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احلماية االجتماعية يف املغرب

جلنة القضايا االجتماعية 
والتضامن

فــي هــذا التقريــر، يشــير المجلــس إلــى أن نظــام الحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب يتميــز بتشــكيلة واســعة 
أة والممولــة أساســا مــن أجــراء القطــاع الخــاص وموظفــي وأعــوان  مــن األنظمــة غيــر المترابطــة والمجــزَّ

الدولــة والجماعــات المحليــة.
أمــا باقــي الســكان النشــيطين فهــم ُمَهمشــون إذ أن حوالــي 60 فــي المائــة مــن الســكان النشــيطين 
ــة : مهــن حــرة، والعامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم، ال ســيما فــي  ــة االجتماعي محرومــون مــن الحماي
الفالحــة والصناعــة التقليديــة والتعاونيــات الصغيــرة، واألشــخاص الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة انعــدام 
ــاة  ــزواج أو وف ــاق ال ــل أو انحــالل ميث ــن االجتماعــي بســبب الحــوادث أو حــاالت الفصــل عــن العم األم

ــزوج أو الزوجــة. ال
فــي هــذا اإلطــار، يدعــو المجلــس إلــى إعــادة النظــر فــي النظــام الوطنــي للحمايــة االجتماعيــة مــن أجــل 

ضمــان التغطيــة الصحيــة المناســبة للســاكنة طيلــة مراحــل حياتهــم.
ومن بين التوصيات، نذكر:

í العمــل علــى مالءمــة أنظمــة التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض فــي مــا بينهــا وذلــك فــي أفــق
إرســاء نظــام وطنــي شــامل للتغطيــة األساســية؛

íإحداث هيئة مستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية «راميد» والتنصيص على التمويل؛
í ــن لهــم، الذيــن تــم التوقف توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة األساســية وإحــداث آليــة لالحتفــاظ بالمؤمَّ

عــن التصريــح بهــم وتخصيــص شــيكات ألداء المســتحقات االجتماعيــة للعمــال في وضعية هشاشــة؛
í العمــل فــي إطــار الحــوار االجتماعــي علــى وضــع آليــة وطنيــة للتأميــن مــن البطالــة قائمــة علــى مبــدأ

المســاهمة، تضــع كيفيــات لمنــح التعويــض عــن البطالــة؛
í إصــالح حكامــة هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي، وذلــك بمــا يمكــن مــن تعزيــز

اســتقالليتها؛
í المحافظــة علــى تــوازن الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي وتحســين الولــوج إلــى

التغطيــة الصحيــة لفائــدة الطلبــة؛
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í تحييــن التعريفــات المرجعيــة
أجــل  مــن  المطبقــة  الوطنيــة 
الخدمــات  مصاريــف  إرجــاع 

تحملهــا؛ أو  الصحيــة 
í سياســة فــي  النظــر  إعــادة 

المتأتيــة  األمــوال  توظيــف 
مــن االحتياطيــات مــع العمــل 
تشــجيع  علــى  خــاص  بشــكل 
االســتثمار طويــل المــدى فــي 
تســاهم  وأنشــطة  قطاعــات 
فــي إحــداث مناصــب الشــغل 
االجتماعــي  الرفــاه  وتحقيــق 

البيئــة؛ وحمايــة 
í توجيه جزء من المنتجات

المالية الحتياطيات فرع 
التعويضات العائلية للصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي 

نحو إحالل التوازن في تسيير 
هذه الوحدات الصحية 

وتأهيل تجهيزاتها؛

í وضــع نظــام شــامل للتعويضات
عــن األطفــال وتفعيــل اإلعمــال 
المندمجــة  للسياســة  الفعلــي 
لحمايــة الطفولــة ووضــع آليات 
وبرامــج للحمايــة االجتماعيــة 
ومالئمــة  باألطفــال  خاصــة 
الهشاشــة  أشــكال  لمختلــف 

التــي يواجهونهــا؛
í للدخــل أدنــى  حــد  إحــداث 

يعــادل  الشــيخوخة  ســن  فــي 
عتبــة الفقــر وتوحيــد أنظمــة 
االحتيــاط االجتماعــي فــي مــا 
مــع  التقاعــد  بمعــاش  يتعلــق 
للحمايــة  الشــاملة  األرضيــة 
التكميليــة  االجتماعيــة 

واإلضافيــة؛
í ضمــان دخــل أساســي، حســب

لفائــدة  المــوارد  مســتوى 
وضعيــة  فــي  األشــخاص 
إعاقــة، وتفعيــل اعتمــاد نظــام 

للدعــم االجتماعــي والتشــجيع 
والمســاندة لفائــدة األشــخاص 

إعاقــة؛ وضعيــة  فــي 
í تعميــم الحمايــة مــن البطالــة

ليشــمل موظفــي القطــاع العــام 
نظــام  وإرســاء  والمتمرنيــن 
للعامليــن  اإلعانــات  لدفــع 
لبعــض الوقــت (دوام جزئــي) 
الذيــن يبحثــون فعــال عــن عمــل 

الوقــت؛ لكامــل 
í مندمــج وطنــي  نظــام  وضــع 

مجــال  فــي  للمعلومــات 
ووضــع  االجتماعيــة  الحمايــة 
شــبكة مؤشــرات لتقييــم أداء 
هيئــات االحتيــاط االجتماعــي 
والنتائــج  المخاطــر  تهــم 
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