجل 

 هذه املدة وأيضا األجير الذي لم يصرح به املشغل إطالقا.

 .أن يثبـت أنـه فقـد شـغله بكيفيـة ال إراديـة -

 .أن يقـوم بإيـداع طلـب التعويـض عـن فقـدان الشـغل داخـل أجـل السـتين يومـا مـن تاريـخ فقـدان الشـغل -

 . يقوم بتسجيل كطالب شغل لدى الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات أن -

 أن تكون لديه القدرة على العمل.  -

 :ما يليفي  الشغل وتتجلىامتيازات ممنوحة للمستفيد من التعويض عن فقدان  من زاوية ثانية، نجد 

الت  استمرار  - نظام  من  االستفادة  في  الشغل  فقدان  عن  التعويض  من  املرض  املستفيدين  عن  اإلجباري  أمين 

 العائلية طيلة مدة التعويض. والتعويضات

من   - لالستفادة  احتسابها  يتم  للتأمين  مماثلة  مدة  الشغل  فقدان  عن  التعويض  من  االستفادة  مدة  اعتبار 

 املعاشات.

 تتجلى في: 03.14عالوة على االمتيازات السالفة الذكر، نجد أن من أهم حسنات القانون رقم 

مكرر    46ملؤمن له االستفادة من التعويض من جديد، إذا توفرت الشروط املنصوص عليها في الفصل  إمكانية ا -

 .03.14من القانون 

 شمولية التعويض لذوي الحقوق في حالة وفاة املؤمن له. -

التشغيل    إنعاشعلى ذلك، يمكن للمؤمن له أن يستفيد من مواكبة من قبل الوكالة الوطنية    وعالوة

 . فترة البحث عن العمل خالل والكفاءات 

 
 . 10.00، على الساعة 30/05/2021 ، تاريخ زيارة املوقع،https://www.cnss.ma/ar/node/12136يراجع الرابط االلكتروني التالي:  80

 املتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل.  03.14مكرر مرتين من القانون  46والفصل  46الفصل - 81
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الضمان   نظام  لدى  األجراء  بوضعية  الناقص  بالتصريح  املتعلقة  باملمارسات  يتسم  شغل  سوق  ظل  وفي 

لم املنظم،  املأجور  النشاط  استمرارية  وبضعف  الهدف    االجتماعي  بلوغ  من  الشغل  فقدان  عن  التعويض  الية  تتمكن 

 ، 82مستفيد في السنة   30.000األولي املتمثل في 

 التصريح باألجراء الجدد والتوقف عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي(: 11جدول رقم )

 للضمان االجتماعي التصريح باألجراء الجدد والتوقف عن التصريح لدى الصندوق الوطني 

 تناقص عدد املؤمن لهم    التصريح باألجراء الجدد السنة 

 )التوقف عن التصريح( 

2000 204736 168791 

2001 200433 176355 

2002 245671 181786 

2003 254213 181204 

2004 278145 192259 

2005 300845 202273 

2006 279972 229476 

2007 321116 235109 

2008 396433 243785 

2009 388066 286582 

2010 438724 292232 

2011 472361 303616 

2012 456269 338249 

2013 476819 351274 

2014 470913 363865 

2015 472110 362819 

2016 519870 363553 

2017 566201 381572 

2018 604635 411324 

2019 629414 436132 

 

 

، تـم التصريـح باألجراء النشـيطين فـي القطـاع الخـاص لـدى الصنـدوق الوطنـي للضمـان االجتماعي  2016فـي سـنة  

 وكثافــة تشــغيل تبلــغ    5  032بمتوســط أجــرة شــهرية قدرهــا  
 
 فــي    212درهمــا

 
 لـكل    الســنة( عـدديومــا

 
األيام املصـرَّح بهـا سـنويا

 
بتاريخ    - 82 . 2021يناير    18رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول تعويض عن فقدان الشغل، بناء على إحالة من طرف مجلس املستشارين 

 . 4ص
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أجرة شـهرية قدرهـا   .أشـهر  9.1علـى    أجيـر( موزعـة بهم بمتوسـط  التصريح  تم  الفالحي، فقـد  القطـاع  فـي  النشـيطون  أمـا 

 ومعـدل كثافـة تشـغيل تصـل إلـى    2  063
 
 علـى مـدى    144درهما

 
لين شـهر. وبلـغ عـدد األجراء غيـر    9,6يومـا   النشـيطين( املسـجَّ

، يبلـغ متوسـط أعمارهـم  4055612(  السـنةولكـن دون أي تصريـح خـال  
 
للنشـيطين املصـرَّح    37.6سـنة، مقابـل    47.2أجيـرا

  .83بهـم فـي السـنة نفسـها 

إن إشكالية عدم التصريح باأليام الحقيقية لألجراء كظاهرة منتشرة في جميع القطاعات اإلنتاجية عقبة كبيرة 

األ  تأمين  فترة  أمام  في  به  املستفاد  التعويض  قيمة وحجم  فربط  الشغل،  فقدان  املترتبة عن  االثار  من  وتحصينهم  جراء 

فقدان الشغل بعدد األيام املصرح بها في ظل واقع يتسم بالتهرب من التصريح الحقيقي بأيام عمل األجراء، يحتم البحث  

فترة فقدان عمله، ويكشف مركزية أجهزة التفتيش   الحتساب قيمة التعويض الواجب صرفه لألجير في  أخرىعن وسائل 

 في منظومة الحماية االجتماعية ودورها في نجاح هذا الورش الكبير الطموح.  

 

  بالبنية مقارنة  النشاط، قطاع  حسب الشغل فقدان  عن التعويض من(: نسبة املستفيدين 23رسم بياني رقم )

 االجتماعي للضمان الوطني  الصندوق   لدى املصرح بهم األجراء العامة ملجموع

 

 
 

 

 

 

 
والبيئي حول   - 83 واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  الضمان واملساعدة تقرير  أنظمة  تعزيز  وسبل  الحصيلة  الحال،  واقع  املغرب  في  االجتماعية  الحماية 

   41الصفحة  2018االجتماعية سنة 
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ملصرح  بهم لدى نسبة املستفيدين من التعويض عن فقدان الشغل حسب قطاع النشاط، مقارنة بالبنية العامة  ملجموع األجراء ا: رسم بياني

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
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 :84أسفله في الجدول   مبينؤشرات حول التعويض عن فقدان الشغل كما هو امل وباستعراض 

 (: مؤشرات حول التعويض عن فقدان الشغل 12جدول رقم )

 

امللفات املرفوضة جد مرتفع  ضحيت املودعة منذ دخول هذا   ة، وأن أن نسبة  النظام  نسبة االستجابة لطلبات 

تطبيق تتجاو نسبة  بلغت    ، حيز  املائة،   46  ز ال  في   في  يتمثل  املعروضة  البيانات  من  املستخلص  الرئيس ي  املؤشر  ويبقى 

أساسا إما عدم في عدم التوفر على شرط عدد األيام املصرح بها او نقص    يةتجلاالستفادة من التعويض املأسباب رفض  

وإذا كانت ثالثة أسباب من أسباب    في الوثائق أو إيداع الطلب خارج اآلجال القانونية او فقدان الشغل باملغادرة الطوعية.

فقدانا للشغل"، فإن    دة التي ال تعاملغادرة الطوعي  –التأخير في اإليداع    –الرفض ترتبط باألجير نفسه " نقص الوثائق  

عدم توفر شرط عدد األيام املصرح بها كسبب لعدم االستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ال يمكن وضع في خانة  

أهم أسباب رفض  مؤكدا أن  بذلك يصبحو األسباب العادية التي تحص ى وال تخضع للتحليل واملتابعة والبحث والتمحيص. 

  السـنوات من التصريح خـالل  يومـا    780ال تقـل عـن    مدةعلـى  هو عدم استيفاء شرط توفـر األجير  ويض  االستفادة من التع

 .  هـذا التاريـخ تي سبقت عشـر شـهرا ال خـالل اإلثنـييومـا  260منهـا  الثالث السـابقة لتاريـخ فقـدان الشـغل،

 

 

 

 

 

 
 27التغطية االجتماعية، خالل جلسة االنصات، يوم الثالثاء  عرض السيد وزير الشغل واإلدماج املنهي أمام أعضاء املجموعة املوضوعاتية املؤقتة الخاصة بإصالح    - 84

 . بمجلس املستشارين 2021فبراير 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

عدد الطلبات  

 املودعة 

41920 95623 00027 29841 65832 90857 

عدد  

 املستفيدين 

9210 11988 12212 14396 08415 12120 

املبلغ  

االجمالي  

للتعويضات  

املمنوحة  

 للمستفيدين 

121880701 967815163 459576168 645763198 963414212 711593233 
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 ملفات طلب الحصول : املبررات الرئيسية لرفض  (24رقم ) رسم بياني

 2019و 2015على التعويض عن فقدان الشغل بين سنتي 

 )في املتوسط(

 

سنوات على    3من طرف مجلس إدارة الصندوق الوطني لضمان االجتماعي بعد مرور    ة قد تم إجراء دراسة تقييميل

  املؤطرة له، افرزت   قتضياتاملإليجاد الحلول املناسبة وإدخال تعديالت على    نظام التعويض عن فقدان الشغل،  تفعيل

 . 2027إلى  2018ثالث سيناريوهات لتبسيط شروط االستفادة من هذا النظام خالل الفترة املمتدة بين عن 

السيناريو   على  ال إلصل  األول ينص  الشرط    اإلبقاءح  فترة    لالستفادة  األول على  على  بالتوفر  املتعلق  التعويض  من 

ث السابقة لتاريخ التوقف عن العمل،  ال السنوات الث  خالليوما    780تقل عن    تي الال  االجتماعيللتأمين بنظام الضمان  

التاريخ،  ثني عشر شهرا السابقة لهذا  اإل خالليوما منها مصرحا بها    260املرتبط بضرورة أن يكون    اإلضافيوحذف الشرط  

يتطلب  وتش االول  السيناريو  لتحقيق  املالية  التكلفة  أن  التوقعات  نسبة  ير  من  مبلغ   0.04بـ    االشتراك الرفع  أو  املائة  في 

 852027- 2018الفترة   خاللمليون درهم  54سنوي إضافي يبلغ في املتوسط 

لتصريحات خالل األشهر ال  يوما من ا  636يوما خالل اإلثني عشرا شهرا االخيرة و  212أما السيناريو الثاني فيقترح  

ويتطلب    36 نسبة  سابقا  من  املتوسط    0.18بـ    االشتراكالرفع  في  يبلغ  مبلغ سنوي إضافي  أو  املائة  مليون درهم    232في 

 . 2027- 2018الفترة  خالل

 
. صحفة 2021يناير  18رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول تعويض عن فقدان الشغل، بناء على اإلحالة من مجلس املستشارين بتاريخ   - 85

4. 

51%

27%

8%

14%          

Nombre de jours déclarés insuffisants Manque de piéces et compléments d'informations

Hors délais Autres Motifs
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السيناريو الثالث يوما من    546يوما من التصريحات خالل اإلثني عشر شهرا االخيرة و  182فتم اقتراح    وبخصوص 

أما   36تصريحات خالل  ال املالية    السابقة،  نسبة  التكلفة  من  الرفع  سنوي    0.32بـ    االشتراكفيتطلب  مبلغ  أو  املائة  في 

 . 862027- 2018الفترة  خاللماليين درهم  405إضافي يبلغ في املتوسط 

برفع السيناريوهات  لصندوق تم إصدار قرار يقض ي  اإلداري لجلس امل وبعد دراسة مختلف السيناريوهات من الطرف  

النظام من خالل تبسيط مساطيره   بالعمل على تحسين شروط االستفادة من  التوصية  رئيس الحكومة مع  إلى  املقترحة 

 وشروط االستفادة منه مع ضمان ديمومتيه وتوازنه. 

وفـر األجير  أصدر السيد رئيس الحكومة تعليماته بتبني السيناريو االول الذي ينص على وجوب ت  سنة     2020وخالل  

يومـا خـال السـنوات الثالث السـابقة لتاريـخ فقـدان الشـغل،    780علـى فتـرة للتأميـن بنظـام الضمـان االجتماعي ال تقـل عـن  

اإلثنـي يومـا  260)  أي حذف شرط  لهـذا    خـالل  السـابقة  شـهرا  بدو عشـر  االشتراكات  ن التاريـخ.(  من  جعالرفع  ما  وهو    ل ، 

التعديل يرتهن بشكل موضوعي للقدرة املالية على صرف التعويض للمعنيين بفقدان الشغل باألعداد اإلضافية املرتقبة  

املستفيدي عدد  حددت  والتي  املنهي  واإلدماج  الشغل  وزارة  التوقعات  من  املسثشفة  محدوديتها  رغم  التعديل.  من    ن مع 

في السنة األولى من التطبيق بزيادة ال تتجاوز    24707االستفادة، في  التعويض، بعد إجراء التعديل الجزئي على الشروط  

 .87مقارنتا مع الوضعية السابقة  2600

 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

عدد  

   ن املستفيدي

الوضعية الحالية  

 قبل اإلصالح 

22107 26261 29935 33433 

التوقعات بعد 

 اإلصالح 

24707 29233 33233 36927 

 %10.45 %11.01 % 11.31 %11.76 نسبة التطور  

 

 ثانيا:  تمويل منظومة التعويض عن فقدان الشغل

يعد التمويل الركيزة األساسية التي تساهم في استمرارية الخدمات املقدمة، ويرتكز تمويل التعويض عن فقدان  

. أي أن نسبة  3/1بينما يتحمل األجير    3/2في املائة، يتحمل املشغل    0.57املشغل واألجير بنسبة   88الشغل على اشتراكات

،كما    درهم  6000من سقف األجر الشهري املعتمد البالغ  % يتحملها العامل األجير،   0.19% يتحملها املشغل ونسبة   0.38

بـ األمد، والتي تقدر نسبتها  القصيرة  الخدمات  التعويض عن فقدان الشغل ضمن خانة  األجير   % 1.57يندرج  من أجرة 

 
 .  نفس املرجع السابق - 86
 لوزارة الشغل واإلدماج املنهي.  2021مشروع نجاعة األداء املرافق لقانون املالية لسنة  - 87
بتحديد مقدار    ق ( املتعل2002مارس    12)  1422من ذي الحجة    27الصادر في   2.01.2723 املرسوم رقم  ر ( بتغيي2014ديسمبر    10)  1436من صفر    17صادر في    2.14.14مرسوم رقم   -88

 . واجبات االشتراك املستحقة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي

https://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/73046.htm


78 
 

الشهرية الشغل  .اإلجمالية  فقدان  عن  التعويض  من  املستفيدين  عدد  سنة    9236وتجاوز  سنة   14821إلى    2015في 

بمتوسط  2019 سنوي  بارتفاع  شهر   13،أي  ومبلغ  املائة  إلى  في  ارتفع  مدفوع  متوسط  االحصائيات    2485ي  تشير  ،كما 

أن   ذكور   81كذلك  صنف  من  هم  التعويض  طالب  من  املائة  لدى  89في  بهم  املصرح  النساء  نسبة  أن  يالحظ  حين  في   ،

ائة  في امل  22في املائة من مجموع األجراء املصرح بهم علما أن املعدل يقدر بـ    32الصندوق الوطني لضمان االجتماعي تقدر  

 .1990سنة 

عن فقدان الشغل ألسباب تمويلية تعزى إلى   املشرع املغربي فقدان الشغل غير القار من التعويض  لقد استثنى 

للضمان الوطني  الصندوق  موارد  دائرة   ضعف  توسيع  في  الفرنس ي  نظيره  حذو  حذوه  من  الرغم  وعلى  لكنه  االجتماعي، 

املقابل 90املحددة املدة العقود في  الشغل   ، فقد أعرض  التي سنها قانون  التمويلية  الحلول  التوازن    الفرنس ي لضمان  عن 

في آلية تعديل نسبة اشتراكات املشغلين عن    العقود واملتمثلةاملالي في تغطية التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لهذه  

 .91األجراء طريق ربطها بظروف تشغيل

من جانب اخر ومن أجل تعزيز تمويل منظومة التعويض عن فقدان الشغل وضمان ديمومتها، فقد أوص ى املجلس  

يض عن فقدان الشغل،  في منظومة التعو   االشتراك قص ى لواجبات  األحد  اللغاء اعتماد  االقتصادي واالجتماعي والبيئي بإ

التعويضات   لتمويل  بالنسبة  به  معمول  هو  ما  غرار  إعادةعلى  إلى    العائلية،  الشغل  حوادث  عن  التأمين  اشتراكات 

للضمان   الوطني  املسج  االجتماعيالصندوق  الفائض  من  عن    ل وتخصيص. جزء  التعويض  آلية  لتمويل  املجال  هذا  في 

، لتمويل آلية التعويض  األجور في املائة من كتلة    1املنهي، أي ما يعادل  تخصيص جزء من رسم التكوين    ،الشغلفقدان  

فقدان   للضمان    تخصيص   ،الشغلعن  الوطني  الصندوق  لها  يخضع  التي  املالية  املداخيل  على  ،  االجتماعيالضريبة 

  ل الشغل ،والعمان  ، لتمويل آلية التعويض عن فقداالجتماعياملتأتية من الفوائد املحصلة في إطار توظيفات الرأسمال  

التي تتجاوز    خالل من   القانونية وما يتأتى منها    االحتياطيات املساطر التشريعية، على تبني مبدأ تحويل جزء من الودائع 

 .92من عائدات مالية من فرع التعويضات العائلية إلى املساهمة في تمويل آلية التعويض عن فقدان الشغل

عشـر شـهرا السـابقة لهـذا    خـالل اإلثنـييومـا  260)  شرطيتبين أن االصالح املقياس ي الذي اعتمدته الحكومة بحذف  

أ   التاريـخ.( باعتبار  كافي  الشرط  غير  استيفاء  عدم  إلى  أساسا  يعود  املرفوضة  امللفات  عدد  فترة  ن  على  بالتوفر  املتعلق 

، و  السابقة لتاريخ التوقف عن العمل  ثال السنوات الث خالليوما  780تقل عن  تي الالو  االجتماعيللتأمين بنظام الضمان 

نسبتها   بلغت  عبر     51التي  وذلك  ككل  للمنظومة  شمولي  بإصالح  التعجيل  يستدعى  .مما  املفروضة  امللفات  من  املائة  في 

شروط   الحد    االستفادةتخفيف  ورفع   ، التعويض  ومن    لالشتراكات  األقص ىمن  مستوى  و ونسبها  وتحسين  حجمها، 

ين، وتعزيز النهوض بالقدرات والكفايات باملوازاة مع البحث  التعويضات، مع ما سيترتب عن ذلك من زيادة عدد املستفيد

. وعلى هذا النحو،  االجتماعيعن الشغل، وتعزيز مكون تغطية مخاطر البطالة ضمن مكونات املنظومة الوطنية للضمان  

 
 . 2019سنة التقرير األدبي لصندوق الوطني لضمان االجتماعي ل - 89

 من مدونة الشغل.  17و 16املادة  - 90

 قانون الشغل الفرنس ي.  من L5422-12املادة  - 91
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آلية ف بمثابة  وأن تكون  البطالة  تعويض حقيقي عن  إلى  تكون  ما  أقرب  الشغل  التعويض عن فقدان  آلية  عالة  ستكون 

واملنازعات املتعلقة   االجتماعيةإلى سوق الشغل ووسيلة للحد من النزاعات  بديال وأداة للمواكبة للعودة توفر دخال  جزئيا

 .93بإنهاء عقد الشغل 

التعويض عن فقدان الشغل وتبنيه ضمن األسس األساسية في منظومة الحماية   ولتقديم صورة أوضح عن أهمية 

 ول التالي بمثابة دراسة مقارنة عن بعض أنظمة التعويض في بعض البلدان في إطار املقارنة: االجتماعية، نستعرض الجد

 

 عن فقدان الشغل(: دراسة مقارنة ألنظمة التأمين 13جدول رقم )

الحد األدنى ملدة   نمط التمويل     نمط الحكامة   البلد

 االنخراط 

مدة صرف   

 التعويض

كيفية احتساب   

 التعويضات

 %1.5األجير:  شبه عمومي  أملانيا 

 %1.5املشغل:  

تحديد   مع 

 سقف معين 

األدنى:   شهرا  12   6الحد 

 أشهر 

األقص ى:   الحد 

 شهرا  12

التعويض:  نسبة 

60%، 

األجر الصافي بعد 

 اقتطاع الضرائب 

 نظامان:   الشيلي 

للدولة    -

)بالنسبة  

لألجراء 

في   املنخرطين 

قبل   النظام 

2002 ) 

حساب    -

لالدخار  

الشخص ي  

)صندوق  

 معاش التقاعد(

على  حصريا 

 عاتق الدولة 

الذي    - األجير 

بموجب   يعمل 

عقد غير محدد  

 %0.6املدة: 

الذي   األجير 

بموجب   يعمل 

محدد   عقد 

 %0املدة 

بين   املشغل: 

  %3و    2.4

نوع   حسب 

مع  العقد؛ 

سقف   تحديد 

 معين 

  12أسبوعا أو    52  -

خالل   شهرا 

 السنتين األخيرتين 

خالل    12  - شهرا 

 شهرا األخيرة 24

األدنى:    - الحد 

 يوما 90

الحد    -

  360األقص ى:  

 يوما

تختلف    -

مدة   حسب 

واجبات   دفع 

على   االشتراك، 

املثال:   سبيل 

واحد   شهر 

لصرف 

التعويضات 

مدة   مقابل 

تقل   ال  دفع 

 شهرا  17عن 

مع    - بالتناسب 

صرف   مدة 

 التعويضات،

  %30تتراوح بين    -

حسب   %70و  

األجر   متوسط 

شهرا    12خالل  

 األخيرة

النسبة   وتتناقص 

عدد   بتناقص 

 األشهر 

 %1األجير:  شبه عمومي  تركيا

 %2املشغل: 

خالل    600 يوما 

الثالث   السنوات 

مع   بالتناسب 

دفع   أيام  عدد 

ال  يومي  تعويض 

عن    %40يقل 

 
. صحفة 2021يناير  18االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول تعويض عن فقدان الشغل، بناء على اإلحالة من مجلس املستشارين بتاريخ  رأي املجلس   - 93
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غير   العاملون 

اعتمادا   األجراء: 

الدخول   على 

الشهرية  

مع   بها،  املصرح 

سقف   تحديد 

 معين 

واجبات   األخيرة

االشتراك  

بين   وتتراوح 

  300و    180

 يوما

متوسط   من 

خالل   األجر 

األربعة   األشهر 

من   األخيرة 

مع   العمل، 

سقف   تحديد 

الحد    80% من 

اإلجمالي   األدنى 

 لألجر

 %3األجير:  شبه عمومي  النمسا 

،  %3املشغل:  

تحديد   مع 

 سقف معين  

 

  12أشهر و  6ما بين  

 شهرا 

األدنى:     5الحد 

 أشهر 

األقص ى:   الحد 

 أشهر  7

األجر    55% من 

بعد   الصافي 

 اقتطاع الضرائب 

 %0.87األجير:  شبه عمومي  بلجيكا 

 %1.46املشغل: 

بين    24و    12ما 

 شهرا 

األجر    %65 ال محدودة من 

 اإلجمالي

األجر    %90 شهرا  24 شهرا  12 %1.5األجير:  خاص الدانمارك  من 

 اإلجمالي

 %1.55األجير:  شبه عمومي  إسبانيا 

 %5.5املشغل:  

تحديد   مع 

 سقف معين 

األدنى:   شهرا  12   4الحد 

 أشهر 

األقص ى:   الحد 

 شهرا  24

األجر    70% من 

 اإلجمالي

األجير   خاص فرنسا إعفاء 

الدولة   وإحالل 

 %2.4محله: 

املشغل:  

مع 4.05%  ،

سقف   تحديد 

 معين 

األدنى:   شهرا  12   4الحد 

 أشهر 

األقص ى:   الحد 

 شهرا  24

من    %75؛  57%

 األجر اإلجمالي 

األدنى:   شهرا  12أشهر و 3 %1.61املشغل:  شبه عمومي  إيطاليا الحد 

 شهر ونصف

األقص ى:   الحد 

 أشهر  6

األجر    75% من 

 اإلجمالي

األدنى:    12أشهر و  6ما بين   مختلط الدولة اململكة املتحدة   تعويض جزافي   6الحد 
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 أشهر  شهرا 

 %1املشغل:   األردن 

 %0.5األجير: 

كان   إذا  الدولة: 

عاجزا   املشغل 

 عن األداء

أشهر    3 شهرا كحد أدنى 36

ملدة   بالنسبة 

واجبات   أداء 

التي   االشتراك 

عن    180تقل 

أشهر    6شهرا و

ملدة   بالنسبة 

التي   االشتراك 

عن    180تزيد 

 شهرا. 

األجر    75% من 

الشهر   خالل 

 األول 

خالل   65%

 الشهر الثاني 

خالل   55%

 الشهر الثالث 

الشهر    45% بين 

 الرابع والسادس.. 

 2021املصدر: تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

 

إال أن هناك عدة   ،ن التعويض عن فقدان الشغل هو األول من نوعه في مجال التأمين عن خطر فقدان الشغلإ

 أساسا فيما يلي: نواقص تعتري هذا القانون والتي تتجلى  

خالل ثالث سنوات األخيرة.  780والتي يجب أال تقل عن  ،مدة االشتراك في الصندوق الوطني لضمان االحتياط االجتماعي  -

 مما يستوجب إيجاد حلول لفائدة شريحة واسعة من األجراء الذين يشتغلون في القطاعات غير املهيكلة وغير مصرح بهم. 

تسقيفاختيار  - لألجور   املشرع  القانوني  األدنى  بالحد  التعويض  لهذا  االقص ى  الس  ،الحد  موفق  غير  اختيار  يما  وهو 

تفوق هذا   أجورا  يتقاضون  الذين  باعتبابالنسبة لألشخاص  تساهم ب    ر الحد.  الفئة  رواتبها    0.19ان هذه  من  املائة  في 

تعويض حدد سقفه في الحد األدنى القانوني عند فقدان الشغل إال من    د درهم غير انها ال تستفي  6000املحدد سقفها في  

 لوض
 
عية مختلف فئات األجور، يوص ي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي برفع  لألجور. وملعالجة هذا الوضع ومراعاة

 94أضعاف الحد األدنى القانوني لألجور  5إلى  4الحد األقص ى للتعويض ليصل إلى ما بين 

جديدكما أن معيار السن يعد محدد  يبدو كذلك أن مدة ستة أشهر غير كافية في بعض الحاالت للحصول على شغل    -

ف جديد،  رئيسيا  على شغل  للحصول  الحاالت  أغلب  مثي  الحال  هو  مدة صرف  ال  وهذا  تصل  أن  يمكن  حيث  فرنسا  في 

ر  36التعويض إلى     6سنة وكذلك بالنسبة ألملانيا حيث تنتقل مدة التعويض مع التقدم في السن من    55ابتداء من    شه 

 سنة.    58شهرا ابتداء من  24أشهر إلى 

في املائة من سقف االجر   0.57الشغل، تم سن نسبة اشتراك حدد في نسبة   فقدان عن التعويض  آلية  تمويل أجل  من  -

  التوازن   على الحفاظ   ويقتض ي.  باملائة 0.38بنسبة املشغلون  فيها  يساهم ،0.19بنسبة  األجراءالشهري املعتمد يساهم  

التمويل وكذا توزيع الفئات املهنية، مع   مصادر  استدامة  على مراعاة ذاته اآلن في الحرص هذه التعويضات  ملنظومة املالي
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  غير تبدو املغرب في املطبقة  االشتراك  نسبة أن  ،الفئات تحمل عبئا مفرطا، والحال هذه من  فئة  أيالعمل على تجنب  

املائة  في  7إلى   1.5بين  البلدان من العديد في العموم على  تتراوح  االشتراك  نسباملنظومة كما أن  استدامة   لضمان كافية

 .95املعتمد   النظام طبيعة   حسب واألجراء  املشغلين  بين تقاسمها  يتم

 إقصاء العامليين العرضيين واملوسمين من االستفادة من منظومة التعويض عن فقدان الشغل.-

، والذي من  09.21في مشروع قانون رقم    يبقى من الضروري مراجعة املشرع لشرط فقدان العمل القار الواردو   

فاقدي   من  عريضة  فئة  حرمان  خصوصاشأنه  قبل    الشغل  املشغل  طرف  من  املدة  املحددة  عقودهم  أنهيت  اللذين 

 . املدة بسبب رفضهم تجديدها بشكل متكرر دفاعا عن حقهم في تحويلها إلى عقود غير محددة انصرام أجلها، أو

در القوانين املنظمة لهذا التعويض، وصعوبة تحقق شرط التأمين، تطرح بعض  باإلضافة إلى تعقيد وتنوع مصا و 

ال   طالشرو  الذي  العمل  على  القدرة  منه. كشرط  الفئات  استفادة بعض  أمام  عائقا حقيقيا  الحالي  النص  في  الغامضة 

مانة، بل ثمة فئة من  يعني فقط عدم استفادة األجير املصرح بعجزه عجزا تاما عن مزاولة عمل مدر للدخل من معاش الز 

تأهليهم وتوفير منصب شغل   إعادة  إعاقتهم بسبب طبيعة    يالءماألجراء فقدوا عملهم بعد تعرضهم لإلعاقة وتعذر  نوع 

للمادة   طبقا  املقاولة  داخل  الوطنية    166العمل  بالوكالة  تسجيلهم  طلبات  قبول  يستلزم  ما  وهو  الشغل.  مدونة  من 

وبال والكفاءات،  التشغيل  الحاجيات  إلنعاش  ليس وسيلة لسد  األخير  أن هذا  اعتبار  على  التعويض  استفادتهم من  تبع 

 املادية لألجير فقط، بل آلية تسهل اندماجه في سوق الشغل وفقا ملؤهالته الصحية. 

إن املنظومة القانونية والتنظيمية  لتعويض عن فقدان الشغل تعد واحدة من املنظومات التي يجب أن تتصف  

م  كبير  تأخذ  بقدر  وأن   ، بالبالد  االقتصادي واالجتماعي  الواقع  يعرفها  التي  التغيرات  يتالءم مضمونها مع  التطور وأن  ن 

بعين االعتبار نطاق الحماية االجتماعية الذي تسعى بالدنا لتحقيقه وتدارك الهشاشة التي قد تصيب األجير وأسرته من  

النظام وإقرار موارد إضافية له بما يحقق القدرة    بجراء فقدان الشغل ، وهو ما يستوج توسيع مساحة شمولية هذا 

املالية لصرفه في إطار شروط دنيا موضوعية ، يصبح معها إقرار التعويض في مواجهة املخاطر االجتماعية التي قد تنجمع  

 عن فقدان الدخل نتيجة فقدان العمل أو النشاط املنهي.  
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 التوصيات

 من أجل حماية اجتماعية مستدامة وللجميع   ✓

من أجل مغرب العدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي، يستلزم هذا الطموح الكبير، حماية اجتماعية شاملة على      

األجيال   بين  التضامن  على  قائمة  اجتماعية  حماية  أهميتها،  على  الحالية  األربعة  األسس  عند  تتوقف  ال  الحياة  مدى 

 والقطاعات، واملساواة بين الجنسين وتأخذ بعين االعتبار الحاجيات الخاصة لبعض الفئات املجتمعية.    والفئات

تضمن        إجراءات  إلى  تحتاج  امللكية،  والخطب  الدستورية  األحكام  من  مستمدة  معلنة  مبادئ  إلى  تستند  غايات  هي 

استدامتها وحكامة وانسجام املؤسسات املعنية بهذا الورش، مع إرساء آليات املتابعة والتقييم والتتبع وااللتزام بضوابطها  

ن االجتماعيين في هذه العمليات، وتمكين املنخرطين في منظومة الحماية  التشريعية والتنظيمية، وإشراك مختلف الفاعلي

املستفيدين من هذه   املالحظات من طرف  الشكايات وتسجيل  إجراءات  تأمين  الضرورية، مع  املعلومات  االجتماعية من 

 املنظومة. 

مستدامة       اجتماعية  حماية  في  املتمثل  املجتمعي  الطموح  تحقيق  أجل  ومن  ذلك،  املواطنين    لكل  كل  منها  يستفيد 

التوصيات   املجموعة املوضوعاتية مجموعة من  أو فوارق مجالية، تضع  الفئات  بين  تفاوت  أو  واملواطنات دون تفضيل 

 واملقترحات التي تراها ضرورية إلنجاح هذا الورش االجتماعي املجتمعي مصنفة حسب املحاور:  

 توصية عامة؛  ▪

 الحكامة؛  ▪

 ؛اعيةتمويل الحماية االجتم  ▪

 ية والتنظيمية؛التشريعاملنظومة   ▪

 ؛التغطية الصحية األساسية ▪

 ؛التعويضات العائلية ▪

 أنظمة التقاعد؛  ▪

 التعويض عن فقدان الشغل؛  ▪

 حوادث الشغل واألمراض املهنية؛  ▪
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 ؛واالجتماعيةالحقوق االقتصادية  وتفعيلعلى صعيد املمارسة االتفاقية للمغرب  ▪

 فعلية حقوق الفئات؛  ▪

 ؛ تشريع الشغل والتقليص من هشاشة الحماية االجتماعية ألجراء القطاع الخاصتطبيق  ▪

 .على صعيد مجلس املستشارين ▪

 

 :توصية عامة

 ؛ االجتماعية  الحمايةت النمو والتشغيل و العامة في مجاال   والتوجهاتتحدد األهداف استراتيجية إعداد   .1

 الوقائية ونمط العيش السليم؛اعتماد سياسة وطنية شاملة لتشجيع اإلجراءات  .2

 

 على صعيد الحكامة:
إحداث آلية موحدة للقيادة متعددة التمثيلية " هيأة التوجيه الوطنية للحماية االجتماعية " ، تتولى السهر على   .3

أفقيا   املنظومة  بتوسيع  املتعلقة  االقتراحات  وتقديم  نتائجه  وتقييم  االجتماعية  الحماية  ورش  تنفيذ  تتبع 

 ؛ وعموديا 

 : تدبير في إطار قطبينهيآت التحسين حكامة أنظمة الحماية االجتماعية وتوحيد   .4

باألجراء القطب   ▪ الخاصة  األنظمة  يتولى تسير  االجتماعي،  الوطني للضمان  بإشراف الصندوق  األول 

 ؛وغير األجراء واملستقلين واملهنيين

للتأمين الصحي  القطب  ال ▪ الصندوق املغربي  بإشراف  بالقطاع  ثاني  يتولى أنظمة األجراء واملتقاعدين 

 وطني ملنظمات االحتياط االجتماعي؛العام واملؤسسات العمومية وباقي الفئات الخاضعة للصندوق ال 

للتأمين   .5 الوطنية  والوكالة  السجالت  إلحداث  الوطنية  بالوكالة  وربطه  وحديث  مندمج  معلوماتي  نظام  إحداث 

 فيدين وتقديم شكاياتهم؛الصحي، تتم عبره عملية ولوج املست

للضمان   .6 الوطني  للصندوق  التابعة  والتفتيش  املراقبة  ووحدة  الشغل  تفتيش  لجهاز  الرقابي  الدور  تقوية 

من   التهرب  ملحاربة  وذلك  عددهما،  في  والزيادة  ملهامها،  املنظمة  القانونية  النصوص  ومراجعة  االجتماعي، 

 في مواجهة الرفض أو التهرب؛ قوباتالتصريح واملخالفات املرتبطة به تشديد الع

احداث مسار منسق للعالجات بهدف تنظيم وضبط العالجات وضمان تتبع أفضل للمؤمنين الى جانب احداث   .7

 ملف طبي الكتروني وتعميمه على جميع املؤمنين؛

ملمارسة   .8 الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  والزجرتأهيل  والبحث  املراقبة  ا  سلط  اجل  املقتضيات من    حترام 

 التشريعية والتنظيمية للتغطية الصحية األساسية ولعب دور فعال في مجال التحكيم. 

معلومات   .9 على  الحصول  وكذا  الصحية  الخدمات  الى  الولوج  بتسهيل  يسمح  مندمج  معلوماتي  نظام  إرساء 

 ومعطيات دقيقة تمكن من اتخاذ التدابير الالزمة لضبط املنظومة.
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   :االجتماعيةتمويل الحماية لى صعيد ع

 عرض تقرير عن التوازنات املالية ملنظومة الحماية االجتماعية على البرملان في منتصف الوالية الحكومية؛ .10

 رفع ميزانية الدولة املخصصة للحماية االجتماعية بتناسب مع معدالت النمو؛  .11

وتوجيه    .12 الحالية،  األسعار  دعم  نظام  خاصة  املقاصة،  لنظام  جزئي  إصالح  في  من  الشروع  املتأتات  امليزانية 

 اإلصالح الى صندوق الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي؛

ة، كما توص ي  معلى األقل من مجموعة امليزانية العا   %8الرفع من امليزانية املخصصة لقطاع الصحة لتصل إلى    .13

 ؛قطاع الصحةبذلك املنظمة العاملية للصحة، وذلك لضمان الزيادة في عدد األطر العاملة في 

غير   .14 العمال  فئة  ليشمل  توسيعه  من  يمكن  بما  الفقدان،  عن  للتعويض  لنظام  املخصصة  امليزانية  من  الرفع 

 األجراء املياومين والعاملين والعرضيين واملستقلين واملهنيين غير األجراء؛ 

حوادث   .15 عن  التأمين  عقود  من  تستفيد  التي  التأمين  لشركات  سنوية  مساهمة  صندوق  إقرار  لفائدة  الشغل 

 الحماية االجتماعية؛ 

د،  تمويل نظام املساعدة الطبية رامي   استخالص الديون املترتبة عن عدم مساهمة بعض الجماعات الترابية في .16

 لفائدة صندوق الحماية االجتماعية والتماسك االجتماعي؛

 ص نسب العجز االجتماعي؛وضع آلية تقييم سنوية للتمويل وأثاره على استقرار منظومة الحماية وتقلي .17

 إرساء آلية استباقية لتدبير الدين االجتماعي تعتمد الدراسات االكتوارية املرتبطة بالتحوالت الديمغرافية؛   .18

مراجعة الدخول الحقيقية للمعنيين بالضريبة الجزافية لتدقيق صحة مبلغ املساهمة التكميلية املقدم في إطار   .19

 املساهمة املهنية املوحدة؛ 

بالشفافية  استرد .20 التزامهم  وضمان  املشغلين  عاتق  على  املترتبة  االجتماعي  للضمان  الوطني  الصندوق  ديون  اد 

 وبتطابق تصريحاتهم مع الواقع؛

 املؤمنين؛  االجتماعية ومساهمةاحداث طرق مبتكرة لتجميع موارد الحماية   .21

األثمنة  .22 واقع  تعكس  كي  الطبية  للخدمات  الوطنية  املرجعية  التعريفة  الحقيقي    مراجعة  السعر  وكذا  املفوترة 

 للخدمة الطبية. 

 

   مستوى التشريع:على 

 ية؛حكام الدستور األ   معاملتعلقة بالحماية االجتماعية   ونية والتنظيميةالقاناملنظومة  مالءمة  .23

املادة   .24 وفق  املدبرة  الصناديق  الى  الداخلية  واألنظمة  التأمين  شركات  لدى  املؤمنين  بتحويل  من   114التسريع 

 مدونة التغطية الصحية؛ 

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الشق املرتبط ب  بمثابة مدونة التغطية الصحية    65.00مراجعة القانون رقم   .25

 لتجاوز الصعوبات التي تحول دون القيام بمهامها كهيئة مستقلة تعنى بمهام الضبط واملراقبة؛ 
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والنصوص  ومالءمة   مراجعة  .26 التشريعية  تنزيل  النصوص  متطلبات  مع  مقتضياتها  بتنفيذ  الصادرة  التنظيمية 

املتعلق بالحماية االجتماعية، ويتعلق األمر    09-21ة كما نص عليه القانون اإلطار رقم  يورش الحماية االجتماع

 :  ـأساسا ب

   ؛بمثابة مدونة التغطية الصحية 65-00مراجعة القانون رقم  ▪

 ؛املتعلق باملنظومة الصحية وبعرض العالجات 34-09القانون اإلطار مراجعة  ▪

 ؛املتعلق بمزاولة مهنة الطب 131-13القانون مراجعة  ▪

 ؛تعلق بنظام الضمان االجتماعيامل 1.72.184شريف بمثابة قانون رقم ال ظهيرالمراجعة  ▪

   ؛بمثابة مدونة الشغل 65.99مراجعة القانون رقم  ▪

 . لشغلاملتعلق بحوادث ا 18.12 مراجعة القانون رقم ▪

 

 

 على صعيد التغطية الصحية األساسية:

    ؛لتقليص من التكاليفاتأهيل العرض الصحي االستشفائي واحترام مسار العالجات وتحسين اجال التكفل و  .27

وضع حد لحالة انعدام املساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتعبئة كل الوسائل لتيسير الولوج املتكافئ    .28

 ؛  تراتبية مسار العالج واحترامللتمتع بالحق في العالجات، 

  ؛العمل على خفض الحصة املباشرة لألسر في االنفاق الصحي .29

وأجل التعويض بين الصندوق الوطني ملنظمات    واملساهمات،االشتراكات    العالجات، نسبضرورة توحيد سلة   .30

 ؛االجتماعيالوطني للضمان  والصندوق االحتياط االجتماعي 

املشتتة    .31 الصحية    واملتفرقةاإلسراع بتوحيد كل املجهودات  التفاوتات  خطة تضمن    القائمة، ووضعللحد من 

  ؛جال الصحيعمل القطاعات العمومية في امل  وانسجامالتقائية 

وإشراك املجالس    ،وفق مقتضيات القانون   والخاصإطار للشراكة االستراتيجية ما بين القطاعين العام    وضع  .32

الصحية    والجماعاتالجهوية   األهداف  تحقيق  في  منالترابية  التحتية    الوطنية،  البنية  في  االستثمار  خالل 

   التجهيزات؛و املعدات   واقتناء

الفوا  .33 تقليص  على  املجالية  العمل  الجهات    )مارق  الجهة    وما بين  داخل  املناطق  العرض    وتأهيل  الواحدة(بين 

من الحواجز التي تعترض الولوج إلى الخدمات    والحد  العالجات،الصحي لتلبية الحاجيات املتزايدة للسكان على  

 ؛الصحية

البشرية وإصدار نظ .34 املوارد  في  الحاد  النقص  على  للتغلب  تدابير مستعجلة  بالوظيفة  اتخاد  أساس ي خاص  ام 

يستج االستشفائية  الصحية،  ي العمومية  البشرية  املوارد  مهام  لخصوصية  على    ويرس يب  تساعد  تحفيزات 

النائية   املناطق  في  املسجل  الطبية، وضع    ويقلصتجاوز الخصاص  املجالية على مستوى األطر  التفاوتات  من 

   ؛نظام للخدمة اإلجبارية بالنسبة للتعينات في املناطق النائية
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 ؛ألطباء العامين وتطوير طب األسرةا شراكوضع خطة لالستثمار في الرعاية الصحية األولية من خالل إ .35

 ية الصحية األساسية. من التغط   %90تقدير تكلفة التمويل املطلوبة لبلوغ نسبة  .36

 

 

 على صعيد التعويضات العائلية:

درهم واعتماده    350العمل على الحفاظ على مبلغ الدعم املقدم لألرامل الحاضنات ألطفالهم اليتامى واملقدر بـ   .37

 مستقبال في إطار تنزيل ورش تعميم التعويضات العائلية مع توسيعه ليشمل جميع األطفال اليتامى؛

ضمن  توسيع   .38 واملدرجة  الدخل  محدودة  خانة  في  املصنفة  األسر  لتشمل  العائلية  التعويضات  من  االستفادة 

 . تأمين اإلجباري األساس ي عن املرضالفئات املساهمة في نظام ال

 

 على صعيد التقاعد:

)عام وخاص(  مباشرة اإلصالح الشامل ألنظمة التقاعد في أجل أقصاه سنة، وتوحيد أنظمة التقاعد في قطبين   .39

 خالل الخمس سنوات القادمة، مع اعتماد املقاربة التشاركية في إطار حوار اجتماعي يتسم بالفعالية والنجاعة؛

للتقاعد،   .40 معاش  أي  من  يستفيدون  ال  الذين  األشخاص  لفائدة  الشيخوخة  مرحلة  في  للدخل  أدنى  حد  إقرار 

 بمثابة تأمين عن الشيخوخة؛ 

 ؛توظيف احتياطات أنظمة التقاعدإعادة النظر في سياسة  .41

إرساءه   .42 كيفيات  تحدد  األجراء،  وغير  واملستقلين  املهنيين  بتقاعد  الخاص  التقاعد  لنظام  احتياطي  إحداث 

 .وتوظيفه وتدبير عائداته بموجب نص تنظيمي مقترح من طرف املجلس اإلداري للنظام

 على صعيد التعويض عن فقدان الشغل:

ال تمديد   .43 عن  للتعويض  والعرضيين  نظام  والعاملين  املياومين  األجراء  غير  العمال  فئة  ليشمل  فقدان، 

 واملستقلين واملهنيين غير األجراء؛

غير كافية لضمان تمويل    (%0.57)لضمان استدامة املنظومة ألن النسبة الحالية  الرفع من نسبة االشتراكات   .44

بين   ما  النسبة  تبلغ  حيث  البلدان،  من  العديد  في  به  معمول  هو  ما  غرار  على  يتم    %7إلى   %1.5املنظومة، 

 تقسيمها بين املشغلين واألجراء؛

تبسيط املساطر وتجاوز الشروط التقييدية، السيما شرط التوفر على فترة للتـأمين بنظام الضمان االجتماعي   .45

 يوما من خالل السنوات الثالث السابقة لتاريخ التوقف عن العمل؛ 780 ال تقل عن

التعويض   .46 مبلغ  من  الشغل  الرفع  فقدان  من  عن  عريضة  لفئات  الشرائية  القدرة  على  للمحافظة  الشهري 

  ؛إعادة النظر في قاعدة احتساب التعويضمن خالل وضمان مستوى معيش ي الئق، املعنية األجراء 
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الوكا .47 من  كل  الشغل  إناطة  وإنعاش  املنهي  للتكوين  الوطني  واملكتب  والكفاءات  التشغيل  إلنعاش  الوطنية  لة 

العمل، وذلك ب الى سوق  برامج تكوينية وتوجيهية لتعزيز  إرساء  بمهمة مواكبة فاقدي الشغل وتسهيل عودتهم 

جية تستجيب  دماا، وجعل ألية التعويض عن فقدان الشغل ألية  مجددا  القدرات وتحسين قابليتهم للتشغيل

 .لخصائص وحاجيات سوق الشغل

 

 على صعيد حوادث الشغل واألمراض املهنية:

إجراء إصالح جذري وشامل للمنظومة املتعلقة بحوادث الشغل واألمراض املهنية واعتبارها مخاطر اجتماعية   .48

 .انسجاما مع املعايير الدولية ذات الصلة

 

 واالجتماعية:الحقوق االقتصادية  وتفعيلعلى صعيد املمارسة االتفاقية للمغرب 

والتنظيمية القاناملنظومة    ومالءمة مراجعة   .49 االجتماعية    ونية  بالحماية  التي    االتفاقيات  مع املتعلقة  الدولية 

املتعلقة باملعايير الدنيا    102االتفاقية رقم    الدولية، وخاصةصادق عليها املغرب، ومنها اتفاقيات منظمة العمل  

 ؛ بشأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية 202رقم   والتوصيةللضمان االجتماعي 

االقتصادية   .50 للحقوق  الدولي  بالعهد  امللحق  االختياري  البرتوكول  إلى  االنضمام    والثقافية   واالجتماعيةتسريع 

  ؛والبيئية

 : اقيات التاليةتسريع املصادقة على االتف .51

 ؛ (1969،130)االتفاقية رقم املرض الرعاية الطبية وإعانات  بشأن -

 ؛ ( 1989،168من البطالة ) والحماية بشأن النهوض بالعمالة   -

 . (1967،128)االتفاقية رقم  والورثة  والشيخوخةبشأن إعانات العجز   -

 

 :على صعيد فعلية حقوق للفئات

املشار    202وضعية إعاقة وفقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم  ضمان دخل أساس ي لفائدة األشخاص في   .52

 . إليها سابقا

 

ألجراء  االجتماعية  الحماية  هشاشة  من  والتقليص  الشغل  تشريع  تطبيق  مستوى  على 

 القطاع الخاص:

 
للضمان   .53 الوطني  للصندوق  التابعة  والتفتيش  املراقبة  ووحدة  الشغل  تفتيش  لجهاز  الرقابي  الدور  تقوية 

التصريح   من  التهرب  ملحاربة  عددهما،  في  والزيادة  ملهامها،  املنظمة  القانونية  النصوص  ومراجعة  االجتماعي، 

 . املسؤولية االجتماعيةوالتصدي لكل املمارسات املنتهكة ألحكام تشريع الشغل ومعايير  
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  :على صعيد مجلس املستشارين

األساسية    همن مهامه  ،بمتابعة مسار البناء الجديد ملنظومة الحماية االجتماعية  ةعمل مكلفمجموعة  تشكيل   .54

تقارير   وتقديم ، لهيئات املجلس فيما يتعلق بموضوع الحماية االجتماعية تقاريروتقديم  والتقييم   والرصد التتبع

   ؛حول ذلك

حول إصالح التغطية االجتماعية باملغرب كأرضية خلفية في إعداد  املؤقتة  اعتماد تقرير املجموعة املوضوعاتية   .55

 .الدورة املقبلة للمنتدى البرملاني حول الحماية االجتماعية
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افية:   مراجع بيبليوغر

  

 املراجع القانونية والتنظيمية: 

  الجريدة   الدستور،  نص   بتنفيذ(  2011  يوليوز   29)  1432  شعبان   من  27  في  صادر  1  -  11  -  91  رقم   شريف   ظهير  -

 . 2011 يوليو 30 بتاريخ  مكرر  5964 عدد الرسمية 

  رقم   شريف  ظهير   تنفيذه  في  الصادر  العالجات،  وبعرض  الصحية   باملنظومة   يتعلق  34.09  رقم   االطار  قانون  -

 يوليو  2)    1432  شعبان  19  ،5962  عدد  الرسمية،  الجريدة  ،(2011  يوليو  2)  1432  رجب  29  في  1.11.83

2011  .) 

رقم   - األساسية    65.00قانون  الصحية  التغطية  مدونة  تنفيذه  بمثابة  في  رقم  الصادر    1.02.296ظهير شريف 

أكتوبر   21)  1423رمضان    16،  5058سمية، عدد  (. الجريدة الر 2002أكتوبر    3)  1423من رجب    25صادر في  

2002  .) 

  يتعلق (  1972  يوليو   27)  1392  اآلخرة  جمادى  من  15  بتاريخ  1-72-184  رقم  قانون   بمثابة  املعتبر  شريف  ظهير -

 (. 1972 غشت 23) 1392 رجب 13 بتاريخ 3121 عدد  الرسمية، الجريدة. االجتماعي  الضمان بنظام

  األساس ي   النظام  بسن  يتعلق(  1963  نونبر  12)  1383  الثانية  جمادى  24  بتاريخ  1.57.187  رقم   شريف  ظهير -

 .   1963  نونبر 29 بتاريخ 2666 عدد الرسمية،  الجريدة.  املتبادل للتعاون 

تنفيذه بالطلبة  الخاص  املرض  عن  األساس ي  االجباري   التأمين  بنظام  املتعلق  116.12  رقم  قانون  - في  الصادر   ،

 ، 6384  عدد  الرسمية،  الجريدة  .(2015  أغسطس  4)  1436  شوال  من  18  في  صادر  1.15.105  رقم   شريف  ظهير

 (. 2015 أغسطس 6) 1436 شوال 20

  جمادى   فاتح  في  صادر   1.20.90  رقم شريف  ظهيرالصادر في تنفيذه   2021للسنة املالية    65.20قانون مالية رقم   -

  عدد   الرسمية،  الجريدة  ،2021  املالية   للسنة  65.20  رقم  املالية   قانون   بتنفيذ (  2020  ديسمبر   16)  1442  األولى

 (. 2020 ديسمبر 18) 1442 األولى  جمادى 3 بتاريخ  مكرر، 6944

 116.12  رقم  القانون   بتطبيق(  2015  سبتمبر  3)   1436  القعدة  ذي  من  18  في  صادر  2.15.657  رقم  مرسوم -

  ذو   29  ،6395  عدد  الرسمية،  الجريدة.  بالطلبة  الخاص  املرض  عن  األساس ي  االجباري   التأمين  بنظام  املتعلق

 (. 2015 سبتمبر 14) 1436 القعدة

 الصادر   2.01.2723  رقم  املرسوم  بتغيير(  2014 ديسمبر  10)  1436  صفر من  17  في  صادر  2.14.14  رقم مرسوم -

  للصندوق   املستحقة  االشتراك  واجبات  مقدار   بتحديد   املتعلق(  2002  مارس   12)  1422  الحجة   ذي   من  27  في

 . االجتماعي  للضمان الوطني 
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 مراجع املؤسسات الدولية:

  دجنبر   /األول   كانون   10  في  املتحدة   لألمم   العامة  الجمعية   عليه   صادقت  ،1948  االنسان   لحقوق   العاملي  اإلعالن -

 .1948 املتحدة، األمم  منظمة باريس، في 1948

  واالنضمام   والتصديق  للتوقيع  وعرض  اعتمد  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق   الدولي  العهد -

 بتاريخ  1966  ديسمبر/األول   كانون   16  في  املؤرخ(  21  -  د)  ألف  2200  املتحدة  لألمم  العامة الجمعية  قرار  بموجب

 . 1976  يناير/الثاني كانون  3: النفاذ بدء

  أهداف   تحقيق  أجل  من  العاملية  االجتماعية  الحماية  ،2019  –  2017  االجتماعية  الحماية  حول   العاملي  التقرير -

 . 2017 األولى،  الطبعة جنيف،  الدولية،  العمل منظمة   املستدامة، التنمية 

  التنمية   نشرة  أسيا،   لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة  االجتماعية،  للعدالة  أداة  االجتماعية  الحماية -

 .2 العدد  5 املجلد اإلسكوا،   املتحدة، األمم  االجتماعية، 

 . 2017 مارس  20 الدولي، البنك  شاملة، رؤية - والشغل االجتماعية  الحماية  مجال في الدولي  البنك -

 

 التقارير: 

  ومعمم   منصف  ولوج   نحو  األساسية،  الصحية  الخدمات"    حول   والبيئي   واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تقرير -

 . 2013 ،04/2013 رقم إحالة ،"

  وسبل   الحصيلة  الحال،   واقع   باملغرب  االجتماعية   الحماية"    حول   والبيئي  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تقرير -

 .  34/2018 رقم  ذاتية إحالة  االجتماعية، واملساعدة  الضمان أنظمة تعزيز

  املرض   عن  األساس ي  االجباري   التأمين  نظام  ،2018  سنة  برسم  للحسابات  األعلى  للمجلس  السنوي   التقرير -

 .2018 االجتماعي، االحتياط  ملنظمات الوطني  الصندوق   طرف  من املدبر العام  القطاع ملوظفي

  الوطنية   الوكالة  الطبية،  املساعدة  نظام  2016  سنة  برسم  الصحي  للتأمين  الوطنية  الوكالة  أنشطة  تقرير -

 . 2016 الصحي،  للتأمين

  الوطنية   الوكالة  الطبية،  املساعدة   نظام  حول   2016  سنة   برسم   الصحي  للتأمين  الوطنية   الوكالة  أنشطة   تقرير -

 . 2016 الصحي،  للتأمين

  للتأمين   الوطنية  الوكالة  ،2017  سنة   برسم  املرض  عن   األساس ي  االجباري   التأمين  لنظام  العام  السنوي   التقرير -

 . 2017 الصحي،

 .2019 االجتماعي،  واالحتياط  التأمينات مراقبة   هيئة ،2019 سنة  برسم السنوي   التقرير -
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  الوطني   الصندوق   ،2019  سنة  برسم  االجتماعي  االحتياط   ملنظمات  الوطني  الصندوق   نشاط  حول   تقرير -

 . 2019 االجتماعي،   االحتياط ملنظمات

  واملالية   االقتصاد  وزارة  ،2020  لسنة  املالية  لقانون   املرافق التقرير للخزينة،  الخصوصية الحسابات  حول   تقرير -

 .2019 االدارة، واصالح 

 .2019 لسنة االجتماعي  لضمان الوطني  لصندوق  األدبي  التقرير -

  املمكنة   والسبل"    19  -  كوفيد"  كورونا  لفيروس  واالجتماعية  واالقتصادية  الصحية  االنعكاسات  حول   تقرير -

 . 28/2020 رقم  إحالة  والبيئي، واالجتماعي االقتصادي املجلس لتجاوزها، 

  واصالح   واملالية   االقتصاد   وزارة  ،2021  سنة   مالية  قانون   مشروع  للخزينة،   الخصوصية  الحسابات   حول   تقرير -

 .2021 االدارة،

 مجلس  من   اإلحالة  على   بناء   الشغل،  فقدان  عن   تعويض  حول   والبيئي   واالجتماعي  االقتصادي   املجلس  رأي  -

 .2021 يناير 18 بتاريخ املستشارين

 

 : العروض والوثائق

  التغطية  بإصالح  املكلفة  املؤقتة  املوضوعاتية  املجموعة  أعضاء  أمام  للتخطيط  السامية  املندوبية  عرض -

  يوم  الرباط،  املستشارين،  بمجلس"    االجتماعية  التغطية   حول   املؤشرات  بعض  تقديم"    حول   االجتماعية 

 .2021 أبريل 21 األربعاء

  الخاصة  املؤقتة  املوضوعاتية   املجموعة  أعضاء  أمام  الصحي  للتأمين  الوطنية  للوكالة  العام  املدير  السيد   عرض -

  للتأمين  الوطنية  الوكالة  دور   التعميم  وأفاق  باملغرب  الصحية  التغطية  واقع"    حول   االجتماعية  التغطية  بإصالح

 .املستشارين بمجلس 2021  ماي  06 الخميس يوم ،" الصحي

املجموعة   - أعضاء  أمام  االجتماعية  التغطية  حول  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  عرض 

 . 2021يونيو  17املوضوعاتية املؤقتة املكلفة بإصالح التغطية االجتماعية بمجلس املستشارين، يوم الخميس 

  التغطية   بإصالح  الخاصة  املؤقتة  املوضوعاتية  املجموعة   أعضاء  أمام  املنهي  واإلدماج  الشغل  وزير  السيد  عرض -

 . املستشارين بمجلس 2021 فبراير 27 الثالثاء يوم االنصات،  جلسة خالل االجتماعية، 

  االجتماعية  التغطية  بإصالح   الخاصة   املؤقتة  املوضوعاتية   املجموعة   أعضاء  أمام   الصحة   وزير   السيد  عرض -

  تعميم  في  السامية  امللكية  التوجيهات  لتنفيذ  اتباعها  املزمع  الوزارة  استراتيجية  حول   املستشارين،   بمجلس

 . 2021 املستشارين،  بمجلس ،2021 فبراير 23 الثالثاء يوم  اإلجبارية، الصحية التغطية
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  التدابير  حول   النواب   بمجلس  العامة  بالسياسة  املتعلقة   الشهرية  الجلسة  خالل  الحكومة   رئيسالسيد    جواب -

 . 2021 ماي 10 االثنين االجتماعية،   الحماية تعميم  ورش لتفعيل الحكومية 

  يتعلق   09.21  رقم   إطار   قانون   مشروع   دراسة   خالل   اإلدارة   وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير السيد    جواب -

 . املستشارين بمجلس االقتصادية  والتنمية والتخطيط املالية بلجنة  االجتماعية   بالحماية

 . املنهي واإلدماج  الشغل  لوزارة 2021 لسنة  املالية  لقانون  املرافق   األداء  نجاعة مشروع  -

  2و  1  يومي  مراكش،  للصحة،  الثانية   الوطنية   املناظرة  الصحة،  لقطاع   جديدة  حكامة  أجل  من   األبيض،   الكتاب -

 . 2013 يوليوز  3و

 


