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ي  ي الدستور المغر�ب
الحماية الجتماعية �ن

يف  املغريب  الشعب  عليها  صادق  التي  الدستورية  الوثيقة  تعترب 
حيث  املغرب،  دساتري  تاريخ  يف  نوعية  طفرة   2011 يوليو/متوز 
خصص العديد من فصولها لتكريس الكثري من الحقوق، مبا فيها 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية التي يجب عىل الدولة أن توفرها 

للمواطن.

يف هذا السياق، يؤكد الفصل 31 من الدستور نفسه، عىل أن الدولة 
واملؤسسات العمومية والجامعات الرتابية، تعمل عىل »تعبئة كل 
واملواطنني،  املواطنات  استفادة  أسباب  لتيسري  املتاحة،  الوسائل 
عىل قدم املساواة، من الحق يف العالج والعناية الصحية؛ والحامية 
االجتامعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو املنظم من 

لدن الدولة )...(.   

وآليات  مؤسسات  الدستور  أحدث  املؤسسايت،  املستوى  وعىل 
للتشاور  هيئات  وضع  يف  تتمثل  الحقوق،  هذه  وإعامل  لتدبري 
السياسات  إعداد  يف  االجتامعيني  الفاعلني  مختلف  إرشاك  قصد 

العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. 

ومكافحة  للمناصفة  هيئة  الدستور  أحدث  املنطلق،  هذا  ومن 
كل أشكال التمييز املرتكزة عىل الجنس. كام تم إحداث املجلس 
واقرتاح  للتشاور  كإطار  الجمعوي  والعمل  للشباب  االستشاري 

املبادرات والسياسات العمومية املوجهة إىل الشباب.

يتوفر املغرب عىل آليات ثالثية الرتكيب، أنشئت مبوجب نصوص 
ترشيعية أو تنظيمية أخرى، ومنها املجلس االقتصادي واالجتامعي 
وممثيل  الخرباء  تضم  واسعة  متثيلية  عىل  يتوفر  الذي  والبيئي 
النقابية واملجتمع املدين  املنظامت املهنية للمشغلني واملنظامت 

وبعض املؤسسات العمومية. 

وللمغرب هيئات متثيلية أخرى منها مجلس املفاوضة الجامعية، 
ومجلس طب الشغل والوقاية من األخطار املهنية، واملجلس األعىل 

واملجالس الجهوية إلنعاش التشغيل واملجلس األعىل للتعاضد.

وقد جاء تكريس الحقوق املشار إليها، وبهذه القوة، يف الدستور 
الذي كان من  العدالة االجتامعية  املغريب استجابة لقوة مطلب 
املغرب يف  عرفه  الذي  الشعبي  الحراك  تصدرت  التي  الشعارات 

إطار ما اصطلح عىل تسميته بالربيع العريب.

واملطالب  االنشغاالت  بني  من  كان  املطلب  هذا  أن  والواقع، 
الرئيسية ملختلف األحزاب الدميقراطية والنقابات ذات التمثيلية 
ومنظامت املجتمع املدين، والذي رام مواجهة السياسات العمومية 
االقتصادية واالجتامعية يف املغرب خالل أكرث من نصف قرن من 
االستقالل، التي مل تؤدِّ إال إىل توسيع الهوة بني الفئات االجتامعية 

وبني املجاالت الجغرافية. 

إطاللة عىل السياسة االجتامعية يف املغرب

نالحظ  املغرب،  يف  العمومية  السياسات  تاريخ  إىل  وبالعودة 
نقاشات  خالل  تحديدها  تم  كام  اجتامعية،  سياسة  غياب 
آلية  باعتبارها  االجتامعية،  بالتنمية  الخاصة  األممية  الوكاالت 
لبناء مجتمعات تسودها العدالة واالستقرار، وتتوفر لها مقومات 
واإلقصاء  الفقر  تخفيف حدة  منها يف  الغاية  وتكمن  االستدامة. 
العام  الرفاه  االجتامعي، وتحسني  التوتر  بؤر  االجتامعي وإخامد 

لجميع املواطنني عىل اختالف فئاتهم. 

فبعد حصول املغرب عىل االستقالل، رشع يف بناء وإعداد البنية 
التحتية من موانئ وسدود وطرق، معتمداً باألساس عىل القروض 
من الهيئات املانحة )كصندوق النقد الدويل، والبنك الدويل،...(، 
وكانت الجهود منصبة بشكل خاص عىل الجانب االقتصادي، عمالً 
بتوجيهات هذه الجهات املانحة، من دون االلتفات إىل الجوانب 

األخرى املهمة يف التنمية مثل الجانب االجتامعي والثقايف. 

وقد أخذت التدخالت االجتامعية للمملكة بعد االستقالل، طابعاً 
االجتامعية  العدالة  وانعدام  االقتصادية،  الفعالية  بعدم  يتسم 
مهمة  ترسانة  يف  متثلت  التي  الكثرية  املبادرات  من  الرغم  عىل 
من املؤسسات، يتسم شكل تدخالتها بالقصور، وغياب التنسيق، 
ومحدودية األفق، زد عىل ذلك طابعها الظريف )اإلنعاش الوطني(، 
ومقاربتها التقنية والكمية )الحد من الفقر عن طريق املعونات 

املادية(.

ويندرج ضمن هذه الرتسانة صندوق املقاصة الذي تأسس سنة 
1956 بهدف دعم القدرة الرشائية للمواطنني، ومؤسسة التعاون 
الوطني  اإلنعاش  وبرنامج   ،1957 سنة  تأسست  التي  الوطني 
للتشغيل املؤقت للفئات ذات املهارات املحددة يف ظروف األزمات 

ال يشمل نظام الضامن االجتامعي سوى ثلث السكان النشيطني البالغ عددهم حواىل 

12 مليوناً، ما يجعل معظم العاملني يف القطاع غري املهيكل مقصيني عن أي رعاية 

اجتامعية 
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املناخية منذ سنة 1961، وابتداء من 1961 وبدعم من الربنامج 
باملناطق  بداية  املدرسية،  املطاعم  إحداث  تم  األممي  الغذايئ 

الشاملية، لتتعمم التجربة يف باقي املناطق املغربية فيام بعد. 

أوكلت  التي  املؤسسات  من  عدد  إحداث  يأيت  السياق  هذا  ويف 
نظام  تأسيس  تم  االجتامعية حيث  بالحامية  املتعلقة  املهام  لها 

الضامن االجتامعي منذ سنة 1959 عىل سبيل املثال.

تنافسية  وضعف  القروض،  فوائد  حجم  تنامي  وأمام  أنه  غري 
االقتصاد الوطني، بدأت تظهر أعراض الخلل يف االقتصاد الوطني، 
ما أنتج واقعاً اجتامعياً واقتصادياً مليئاً باالختالالت. واقع تكرس 
بتطبيق برنامج التقويم الهيكيل الذي تم الرشوع فيه منذ 1983، 
وما رافقه من خوصصة ألهم مؤسسات القطاع العمومي، وتقلص 
أدى  ما  وهو  االجتامعية،  والخدمات  االستثامر  يف  الدولة  دور 
االقتصادية  الحقوق  تلبية  مستوى  عىل  كبري  تراجع  إىل  بدوره 

واالجتامعية األساسية.

التدابري  من  مجموعة  املغرب  اتخذ  التسعينيات،  بدايات  ومع 
بتنسيق  االجتامعية  األولويات  برنامج  منها  األخرى،  االجتامعية 
مع البنك الدويل الذي شمل بعض الجهات من البالد، وركز عىل 
ودعم  الوطني،  اإلنعاش  وبرنامج  األساسية،  الرتبية  دعم  برامج 

برامج الصحة األساسية. 

جديدة  مقاربة  املغرب  يف  ظهرت  الثالثة،  األلفية  بداية  ومع 
امللك  إىل  الحكم  انتقال  خضم  يف  جاءت  االجتامعية،  للمسألة 
إجامع دويل عىل رضورة  تشكل  السادس، حيث  الجديد محمد 
من  وكان  واسع.  نطاق  عىل  املنترش  الفقر  ظاهرة  إىل  االلتفات 
األمم  مؤمتر  ثم   ،1995 سنة  كوبنهاغن  مؤمتر  عقد  ذلك،  نتيجة 
املتحدة لأللفية، متخض عنه التزام الدول الـ147 املشاركة بأهداف 

األلفية للتنمية يف أفق تحقيقها سنة 2015.

الرهان، والعمل عىل تحقيق هذه  املغرب رفع هذا   وكان عىل 
األهداف والتي تعترب املسألة االجتامعية من أولوياتها األساسية. 
وكالة وطنية  إنشاء  تم  بداية سنة 1999  السياق ومع  ويف هذا 
للتنمية االجتامعية، كآلية لتدبري الربامج االجتامعية، الهدف منها 

تقليص الخصاص االجتامعي. 

محمد  »مؤسسة  استحدثت  املؤسسة،  هذه  عمل  مع  وباملوازاة 
الخامس للتضامن« التي ترصف مواردها يف برامج مختلفة لدعم 
من هم يف أوضاع صعبة، والتدخل اإلنساين يف الكوارث الطبيعية، 
طريق  عن  املستدامة  التنمية  يف  واملساهمة  الجمعيات،  ودعم 

بناء وتجهيز املؤسسات االجتامعية، والبنيات التحتية. 

واآلليات  املؤسسات  من  املهمة  الرتسانة  هذه  إىل  باإلضافة 

للتنمية  الوطنية  املبادرة  انطالق   2005 سنة  عرفت  االجتامعية، 
البرشية، التي أعلن عنها امللك محمد السادس، حيث أعطيت لها 
ميزانية مهمة، وُسخِّرت لها إمكانيات الدولة، وُوضعت لها أهداف 
االجتامعي،  اإلقصاء  ومحاربة  الفقر،  محاربة  يف  تتمثل  عامة 

ومحاربة الهشاشة االجتامعية. 

وميكن اإلشارة يف السياق نفسه، إىل إحداث نظام التأمني اإلجباري 
عن املرض ونظام املساعدة الطبية، مبقتىض القانون رقم 65-00 
الذي يعترب تجسيداً اللتزام الدولة املغربية بخصوص تكريس مبدأ 

الحق يف الصحة كام تنص االتفاقيات الدولية.

االلتزامات الدولية للمغرب يف مجال الحامية االجتامعية 

بشأن   102 رقم  االتفاقية  عىل  املصادقة  قيد  املغرب  أن  يبدو 
املعايري الدنيا للضامن االجتامعي املعتمدة يف جنيف يف 28 يونيو/
العمل  ملنظمة  العام  للمؤمتر   35 الدورة  خالل   .1952 حزيران 
بتاريخ 31 ماي/أيار 2012 عىل  الدولية، وافق مجلس الحكومة 
مرشوع قانون رقم 47-12 الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية 

والتعاون، ووافق مبوجبه عىل هذه االتفاقية.

وتربز مقارنة منظومة الضامن االجتامعي أو الحامية االجتامعية 
الدولية،  العمل  االتفاقية 102 ملنظمة  املغرب مع مقتضيات  يف 
أن ُجّل املواد املنصوص عليها يف هذه االتفاقية مطبقة يف املغرب 
باستثناء التعويض عن البطالة الذي هو يف طور اإلنجاز يف انتظار 
القوانني التطبيقية. ويهدف هذا القانون إىل إحداث تعويض عن 
فقدان الشغل لصالح العاملني يف القطاع الخاص الذين يفقدون 
عملهم بطريقة الإرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض بنسبة 70 
% من األجر املرجعي من دون أن يفوق مبلغه الحد األدىن لألجر، 
الصندوق  من طرف  تدفع  أشهر   6 تتعدى  ال  مدة  وذلك خالل 

الوطني للضامن االجتامعي. 

الزمن(  من  عقد  من  )أكرث  املاضية  السنوات  عرفت  وهكذا، 
محطات أساسية يف مجال النهوض بأوضاع حقوق اإلنسان بشكل 
لتشمل  العمومية  السلطات  اهتاممات  خاللها  تطورت  عام، 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية من منطلق حقوقي انسجاماً مع 

االلتزامات الدولية للمغرب يف هذا املجال.

 تدابري ذات نتائج ملموسة لكن...

غري أن التقييم العام ملختلف هذه التدابري يتلخص يف أنها مل تؤت 
أُكُلُها من حيث غايتها املتمثلة يف التنمية االجتامعية مبا تعنيه من 
التقليص من البطالة والتوجه نحو القضاء عىل الفقر والهشاشة 
للتنمية األخري،  البنك اإلفريقي  والعدل يف توزيع الرثوة. فتقرير 
وتنامي  البطالة  مستوى  ارتفاع  املغربية،  للمملكة  بالنسبة  أكد، 
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الفوارق االجتامعية وعدم استفادة القطاعات االجتامعية، وعىل 
رأسها الصحة والتعليم، من النمو االقتصادي للبالد. 

السامية  املندوبية  عن  صادر  بيان  يف  جاء  أخرى،  جهة  ومن 
للتخطيط، أن معدل البطالة »زاد من 9.4 إىل %10.2 خالل الفرتة 
املمتدة بني الربع األول من سنة 2013 والربع األول من السنة 
املستوى  عىل  نقطة  قدره 0.8  ارتفاعاً  بذلك  مسجالً  الجارية، 

الوطني«. 

ومن جهته، أفاد التقرير األخري للبنك الدويل حول أسباب الفقر 
وكيفية محاربته )2013( أن %40 من املغاربة، أي 13 مليون 
مغريب، يعيشون عىل عتبة الفقر، ويصارعون من أجل البقاء. 

وأضاف التقرير أن خمسة ماليني نسمة يف املغرب يعانون الفقر 
بشتى ألوانه، ويشكلون 15 % من السكان، فيام يعيش25 % 

عىل عتبة الفقر أو تحت خط الفقر، أي ما يقارب 8 ماليني 
مغريب.

محدودة عىل  االستفادة  بقيت  االجتامعية،  الحامية  ومن حيث 
الرغم من الجهود امللموسة التي بذلت يف هذا املجال. 

املرأة والحامية االجتامعية

عىل الرغم من املجهودات التي قام بها املغرب عىل مستوى ضامن 
املساواة بني الجنسني سواء عىل مستوى مدونة األرسة ومختلف 
القوانني والترشيعات، ومصادقته عىل االتفاقية الدولية ملناهضة 
كل أشكال التمييز ضد املرأة ضمن ترسانة من االتفاقيات الضامنة 
الصحي  التأمني  نظام  فإن  أجيالها،  مبختلف  اإلنسان  لحقوق 
اإلجباري يعكس نوع إدماج املرأة يف سوق الشغل، إذ إن فئات 
ربات  مثل  النظام،  هذا  يشملها  ال  العامالت  النساء  من  واسعة 
القطاع  يف  العاملة  املرأة  أن  كام  املنازل.  يف  والعامالت  البيوت 
أن  علام  طبية،  أو  اجتامعية  تغطية  أي  لديها  ليست  التقليدي 
تتعدى 30%  الصحي اإلجباري ال  التأمني  املستفيدين من  نسبة 
لوزارة  وثيقة  )أنظر  للرجال   70% مقابل  للنساء  بالنسبة  فقط 
الشغل والتكوين املهني حول مسألة النوع يف الشغل والتكوين 

املهني والحامية االجتامعية(. 

وللوقاية من أشكال التمييز وضامن املساواة يف العمل ويف الشغل 
واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  يحث  االجتامعي،  والضامن 

والبيئي يف تقرير أنجزه سنة 2012 عىل:

املشغلني §	 منظامت  مع  بتعاون  تفاوض،  عملية  إطالق 
القضاء  إىل  يرمي  إطار،  اتفاق وطني  إبرام  واألجراء، بهدف 

عىل كل أشكال التمييز ضد النساء يف مجال الشغل،

خدمات §	 مجال  يف  النساء  ضد  التمييز  أشكال  عىل  القضاء 

التقاعد ورصف منحة الرتّمل، وإقرار احتساب الفرتة السابقة 
عىل الوالدة والتالية لها يف تقييم الحق يف املعاش.

لصالح  للمساواة  عمل  خطة  إطالق  إىل  نفسه  التقرير  دعا  كام 
النساء القرويات. 

األشخاص يف وضعية إعاقة والحامية االجتامعية

أظهر البحث الوطني حول اإلعاقة يف املغرب بالنسبة لسنة 2004، 
أن نسبة اإلعاقة يف املغرب بلغت 5.12 %، أي ما يعادل مليون 

و530 ألف مواطن. 

»تقوم  أنه  عىل  والثالثني  الرابع  فصله  يف  املغريب  الدستور  ينص 
السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إىل األشخاص 
والفئات من ذوي االحتياجات الخاصة...«. كام كان املغرب من 
البلدان األوىل التي وقعت عىل اتفاقية األشخاص ذوي اإلعاقة يوم 
30 مـارس/آذار 2007، حيث متت املصادقة عىل هذه االتفاقية يف 

8 أبريل/نيسان 2009. 

غري أن النصوص املعتمدة يف املغرب يف هذا املجال، ظلت عبارة 
عن مبادئ عامة بعيدة عن أن تكون دقيقة، سواء عىل مستوى 
املعنية  والجهات  الحقوق  تحديد  مستوى  عىل  أو  الصياغة 
وضعية  يف  األشخاص  حقوق  كل  تشمل  ال  أنها  كام  بالتطبيق، 
إعاقة، فضالً عن أنها وضعت من منظور رعايئ وليس من منظور 

حقوقي.

املتعلق بحامية حقوق  اإلطار 13-97  القانون  أثار مرشوع  وقد 
األشخاص يف وضعية اإلعاقة الذي صادق عليه املجلس الحكومي، 
باعتباره ال  العاملة يف مجال اإلعاقة،  الجمعيات  غضب مختلف 
يتالءم واالتفاقية الدولية لحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة. وال 
يضمن حقوقهم كام يتطلعون إليها، فضالً عن عدم إرشاكهم يف 

بلورة هذا املرشوع.

هذا عىل املستوى القانوين، أما عىل مستوى السياسات العمومية، 
فعىل الرغم من التزامات الترصيح الحكومي، فقد ظل الولوج إىل 
بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة محدودا جدا. كام  التشغيل 
أن األطفال يف وضعية إعاقة ال يتمتعون، عمليا، بنفس الحقوق 
بالنسبة  قوله  ميكن  األمر  ونفس  األطفال،  باقي  بها  يتمتع  التي 
للعيش الالئق والحق يف املشاركة يف الحياة السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية، ومكافحة القوالب النمطية وأشكال التمييز.

وضعية  يف  لألشخاص  بالنسبة  االجتامعية  الحامية  بخصوص  اما 
للضامن  الوطني  الصندوق  يف  منهم  املنخرطني  عدد  فإن  إعاقة، 
االجتامعي أو يف تأمني تعاضدي ال يتعدى %12 فقط من مجموع 
الوطني  البحث  حسب  املغرب،  يف  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص 
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املشار إليه.

كام أن الولوج إىل الخدمات الصحية ما زال ضعيفاً جداً، حيث إن 
شخصاً واحداً من أصل خمسة مل يسبق له أن زار مؤسسة صحية، 

والوضع يف العامل القروي صعب للغاية. 

بحقوق  تعنى  دولية  اتفاقية  املغرب عىل  توقيع  أن  يبدو  هكذا 
األشخاص يف وضعية إعاقة، وتكريس حقوق هذه الفئة دستورياً 
الخاصة  اإلجراءات  قوانني ووضع  بد من سن  بل ال  كافيني،  غري 
مواد  بكل  املغربية  للحكومة  العميل  االلتزام  يرتجم  بشكل  بها، 
االتفاقية الدولية لألشخاص يف وضعية إعاقة عىل مستوى القوانني 
من  ملزيد  العمومي  التواصل  مستوى  وعىل  امللزمة،  الوطنية 

التوعية والتحسيس لتغيري العقليات والتمثالت السلبية.

أنظمة الحامية االجتامعية يف املغرب

للحامية  أهمية خاصة  االستقالل  منذ حصوله عىل  املغرب  أوىل 
االجتامعية، حيث بادر إىل إنشاء نظام مزدوج: إجباري واختياري.

األنظمة اإلجبارية

يتعلق  ما  يف  األوىل  املؤسسة  وهو  للتقاعد،  املغريب  الصندوق 
بالتأمينات االجتامعية لألجراء يف القطاع العمومي. ويدير أنظمة 
العسكرية،  املعاشات  ونظام  املدنية،  املعاشات  نظام  املعاشات 

ونظام تقاعد تكمييل إضافة إىل األنظمة غري املساهمة.

يف  تعمل  مؤسسة  وهو  التقاعد،  رواتب  ملنح  الجامعي  النظام 
مجال االحتياط االجتامعي تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل 
املايل، أُنشئت بالظهري مبثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر بتاريخ 
اإليداع  بتسيريها صندوق  األول 1977، ويقوم  أكتوبر/ترشين   4
الحقوق  ضامن  يف  الجامعي  النظام  مهمة  وتتجىل  والتدبري. 
الشيخوخة  مخاطر  برسم  حقوقه  لذوي  أو  للمنخرط  الشخصية 
النظام  يتألف  املهمة،  بهذه  وللقيام  والوفاة.  التقاعد  ومخاطر 
التي  الحقوق  وتتمثل  تكمييل.  ونظام  عام  نظام  من  الجامعي 
يضمنها النظام الجامعي يف معاش الشيخوخة والتقاعد والوفاة، 

والتعويضات العائلية وتحويل الحقوق. 

واملياومني  املؤقتني  عىل املستخدمني  وجوباً  العام  يطبق النظام 
والعرضيني العاملني مع الدولة والجامعات املحلية، واملستخدمني 
املتعاقدين الذين ينطبق عليهم الحق العام، ومستخدمي الهيئات 
الظهري  يف  عليها  املنصوص  املالية  املراقبة  عليها  تنطبق  التي 
الرشيف رقم 1.59.271 الصادر يف 17 شوال 1379 )14 ابريل/

نيسان 1960(.

هذا  ويطبق  نظام تعاقدي.  فهو  التكمييل،  للنظام  بالنسبة   أما 
يتقاضون  الذين  العام  النظام  يف  املنخرطني  عىل  وجوباً  النظام 
النظام  طرف  من  سنوياً  املحددة  األجرة  سقف  تفوق  أجوراً 
الجامعي، والذين يعملون لدى هيئة مشغلة موقعة عىل ااتفاقية 

االنضامم إىل النظام التكمييل.

الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي. هو عبارة عن  الصندوق 
اتحاد يضم مثاين تعاضديات خاصة باملوظفني العاملني يف القطاع 
العمومي. كام أنه املؤسسة األوىل املرشفة عىل التأمني اإلجباري 

للمرض بالنسبة لألجراء يف القطاع العام.

و منذ دخول قانون 65.00 مبثابة مدونة التغطية الصحية األساسية 
اإلجباري عىل  التأمني  تدبري  الصندوق مبهمة  أنيط  التنفيذ،  حيز 
املرض ملصلحة نشيطي ومتقاعدي القطاع العام. أما يف ما يخص 
إطار  يف  العادية  العالجات  بتأمني  تتكلف  فهي  التعاضديات، 
التأمني اإلجباري عىل املرض وفقاً التفاقية تفويض التدبري املوقعة 
بني الصندوق والتعاضديات سنة 2006 إىل جانب استمرارها يف 

تدبري النظام التكمييل.

الوطني  الصندوق  يعترب  االجتامعي:  للضامن  الوطني  الصندوق 
املدنية  بالشخصية  تتمتع  عمومية  مؤسسة  االجتامعي  للضامن 
االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  ويسري  املايل،  واالستقالل 
اإلدارة  ممثيل  من  يتكون  ثالثية،  تركيبة  ذو  إداري  مجلس 

واملشغلني واألجراء، وينتخب أعضاؤه ملدة ثالث سنوات.

ليستفيد   1959 سنة  منذ  االجتامعي  الضامن  نظام  تأسيس  تم 
وعهد  الحرة،  واملهن  والتجارة  الصناعة  قطاعات  يف  األجراء  منه 
يؤمن  الذي  االجتامعي،  للضامن  الوطني  الصندوق  إىل  بتسيريه 
املرض  بسبب  الدخل  فقدان  مخاطر  ضد  لهم  املؤمن  حامية 
واألمومة والتقاعد والشيخوخة، وكذا رصف التعويضات العائلية 

والتعويضات عن الوفاة ومعاش املتوفني.

ويتم متويل هذا النظام بواسطة مساهامت أرباب العمل واألجراء 
الذي يستفيد  الصايف  الشهري  عىل حد سواء وعىل أساس األجر 
منه العامل، كام أن الصندوق يقوم بإيداع األموال املتوفرة لديه 

غري الالزمة لتسيريها لدى صندوق اإليداع والتدبري.

وقد دخل هذا النظام حيز التطبيق يف فاتح أبريل/نيسان 1961، 
وطال فيام بعد قطاعات الفالحة والصناعة التقليدية.

األنظمة االختيارية

والصندوق  التكميلية  األنظمة  أي  بالتعاضديات،  األمر  يتعلق 
األخريان  هذان  ويتوفر  التأمني.  للتقاعد ورشكات  املغريب  املهني 
عىل أنظمة أساسية وأخرى تكميلية، كام أنها توفر خدمات طبية 
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وتأميناً عىل الحياة ومنحاً عند الوفاة، مثل باقي األنظمة األخرى، 
إىل جانب خدمات أخرى مختلفة.

مليون   4.5 حواىل  االجتامعي  للضامن  اإلجباري  النظام  ويشمل 
نسمة  مليون   15 حواىل  املرض  تغطية  تشمل  بينام  األجراء  من 
مبن فيهم العاملون يف القطاعني العام والخاص والطلبة والفئات 

املعوزة.

أهم خدمات أنظمة الحامية االجتامعية

التغطية الصحية . 1

العام  النظام  مقومات  أهم  أحد  الصحية  التغطية  نظام  يشكل 
الدولة  تقوم  اإلطار،  هذا  ويف  املغرب.  يف  االجتامعي  لالحتياط 
من  بتوفري جزء  الخاص  التأمني  ومؤسسات  العمومية  والهيئات 
التغطية الصحية، تتمثل يف تحملها مصاريف تطبيب واستشفاء 

وعالج أجراء القطاع العام والخاص وذوي الحقوق فيهام.

نظام  الخاص من خدمات  القطاع  واألجري يف  املوظف  ويستفيد 
التأمني اإلجباري األسايس عىل املرض الذي أحدث مبوجب قانون 

65.00 ونصوصه التطبيقية.

العام  القطاع  يف  املرض  عىل  اإلجباري  التأمني  تدبري  أسند  وقد 
والتأمني  االجتامعي،  االحتياط  ملنظامت  الوطني  للصندوق 
اإلجباري عىل املرض يف القطاع الخاص للصندوق الوطني للضامن 
االجتامعي، كام يعود إىل رشكات التأمني الخاصة التكفل بتغطية 
عليها،  والقيمني  املساجد  وأمئة  السلطة،  كأعوان  الفئات  بعض 

وقدماء املقاومة وجيش التحرير وفئات أخرى.

وأبرم الصندوق اتفاقية تقيض بتفويض التدبري لثامين تعاضديات 
من أجل تدبري العالجات العادية أو ما يسمى ملفات املرض، يف 
حني يتكفل هو بأداء الخدمات، وتدبري امللفات املتعلقة باألمراض 

املزمنة واملكلفة، واالستشفاءات واألدوية املكلفة.

وكذا  واألعوان،  املوظفني  تهم  تعاضدية  هيئات   8 حالياً  وتوجد 
ملصلحة  العادية  العالجات  وتدبر  نفسها،  القطاعات  متقاعدي 

املشمولني بالتأمني اإلجباري عىل املرض يف القطاع العام. 

وتغطي الخدمات املقدمة من طرف الصندوق الوطني ملنظامت 
بني  ترتاوح  بنسبة  الصحي  التأمني  خدمات  االجتامعي  االحتياط 
القطاع  يف  لالستشفاء  بالنسبة  و100%  لألدوية  بالنسبة   70%
باملقابل، يتم االستفادة من هذه  العام وتحّمل األدوية املكلفة. 
الخدمات مقابل أداء واجبات لالنخراط )%5( يتحملها مناصفة 

كل من املوظف والهيئة املشغلة.

بنظام خاص  امللكية  املسلحة  القوات  تعاضدية  احتفظت  وقد   

ملصلحة املستفيدين من خدمتها.

التغطية  بتدبري  تتكفل  التعاضديات  أن  إىل  اإلشارة  وتنبغي 
الوفاة واإلحالة عىل  الخدمات األخرى كمنحة  التكميلية وبعض 

التقاعد والعديد من مؤسسات العالج واالستشفاء.

املساعدة  بنظام  العمل   2011 سنة  قبل  بدأ  أخرى،  جهة  من 
الطبية للمعوزين »راميد« الذي خصص لدعم الفئات التي تعاين 
الهشاشة والفقر، وذلك بعد تجربة منوذجية يف جهة تادلة أزيالل 

انطلقت سنة 2008. 

معايري  الدولة  طرف  من  أنجزت  التي  الدراسات  حددت  وقد 
تخلص إىل أن عدد املغاربة املعوزين الذين يحق لهم االستفادة 
التكلفة السنوية  النظام ميثلون 8.5 ماليني مغريب، وأن  من هذا 

للتكفل الصحي تقدر بـ2.7 ملياري درهم.

التعويض عن األرضار املرتتبة عن األخطار املهنية )حوادث . 2
الشغل(

املحلية  الجامعات  وأعوان  الخاص،  القطاع  أجراء  يخضع 
ومستخدمو املؤسسات العمومية للظهري الرشيف رقم 1.60.223 
حيث  من  مبقتضاه  املغري   1963 فرباير/شباط   6 بتاريخ  الصادر 
بالتعويض  املتعلق   1927 يونيو   25 يف  الصادر  الظهري  الشكل 
املتخذة  التنظيمية  النصوص  من  مجموعة  الشغل  حوادث  عن 
لتطبيقه. ويرتكز هذا الظهري عىل مبدأ مسؤولية املشغل )املؤاجر( 
أو مؤمنه، بحكم القانون، يف التعويض عن جميع األرضار املرتتبة 

عن حوادث الشغل التي يصاب بها األجراء والعامل.

يضمن هذا الظهري للمصابني بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم 
يف حالة الوفاة مجموعة من التعويضات واملصاريف واإليرادات 
الطبية  والصوائر  )العالجات  الشغل  حوادث  ضحايا  ملصلحة 
والجراحية والصيدلية وصوائر االستشفاء، األجهزة، صوائر الجنازة، 

التعويضات اليومية واإليرادات العمرية...(؛

خدمات املعاش. 3

إحالتهم  عند  فيها  للمنخرطني  التقاعد  صناديق  مختلف  تضمن 
له  املؤمن  منها  يستفيد  أن  ميكن  شهرية  منحة  التقاعد،  عىل 
مدى الحياة، كام تضمن لهم، إضافة إىل ذلك، خدمات أخرى من 
الوفاة وتحويل املعاشات إىل ذوي  التقاعد ومعاش  قبيل معاش 

الحقوق، وغريها ذلك من الحقوق.

الصندوق املغريب للتقاعد 

يعترب نظام املعاشات املدنية نظام تقاعد إجبارياً يقوم عىل 
توزيع خدمات محددة عىل شكل أقساط سنوية. ومن أجل تلبية 
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هذه الخدمات، يقوم النظام بتحصيل اشرتاكات يتم احتسابها 
عىل أساس الراتب األسايس يضاف إليه التعويض عن السكن 

والتعويضات النظامية املستحقة.

وقد انتقلت نسبة املساهامت، منذ سنة 2006 إىل    20%يتحملها 
بشكل متساو كل من املشغل واملنخرط بحصة  10% لكل واحد 

منهام.

وتتم تصفية املعاش عىل أساس الراتب النظامي الذي تلقاه 
املنخرط قبل إحالته عىل التقاعد. ويعترب سن   60 سنة، كحد 
قانوين لإلحالة عىل التقاعد بالنسبة لجميع املنخرطني باستثناء 
بعض الهيئات من املوظفني. )أساتذة التعليم العايل: 65 سنة، 
وميكن للقضاة االستمرار يف مزاولة عملهم إىل حدود 66 سنة 

)إضافة سنتني ثالث مرات(.

كام مينح النظام إمكانية التقاعد قبل بلوغ السن القانونية 
وذلك يف حال عجز املوظف عن العمل، أو  )التقاعد املبكر ، 
بعد قضاء 15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للنساء و 21سنة 

بالنسبة للرجال.

ويبلغ معدل األقساط السنوية  2,5% تعتمد عن كل سنة يتحملها 
النظام يف حد أقىص يصل إىل 40 قسطاً سنوياً، ويتم تخفيض هذا 
املعدل إىل2%  يف حال التقاعد قبل بلوغ حد السن القانوين، أي 

بتخفيض بنسبة 20%  من قيمة املعاش.

ويف حالة الوفاة، ينتقل املعاش إىل الزوج )ة (بنسبة  50% طيلة 
عمره )ها(، كام ينتقل % 50  من املعاش لأليتام إىل غاية بلوغهم 
للمتمدرسني .ويف حال العجز   16سنة وحتى21 سنة بالنسبة 
الدائم والتام، يدفع املعاش للمنخرط طيلة مدة عجزه عن العمل.

إضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق بدفع معاشات العجز والوفاة، 
علامً أن أعباء هذه الخدمات يتحملها املشغلون بصفة حرصية، 

حيث يتوىل النظام تسيريها لحسابهم.

الصندوق الوطني الضامن االجتامعي

يقدم الصندوق الوطني للضامن االجتامعي الخدمات اآلتية:

· التعويضات العائلية؛	

· الخدمات قصرية األمد املتعلقة بالتعويضات اليومية عن 	
التي ال يشملها القانون املتعلق  عن الحوادث  املرض أو 
بحوادث الشغل واألمراض املهنية، وكذا املتعلقة بالتعويضات 
رخص  اليومية عن األمومة، والتعويضات عن الوفاة وعن 

الوالدة؛

· الخدمات طويلة األم: وهي معاشات العجز ومعاشات 	
الشيخوخة ومعاشات ذوي الحقوق.

)معاش التقاعد والعجز  وعىل مستوى الخدمات طويلة األمد 
املساهامت يتحملها كل من  ذوي الحقوق ، فإن  ومعاشات 
واألجري بنسبة الثلث ،وتحتسب عىل  رب العمل بنسبة الثلثني 
أساس نسبة إجاملية تقدر بـ 11,89% من األجر الصايف يف حدود 
معاشات  من  ويستفيد   6.000درهم كسقف شهري للراتب. 
النشيطون الخاضعون لنظام الضامن  الضامن االجتامعي األجراء 

االجتامعي. ويشرتط يف استفادتهم من املعاش: 

املناجم §	 لعامل  بالنسبة  سنة   55 أو  الستني  سن  بلوغ 
الذين يثبتون قضاء خمس سنوات عىل األقل من العمل 

يف باطن األرض؛

التوقف عن كل نشاط مأجور؛§	

التوفر عىل 3240 يوماً من االشرتاك عىل األقل.§	

يعادل مبلغ املعاش %50 من معدل األجر الشهري الخاضع 
من  يوماً   3240 عىل  املتوفر  له  للمؤمن  بالنسبة  لالشرتاك 
مدة  لكل  بالنسبة  املبلغ  هذا  زيادة %1 عىل  وتتم  التأمني، 
من التأمني تبلغ 216 يوماً عالوة عىل 3240 يوماً دون تجاوز 
%.70 أما املبلغ األدىن الشهري لراتب الشيخوخة فقد حدد بـ 

1000 درهم ابتداء من فاتح يوليو/متوز 2010.

يف حال وفاة املتقاعد، يدفع الصندوق معاشاً للزوج )ة(واألطفال 
دون 16سنة، أو تحت سن 21  سنة إذا كانوا يتابعون دراستهم، 
أو إذا كان سنهم يقل عن 18 سنة يف حالة التدريب يف إحدى 

الحرف.

وميثل املعاش املمنوح للزوج أو الزوجة أو األطفال يتامى األب أو 
األم 50% من مبلغ املعاش الذي يحق للمؤمن يف تاريخ وفاته، أما 

بالنسبة ليتيم األب أو األم، فتحدد نسبة املعاش بـ%25.

النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد 

يعترب النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد يف شقه املتعلق بالنظام 
إلزامياً ميزج بني قاعديت التوزيع والرسملة. يساهم  العام، نظاماً 
فيه املوظف بنسبة6 %  بينام يساهم املشغل بنسبة%12   
موزعة بشكل متساو بني الرسملة 6% والتوزيع 6%. وتحتسب 
املساهامت عىل أساس الراتب األسايس بحد أقىص يصل إىل أربع 
مرات الراتب املتوسط للنظام الذي يعرف ارتفاعا سنة بعد سنة، 
إذ بلغ الراتب األقىص يف فاتح يناير 2012 ما قدره 14.670 درهم. 

رشوط االستفادة 
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· مدة الخدمات الصحيحة: يجب أن تفوق أو تساوي 3 سنوات 	
عىل األقل.

· سن املنخرط:	

o 60 سنة: لالستفادة من معاش التقاعد العادي؛

o 55 سنة أو أكرث: لالستفادة من معاش التقاعد قبل األوان؛

o  ال يوضع أي رشط بالنسبة لسن املنخرط الراغب يف االستفادة
من التقاعد النسبي عند إمتامه إحدى وعرشين سنة أو أكرث 
من الخدمات الصحيحة يف إطار النظام الجامعي ملنح رواتب 

التقاعد.

ومتثل نسبة املعاش مجموع النسب اآلتية:

%2 بالنسبة لكل سنة من الخدمات الصحيحة )االنخراط، §	
تصحيح الخدمات، التحويل واالسرتداد(.

يف §	 الصحيحة  الخدمات  سنة من  لكل  بالنسبة   1%
إطار تصحيح الخدمات السابقة عندما تفوق نسبة املعاش 

.% 60

ويتم  العام.  النظام  إطار  النسبي فقط يف  التقاعد  ومينح معاش 
العادي مع تطبيق نسبة  التقاعد  احتسابه بنفس طريقة معاش 

تخفيض تقدر بـ24 %. 

معاش  طريقة  األوان بنفس  قبل  التقاعد  معاش  احتساب  يتم 
التقاعد العادي مع تطبيق نسبة تخفيض تقدر بـ%0.4 لكل شهر 
من أشهر االستفادة قبل سن الستني، وذلك يف حدود 5 سنوات أي 

ما يعادل 24 % كنسبة تخفيض قصوى.

إىل  اضطر  منخرط  كل  التقاعد،  عن  عمري  معاش  من  يستفيد 
االنقطاع عن عمله بسبب عجز تام ونهايئ عن مزاولة مهامه. ويف 
حالة وفاة املتقاعد، يوزع معاشه بطريقة متساوية عىل األزواج، 
يف حني مينح معاش األيتام لهم إىل غاية بلوغهم16  سنة  )21 سنة 
يف حالة عدم متدرسهم(. أما إذا كان اليتيم ذا عجز دائم، فيصبح 

املعاش دامئاً.

الصندوق املهني املغريب للتقاعد 

يعترب النظام الذي يتوىل الصندوق املهني املغريب للتقاعد تسيريه 
طابع اختياري يعتمد عىل اشرتاكات  نظام معاش تكميلياً ذا 
ويقرتح الصندوق طريقتني لتصفية  لنظام النقط.  محددة طبقاً 
املستحقات: إما التخيل مع اسرتجاع رأس املال أو التخيل مع الحق 
يف املعاش الدائم. وتتم إعادة مراجعة قيمة املعاشات بقرار صادر 

عن مجلس إدارة الصندوق.

مينح الصندوق للمنخرطني فيه اختيارين: 

· منتوج »الكامل« باشرتاكات متساوية بني املشغل واألجري 	
مجموع األجر بنسب ترتاوح بني 3 و %10،  تحسب عىل 
وتخضع مساهامت رب العمل لزيادة بنسبة 30 %  ال ترتتب 

عليها حقوق؛

· منتوج »املناسب«، وترتاوح نسب اشرتاكات األجراء واملشغلني 	
ما بني 6% و12%وتخضع اشرتاكات املشغلني، كام هو شأن 
عىل  تصفيتها  وتتم    %30 بنسبة  لزيادة  »الكامل«،  منتوج 
للضامن  الوطني  الصندوق  نظام  سقف  تفوق  أجرة  أساس 

االجتامعي( املحدد حالياً بـ 6.000 درهم(.

ويقوم الصندوق كل سنة مبنح األجراء املساهمني عدداً من النقاط 
يتم احتسابها انطالقاً من الحاصل املرتتب عن قسمة مساهامت 
)باستثناء تلك التي ال تدر حقوقاً( عىل  وأرباب العمل  العامل 
املرجعي. ويشكل مجموع النقاط التي   6أضعاف من األجر 
حصل عليها املنخرطون أثناء فرتة مساهمتهم، القاعدة األساسية 
الحتساب »املعاش املستحق« عند إحالتهم عىل التقاعد. ويعترب 
األجر املرجعي مؤرشا يعكس تطور متوسط األجر لجميع 

املنخرطني املساهمني يف الصندوق. 

يف  )ة(  األرمل  )ة(  وتعطي وفاة أحد املتقاعدين الحق للزوج 
االستفادة من معاش يتم احتسابه عىل أساس نصف عدد النقط 
املستحقة. ويرصف هذا املعاش مبجرد بلوغ سن التقاعد العادي 
فيام يتعلق بالزوج األرمل، وقبل عرش سنوات من سن التقاعد 
من املعاش بالنسبة  وميكن االستفادة  بالنسبة للزوجة األرملة. 
للزوج )ة(  الذي يتكفل بطفل قارص. كام ميكن تقديم االستفادة 

بعرش سنوات رشيطة تطبيق معامل التخفيض.

ويستفيد األطفال األيتام من جهة األم واألب، من معاش يحتسب 
عىل أساس 20 %  من النقط التي حصل عليها الهالك دون أن 
يتجاوز 100% ، ويستفيدون من هذا املعاش إىل غاية بلوغهم 

سن الرشد أو قدرتهم عىل إدارة أموالهم.

عىل صعيد آخر، ال يقوم الصندوق مبنح فوري ملعاش العجز، بل 
يعوض عنه مبنح نقاط مجانية تضاف إىل رصيد املستفيد، وال تتم 
تصفية الحقوق يف املعاش إال ببلوغ املستفيد سن التقاعد العادي 

أو عندما يكون التقاعد النسبي مرخصاً.

تحديات وآفاق الحامية االجتامعية يف املغرب

ال يشمل نظام الضامن االجتامعي سوى ثلث السكان النشيطني 
يف  العاملني  معظم  يجعل  ما  مليوناً،   12 حواىل  عددهم  البالغ 
القطاع غري املهيكل مقصيني عن أي رعاية اجتامعية، كام تعاين 
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إىل  يفيض  الذي  اليشء  التشتت،  من  االجتامعي  الضامن  أنظمة 
 35 املغرب  يف  نسبتها  تتجاوز  ال  متكافئة،  غري  اجتامعية  حامية 
اختالالت  تعرف  التقاعد  صناديق  أغلب  أن  كام  فقط.  املئة  يف 
املتقاعدين  معاشات  عىل  سلباً  ما سينعكس  املالية،  توازناتها  يف 

وتهديد دميومة صناديق التقاعد بجميع مكوناتها. 

وتبلغ الفئة النشيطة 11,54 مليون شخص فيام يبلغ عدد الفئة 
النشيطة العاملة 10,54 ماليني شخص، كام أن عدد العاملني غري 
األجراء من دون تغطية يصل إىل 5,95 ماليني شخص. وال تتجاوز 
نسبة التغطية الصحية األساسية %53، يساهم فيها نظام املساعدة 
الطبية )راميد( بـ  %18 والصندوق الوطني للضامن االجتامعي 
بـ 13 % يليه الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي بـ 
والتعاضديات مع  التأمني  باإلضافة إىل مساهامت رشكات   ،% 9
ويعزى  امللكية.  املسلحة  القوات  وتعاضدية  الداخلية  الصناديق 
تتعلقان  إشكاليتني  إىل  املغرب  يف  االجتامعية  التغطية  ضعف 
غري  العامل  وفئة  العام  القطاع  أجراء  جميع  لتشمل  بتوسيعها 
للضامن  الوطني  للصندوق  العام  املدير  ترصيح  )أنظر  األجراء. 
يونيو/  19 الوطنية،  البوابة  موقع  احميدوش،  سعيد  االجتامعي 

حزيران 2014(. 

الحامية االجتامعية يستدعي عىل  الرفع من إمكانيات نظام  إن 
الفئات  ملختلف  االجتامعية  للتغطية  واضح  منظور  وضع  األقل 
من السكان يف القطاع الخاص )املستقلون والعامالت يف البيوت 
مستوى  تحسني  يتطلب  كام  األجراء(...  غري  والحرفيون  والطلبة 

الخدمات الحالية والعمل عىل توفري منتوجات جديدة.

وسنكتفي هنا بالتطرق إىل التغطية الصحية وأنظمة التقاعد، نظراً 
لكونهام  ونظراً  االجتامعية،  الحامية  منظومة  داخل  ألهميتهام 
تتصدران انشغاالت مختلف الفاعلني السياسيني واالجتامعيني يف 

املغرب.

التغطية الصحية

رغم الجهود املبذولة يف إطار تعميم التغطية الصحية يف املغرب، 
أن  كام  منها،  مستفيدين  غري  املغاربة  من   50% زال  ما  أنه  إال 
%53 من مصاريف العالج تتحملها األرس. بل حتى نسبة 50% 
منها  تستفيد  ال  الصحية،  التغطية  من  املستفيدين  املغاربة  من 
بالشكل املطلوب يف ظل تباطؤ اإلجراءات العالجية باإلضافة إىل 
النقص يف التجهيزات الطبية وغريها من اإلكراهات )أنظر ترصيح 
حازم الجياليل املدير العام للوكالة الوطنية للتأمني الصحي مبوقع 

www.annahar.ma، بتاريخ 8 أبريل 2014(.

وتوقيع  القوانني  إصدار  يف  مهام  تطوراً  عرف  املغرب  أن  أكيد 
القوانني،  هذه  تنفيذ  عن  بعيدا  مازال  الواقع  لكن  االتفاقيات، 

يف  خاصة  عليها  املنصوص  االتفاقيات  احرتام  انعدام  نجد  حيث 
القطاع الخاص، كام أن هناك نقصاً كبرياً يف الحوكمة وغياب آليات 

التدبري والتسيري.

قبيل  من  االختالالت  من  مجموعة  الصحية  التغطية  وتعرف 
ضعف نسبة سحب البطاقات، كام أن 400 من املناطق الصحية ال 
يوجد فيها الطاقم الطبي وال التجهيزات املناسبة، حسب املسؤول 
نفسه، وأنه ال ميكن إلزام املرىض يف القرى بالولوج إىل مراكز تفتقر 

إىل التجهيزات الالزمة.

عرفها  التي  االختالالت،  من  مجموعة  السطح  عىل  طفت  كام 
تفعيل نظام املساعدة الطبية »راميد«، الذي ُعّمم عىل املستوى 
الوطني سنة 2011، لعل أبرزها يتمثل يف االنخراط املزدوج، حيث 
تم ضبط أكرث من 200 ألف حالة مسجلة بالنظامني )نظام راميد 
املرور  مسلك  احرتام  وعدم  األساسية(،  الصحية  التغطية  ونظام 
عرب املراكز الصحية ذات االرتباط، وضعف نسبة سحب البطاقات 
للفئتني،  االستفادة  تجديد  ونسبة  الهشاشة،  فئة  طرف  من 
األشخاص  ملساهامت  بالنسبة  التمويل  تحصيل  إىل ضآلة  إضافة 
ملساهامت  جزيئ  وتحصيل  املائة(  يف   32( الهشاشة  وضعية  يف 
الجامعات الرتابية )13 يف املائة(، مع غياب التعاقد مع املؤسسات 

االستشفائية.

 ومن العوائق القامئة، عدم اعتامد مبادئ الحوكمة الجيدة املعمول 
بها يف التمويل، املتمثلة يف استقالل الصندوق املمول للنظام عن 
الجهة املقدمة للعالجات، أي وزارة الصحة يف هذه الحالة، وهو 
ما يتطلب املالءمة القانونية يف إطار مرشوع مرسوم حتى يصبح 
للوكالة الوطنيــة للتأمني الصحـي، التي أسند إليها املرشع تدبري 
هذا النظام، متويل ميكنها من أن تنجز تعاقدات مع مستشفيات 

معينة حتى ال تكون لها ذريعة لعدم عالج املستفيدين.

رهينة  أشكالها  مبختلف  الصحية  التغطية  من  االستفادة  وتبقى 
بإصالح النظام الصحي املغريب، كام أن تعميم االستفادة يتطلب 
إنشاء نظام تغطية صحية ملصلحة طلبة التعليم العايل والعاملني 
املستقلني، واألشخاص العاملني يف املهن الحرة وجميع األشخاص 

اآلخرين املزاولني مهناً من غري أجر.

وقد وردت يف االسرتاتيجية القطاعية لوزارة الصحة 2012-2016 
التغطية  خدمات  وتجويد  التعميم  هذا  لتحقيق  إجراءات  عدة 

الصحية والتي ما زالت تتطلب التفعيل. 

أنظمة التقاعد

يتسم النظام الحايل للتقاعد يف املغرب بالسامت البارزة اآلتية:

§ تعدد األنظمة وعدم تقاربها؛	
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§ تعدد أمناط الحكامة؛	

§ ضعف نسبة التغطية: حواىل %33 فقط من مجموع الساكنة 	
النشيطة تستفيد من تغطية التقاعد؛

§ اختالالت هيكلية عىل مستوى بعض األنظمة وعدم دميومتها 	
يف أفق سنة 2060، حيث يبلغ مجموع الديون غري املشمولة 
بالتغطية عىل صعيد مختلف األنظمة إىل نهاية سنة 2011 
ما يناهز 813 مليار درهم. وينتظر أن يعاين الصندوق املغريب 
والصندوق   ،2014 سنة  من  ابتداء  مايل  عجز  من  للتقاعد 
الوطني للضامن االجتامعي يف سنة 2021، والنظام الجامعي 

ملنح رواتب التقاعد خالل سنة .2022

وقد أسفر تشخيص وضعية مختلف أنظمة التقاعد عن تسجيل 
األعىل  املجلس  بينها   من  جهات  عدة  أبرزتها  اختالالت  عدة 
للحسابات، الذي قدم تصوراً إلصالح أنظمة التقاعد انطلقت منه 
الحكومة لتقديم رؤيتها إلصالح الصندوق املغريب للتقاعد )أنظر 
املنشور  للحسابات  األعىل  املجلس  بتقرير  التفاصيل  من  املزيد 

عىل موقعه اإللكرتوين(.

يف هذا السياق بادرت الحكومة املغربية من أجل معالجة أزمة 
طرح  إىل  للتقاعد  املغريب  للصندوق  املدنية  املعاشات  نظام 
واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  عىل  املوضوع  يف  مقرتحات 
والبيئي إلبداء رأيه بشأنها. ويبدو أنه وجد صعوبة يف إبداء الرأي 

فيها يف آخر اجتامع له، فأجل ذلك إىل اجتامع الحق. 

ومن أهم مكونات هذا املقرتح:

* رفع سن التقاعد إىل 62 سنة ابتداء من فاتح يوليو/متوز 2015، 
ورفعه تدريجياً بستة أشهر كل سنة، ليصل إىل 65 سنة ابتداء من 

01 يوليو/متوز 2021.

* رفع نسبة االقتطاع من األجور لتمويل صندوق التقاعد بـ 4 % 
)2 % يف 1 يوليو/متوز 2015، و2 % يف فاتح يوليو/متوز 2016( 

لتصل إىل 14 % بدل 10 % حالياً مع مساهمة مامثلة للدولة.

آليتني، األوىل هي احتسابه  التقاعد عرب  * تقليص مقدار معاش 
عىل قاعدة معدل األجرة للسنوات الثامين األخرية بدل آخر أجرة 
حالياً، والثانية هي استبدال نسبة 2.5 % من األجرة عن كل سنة 

من العمل بنسبة 2 % فقط.

للتقاعد  االستحقاق  إمكانية  عىل  للحصول  العمل  مدة  رفع   *
النسبي )رشيطة إذن اإلدارة ويف حدود عدد محدد من املناصب( 
من 21 سنة كحد أدىن بالنسبة للرجال و15 سنة بالنسبة للنساء 
إىل 26 سنة للرجال و20 سنة للنساء، ورفع مدة العمل للحصول 

عىل التقاعد النسبي غري املرشوط إىل 36 سنة بدل 30 سنة حالياً، 
كل هذا مع تخفيض مقدار معاش التقاعد النسبي باحتسابه عىل 

قاعدة 1.5 % عن كل سنة من العمل بدل 2 % حالياً.

لقد عرف هذا االقرتاح رفضاً كبرياً من طرف املركزيات النقابية، 
حيث توحد أغلب املركزيات النقابية حول الرفض التام للمقرتح، 
التقاعد من  أنظمة  إصالح  أهمية ورضورة شمولية  مؤكدة عىل 

دون املساس بالحقوق املكتسبة للمنخرطني.

يف هذا اإلطار أصدرت املركزيات النقابية الثالث؛ االتحاد املغريب 
للشغل، الكونفدرالية الدميقراطية للشغل، الفدرالية الدميقراطية 
للشغل، »يف إطار مسؤولياتها التاريخية وانسجاما مع الخطوات 
يخص  فيام  الحكومة  مقرتحات  عىل  وجوابا  املشرتكة،  النضالية 
التي  للتقاعد  املغريب  للصندوق  املدنية  املعاشات  نظام  إصالح 
تقدم بها رئيس الحكومة يف اجتامع اللجنة الوطنية إلصالح أنظمة 
التقاعد، يوم 18 يونيو/حزيران 2014«، كام ورد يف هذه املذكرة.

انسجام  وعدم  االجتامعية  التغطية  نسبة  ضعف  املذكرة  وتثري 
أنظمة التقاعد، مؤكدة أن التشخيص املوضوعي يثبت أن منظومة 

التقاعد يف املغرب تتميز بـ:

ضعف نسبة التغطية االجتامعية: إن ثلثي السكان النشيطني  -1
أي نظام  اجتامعية وال يشملها  أية حامية  ال يحصلون عىل 

من أنظمة التقاعد. 

تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد: بحيث أن كل نظام من  -2
لفئة معينة، وبإطار  التقاعد تأسس يف ظرف خاص،  أنظمة 

قانوين محدد وتدبر هذه األنظمة مبقاييس مختلفة.

الذي  -3 األمر  األنظمة:  هذه  بني  ومسالك  ممرات  أي  انعدام 
والقطاع  العمومية  الوظيفة  بني  األجراء  تنقل  عملية  يعيق 
هذا  أن  كام  الخاص،  القطاع  وبني  وبينهام  العمومي  شبه 
االنعدام يِضيع عىل األجراء العديد من حقوقهم عند تغيري 

إطار عملهم.

التمويل: املعروف أن أنظمة املعاشات متول يف املغرب أوال  -4
األموال  من  كذلك  ثم  ومشغلني(،  )أجراء  االنخراطات  من 
التوازن  فإن  لذلك،  وتبعا  االستثامر.  لصناديق  االحتياطية 
املايل لهذه األنظمة وكذلك دميومتها ليست رهينة مبستوى 
توظيف  عن  ينتج  مبا  كذلك  ولكن  فحسب،  االنخراطات 

احتياطاتها. 

كام أشارت املركزيات النقابية إىل أن صناديق التقاعد يف املغرب، 
ومنها أساساً الصندوق املغريب للتقاعد، ال تعاين مشكل توظيف 
االحتياطات املالية فقط، بل أكرث من ذلك مشكل عدم دفع الدولة 
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للمستحقات ملدة عقود من الزمن. وأهمية هذا املعطى تكمن 
يف عدم وضع املنخرطني يف الكفة نفسها التي توضع فيها الدولة 

كمشغل وكراع ومسري لنظام التقاعد.

كام الحظت املركزيات الثالث أن هناك تقليصاً ملناصب الشغل يف 
الوظيفة العمومية وتحويالً تصاعدياً للمناصب من القطاع العام 
إىل القطاع الخاص، مبا لذلك من انعكاسات سلبية عىل العالقات 
املهنية )الهشاشة( وعىل التوازنات املالية ألنظمة التقاعد، خصوصاً 
التي  األنظمة  ترتكز، يف  التقاعد،  ومنها  االجتامعية  الحامية  وأن 
األجيال  بني  التضامن  التضامن،  من  نوعني  عىل  التوزيع،  تعتمد 

والتضامن بني املهن والقطاعات.

إذن، فاملشكل يكمن يف السياسات املنتهجة يف ميدان التشغيل، 
العامل  إشكالية  حل  عن  املحاسباتية  املقاربة  ستعجز  وبالتايل 

الدميوغرايف ألنه نتيجة وليس سبباً.

إىل  ستؤدي  الحكومة  مقرتحات  أن  الثالث  املركزيات  وترى 
مستوى  من  بالرفع  وذلك  الشغل،  سوق  عىل  سلبية  انعكاسات 
البطالة يف أوساط املؤهلني للوظيفة العمومية، وفرض االستمرار 
يف العمل بالنسبة لفئات كبرية من املوظفني ليست لهم القدرة 
يف  وانخفاض  سنة،   60 سن  بعد  للعمل  املعنوية  وال  الصحية 
مستوى املردودية، إضافة إىل أن لها تأثرياً سلبياً كبرياً عىل القدرة 

الرشائية للمنخرطني.

وقد اقرتحت املركزيات النقابية الثالث بخصوص الصندوق املغريب 
واعتبار  للتقاعد،  قانوين  كسن  سنة   60 عىل  الحفاظ  للتقاعد: 
مسألة الزيادة يف مدة العمل بعد بلوغ 60 سنة مسألة اختيارية، 
عىل أال يتجاوز 65 سنة؛ وتحمل الدولة كل زيادة يف املساهمة 

عىل أال يطال أي تغيري طريقة احتساب قيمة املعاش.

أما بخصوص النظام الجامعي ملنح رواتب التقاعد، فتقرتح مذكرة 
من  املعاش  احتساب  طريقة  مراجعة  الثالث  النقابية  املركزيات 
النظام  وتعديل  األخرية.  سنوات  خمس  معدل  إىل  األجر  معدل 
التكمييل، بحيث تصبح املساهمة فيه من أول درهم بنسبة 6% 
)%3 للمؤسسة و%3 للمستخدم( عوض املساهمة الحالية ما بعد 
بأن  التقاعد، فقد ذكرت  أما بخصوص سن  العام.  النظام  سقف 
عددا من املؤسسات املنخرطة يف هذا النظام لها أنظمة أساسية 
تفتح  أن  ميكن  النظامني  بني  التقارب  يتم  وحتى  ولكن  خاصة، 

إمكانية االستمرار يف العمل حتى 65 سنة بصفة اختيارية.

الثانية  املرحلة  أما  اإلصالح.  من  األوىل  للمرحلة  بالنسبة  هذا 
مردودية  تقييم  بعد  املعتمدة  املقاييس  مراجعة  يف  فتتلخص 
املرحلة األوىل بهدف تقارب أكرث بني النظامني. أما املرحلة الثالثة 

فتتمثل يف انجاز القطب العمومي.

إعادة  يف  تتمثل  مصاحبة  إجراءات  النقابية  املركزيات  واقرتحت 
النظر يف تدبري االحتياطات املالية لكل صناديق التقاعد، مبا يراعي 
املبادئ األساسية املتمثلة يف املردودية، والضامن والسيولة واملنفعة 
االقتصادية واالجتامعية، وكذا تقوية الرتسانة القانونية والتنظيمية 
لضامن تعميم الحامية االجتامعية، وتهم أساساً الصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي، ومحاربة الهشاشة يف ميدان الشغل.

ومن أجل توسيع التغطية االجتامعية لغري األجراء؛ تويص املركزيات 
إىل تجارب  النقابية بإجراء الدراسات الرضورية ميدانياً واستناداً 
الحامية  املستحقة يف  مكانتها  الفئات  لهذه  نضمن  أخرى، حتى 
ملواكبة  التقنية  اللجنة  أشغال  استئناف  اقرتحت  االجتامعية.كام 
التي ميكن  الكيفية  العمومي ودراسة  القطب  إنجاز  مراحل  كل 
ملنظومة  الوصول  أفق  يف  الخصويص،  القطب  انجاز  خاللها  من 

موحدة للتقاعد بالنسبة لكل املغاربة.

خالصة عامة

الجديد.  الدستور  يف  االجتامعية  الحامية  يف  الحق  املغرب  كرس 
خالل  املغرب  يف  االجتامعية  الحامية  منظومة  عرفت  وقد 
السنوات األخرية إدراج عدة إصالحات هيكلية سواء عىل مستوى 
تأهيل صناديق االحتياط االجتامعية أو عىل مستوى توسيع نطاق 

التغطية االجتامعية. 

مبثابة   65.00 القانون  بإصدار  الصحية  املنظومة  تعززت  كام 
مدونة للتغطية الصحية األساسية التي تم مبقتضاها إحداث نظام 
القطاعني  أجراء  ملصلحة  املرض  عن  األسايس  للتأمني اإلجباري 
الدخل  الطبية لألشخاص ذوي  العام والخاص، ونظام للمساعدة 

املحدود )راميد(.

عىل  األسايس  اإلجباري  التأمني  لتدبري  الكبرية  لألهمية  ونظرا 
املرض املوكول إىل كل من الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط 
للضامن  الوطني  والصندوق  العام  للقطاع  بالنسبة  االجتامعي 
أساساً  الجهود  انصبت  فقد  الخاص،  للقطاع  بالنسبة  االجتامعي 
لتسيري  املؤسستني  هاتني  لدى  املتاحة  اإلمكانيات  تدعيم  عىل 
نظام التأمني اإلجباري األسايس عن املرض وتأهيلهام من الناحية 
القانونية والتقنية والتنظيمية، والتقدم يف توسيع سلة العالجات 

وتعميم التغطية ومتديدها إىل فئات أخرى.

نسبة  مؤرش  تحسني  من  املغرب  متكن  الجهود،  هذه  وبفضل 
التغطية الصحية األساسية الذي انتقل يف مرحلة أوىل من %15 إىل 
%30، ثم يف مرحلة ثانية إىل ما يزيد عن %70 مع الدخول الفعيل 
لنظام املساعدة الطبية )راميد( حيز التطبيق الذي يستهدف 8,5 

ماليني شخص من الفئات االجتامعية املعوزة.
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أما بالنسبة ملنظومة التقاعد يف املغرب، فإن اإلحصائيات املتوفرة 
التي  النشيطني هي  السكان  أن حواىل %30 فقط من  إىل  تشري 
تتوفر عىل نظام للتقاعد، ويعود ضعف هذه النسبة إىل تنامي 
بفئة  خاص  للتقاعد  نظام  وانعدام  املنظم  غري  القطاع  حجم 

املستقلني وأصحاب املهن الحرة. 

إن صناديق التقاعد تجتاز يف املرحلة الراهنة وضعية مالية صعبة 
بالنظر إىل التطورات السوسيو- دميغرافية التي نتج عنها ارتفاع يف 
أعداد املتقاعدين وتراجع يف أعداد النشيطني ضمن أسباب أخرى 
منظومة  إصالح  أصبح  ثم،  ومن  الصناديق.  هذه  بتدبري  تتعلق 
التقاعد أمراً رضورياً لرفع تحدي تحقيق دميومة األنظمة الحالية. 

ويف هذا املجال، وبعد أن اعتمدت الحكومة يف البداية املقاربة 
منظومة  لبلورة  واالقتصاديني  االجتامعيني  الفرقاء  مع  التشاركية 
املناسب  الدخل  وتأمني  الصناديق  دميومة  مسألة  تعالج  مالمئة 
متكامالً إىل املجلس االقتصادي  اقرتاحاً  املتقاعدين، قدمت  لفئة 
رفضته  الذي  املقرتح  وهو  املشورة،  قصد  والبيئي  واالجتامعي 
لألجراء.  اإلصالح  عبء  كل  يحمل  باعتباره  النقابية  املركزيات 
حيث صممت الدخول يف عدة أشكال احتجاجية ملواجهة املقرتح 
الحكومي، الذي يقوم حسب املركزيات عىل تحميل عواقب أزمة 
صناديق التقاعد ملن مل يكن سبباً فيها، أي املنخرطني، من دون أن 
تتحمل الدولة أي قسط من أعباء اإلصالح، كام من دون محاسبة 
املسؤولني عن سوء تدبري هذه املؤسسات االجتامعية. وقد قررت 
وطني  تنظيم إرضاب  قبيل  من  مداه  إىل  االحتجاج  تصل يف  أن 
الخاص يف  والقطاع  املحلية  والجامعات  العام  القطاع  يطال  عام 

الوقت نفسه.

ومن جهة أخرى، يكتسب موضوع إصالح نظام حوادث الشغل 
واألمراض املهنية أهمية خاصة، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه يف 
توفري الحامية االجتامعية للمصابات وللمصابني بحوادث الشغل 

أو لذوي الحقوق يف حالة الوفاة.

وقد حظي مجال الحامية االجتامعية للعامل املغاربة يف الخارج 
اهتامماً كبرياً، إذ عمل املغرب منذ الستينات عىل إبرام اتفاقيات 
الضامن االجتامعي مع بلدان استقبال اليد العاملة املغربية تهدف 
إىل ضامن استمرارية الحامية االجتامعية لهذه الفئة خالل تنقلها 

املستمر بني بلدي املهجر والبلد األصيل. 

ويبدو أن النهوض بالحامية االجتامعية يف املغرب يتطلب اتخاذ 
عدة تدابري عملية، تأخذ يف االعتبار التطورات التي عرفتها البالد 
دستور  عليها  ينص  التي  املبادئ  وخاصة  مستوى  من  أكرث  عىل 

اململكة. ومن بني هذه التدابري ميكن اإلشارة إىل:

والضامن §	 الصحية  التغطية  خدمات  من  االستفادة  توسيع   

االجتامعي لتشمل فئات جديدة من األجراء والنشيطني؛

 صون وتقوية املكتسبات التي تم تحقيقها يف مجال التأمني §	
اإلجباري عن املرض ومجال التقاعد وحوادث الشغل ملصلحة 

أجراء القطاعني الخاص والعام؛

متديد التغطية الصحية اإلجبارية وتوسيع نطاقها واستكامل §	
طلبة  ملصلحة  خاص  نظام  إحداث  خالل  من  منظومتها 
باملستقلني  والخاص، ونظام آخر خاص  العام  العايل  التعليم 

وبأصحاب املهن الحرة.

البنيوية عىل صعيد صناديق االحتياط §	  مواصلة اإلصالحات 
االجتامعي وإدارة صناديق العمل؛ 

 تجويد الخدمات املقدمة للمؤمنني واملؤمنات؛§	

إصالح منظومة التقاعد بنهج أسلوب التشاور مع كافة الفرقاء §	
والدميومة  النجاح  رشوط  لضامن  واالقتصاديني  االجتامعيني 
ألنظمة التقاعد، وإدراِج اإلجراءات املتعلقة بإصالح الصندوق 
منظومة  إلصالح  شاملة  ُمقاربة  سياق  يف  للتقاعد  املغريب 
االقتصادي  والتدبري  العادل  التسعري  مبدأ  واحرتام  التقاعد؛ 
مع  يتامىش  مبا  املُساهمة،  لعْبِء  العادل  والقتسام  السليم، 
بينام  الثلث،  بنسبة  األجرُي  يساهم  بحيث  الدولية،  املَعايري 
املعايري  مع  متاشياً  الثلثنْي،  بنسبة  لة  املُشغِّ الدولة  تساهم 
باألنْظمة  املتعلقة  الدويل  العمل  مكتب  وتوصيات  الدولية 
ة عىل أفق زمنّي  األساسية، واعتامد مقاربة تدريجيّة وُممتدَّ
طويل نسبياً للوصول إىل الهدف املنشود املتمثل يف التقاعد 

يف سّن 65 سنة، مع منح تحفيزات لألجراء لقبول ذلك.

يف §	 املساواة  وضامن  التمييز  أشكال  كل  من  املرأة  حامية 
العمل ويف الشغل والضامن االجتامعي، والقضاء عىل أشكال 
التمييز ضد النساء يف مجال خدمات التقاعد ورصف منحة 
الوالدة والتالية  السابقة عىل  الفرتة  الرتمل، وإقرار احتساب 
لها يف تقييم الحق يف املعاش. والعمل عىل إطالق خطة عمل 

للمساواة لصالح النساء القرويات. 

الصحية §	 والتغطية  االجتامعية  الحامية  إىل  الولوج  تقوية 
الصحية  الخدمات  وتوفري  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  بالنسبة 
الدولية  االلتزامات  ترجمة  عن  فضالً  منهم،  وتقريبها 
والدستورية للمغرب يف قوانني توفر لها كل رشوط التطبيق، 
مبا يخدم مصلحة األشخاص يف وضعية إعاقة واحرتام حقوقهم.


