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طبقــاً للمــادة  6مــن القانــون التنظيمــي رقــم  128.12المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي والبيئــي ،قــرر المجلــس ،فــي إطــار إحالــة ذاتيــة ،إعــداد تقريــر ورأي حــول
موضــوع «الحمايــة االجتماعيــة فــي المغــرب :واقــع الحــال ،الحصيلــة وســبل تعزيــز أنظمــة
الضمــان والمســاعدة االجتماعيــة».
وفــي هــذا الصــدد ،عهــد مكتــب المجلــس إلــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا
االجتماعيــة والتضامــن بإعــداد هــذا التقريــر والــرأي.
وخــال دورتهــا العاديــة الخامســة والثمانيــن ( )85المنعقــدة بتاريــخ  26أبريــل 2018
صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي باإلجمــاع علــى
التقريــر الــذي يحمــل عنــوان «الحمايــة االجتماعيــة فــي المغــرب :واقــع الحــال ،الحصيلــة
وســبل تعزيــز أنظمــة الضمــان والمســاعدة االجتماعيــة» ،والمنبثــق منــه هــذا الــرأي.

5

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

6

احلماية االجتماعية يف املغرب
واقع احلال ،احلصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان واملساعدة االجتماعية

مقدمة
يتنــاول تقريــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،المنبثق منه هذا الرأي ،موضــوع الحماية االجتماعية
فــي المغــرب .ويهــدف إلــى تقديــم توصيــات ترمــي إلــى توســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة ســواء علــى مســتوى
عــدد األشــخاص المشــمولين بالتغطيــة االجتماعيــة أو المخاطــر التــي تَ ُه ُّم َهــا تلــك التغطيــة ،والرفــع مــن فعاليــة
أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة القائمــة فــي مــا يتصــل بمســتوى الخدمــات ،واالنســجام ،واإلنصــاف ،والجــودة .كمــا
يقــدم التقريــر توصيــات تهــم ترشــيد حكامــة أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة ارتــكازا علــى مبــادئ وقواعــد كفيلــة
بتعزيــز دمقرطتهــا ونجاعتهــا.
ويســلط هــذا العمــل الضــوء علــى التطــور التاريخــي والمعيــاري للحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب ،مبــرزا نقــاط
القــوة التــي تميزهــا ونقــاط الضعــف التــي تعتريهــا ،مــع بيــان الفــوارق القائمــة بيــن الواقــع ال ُمعــاش وبيــن
الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي دســتور المملكــة وفــي المعاييــر الدوليــة المعتمــدة فــي هــذا المجــال .وقــد تبنــى
هــذا الــرأي كمبــدأ توجيهــي وهــدف رئيســي مالءمــة منظومــة الحمايــة االجتماعيــة فــي المغــرب مــع األرضيــة
الشــاملة للحمايــة االجتماعيــة علــى النحــو الــذي حددتــه المعاييــر الدوليــة األكثــر تــداوالً علــى الصعيــد العالمــي،
بمــا فــي ذلــك أحــدث المرجعيــات ذات الصلــة ،الســيما توصيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ( 202لســنة )2012
وأهــداف التنميــة المســتدامة التــي وضعتهــا منظمــة األمــم المتحــدة (ســنة  .)2015ويتنــاول التقريــر مفهــوم
الحمايــة االجتماعيــة بمعنــاه الواســع ،باعتبــاره مجموعــة مــن التدابيــر ،القائمــة علــى التأميــن والتضامــن،
الهادفــة إلــى تحقيــق الضمــان االجتماعــي وتقديــم المســاعدة ،ارتــكازاً علــى مبــدأ المســاهمات أو دون االرتــكاز
عليــه ،مــن أجــل ضمــان القــدرة علــى توفيــر الرعايــة والدخــل لجميــع األشــخاص وعلــى مــدى جميــع مراحــل
حياتهــم.
ويســتحضر هــذا الــرأي مقصــداً منهجيـاً يتمثــل فــي التعاطــي مــع منظومــة الحمايــة االجتماعيــة بوصفهــا مكونــا
مــن مكونــات السياســات العموميــة الراميــة إلــى اإلعمــال الفعلــي لحــق أساســي مــن حقــوق اإلنســان ،ومــن ثــم
المســاهمة فــي توطيــد أواصــر التماســك االجتماعــي والدفــع بعجلــة التنميــة االقتصاديــة للبــاد .وقــد ُح ـ ِّدد
للــرأي نطــا ٌق ال يشــمل الحمايــة االجتماعيــة المتأتيــة مــن آليــات إعــادة توزيــع التعويضــات أو دعــم أســعار المــواد
األساســية (غــاز البوتــان والســكر )... ،وال البرامــج العموميــة لمحاربــة الفقــر ،مــن قبيــل المبــادرة الوطنيــة
للتنميــة البشــرية .كمــا أنــه ال يتنــاول المحــددات المعياريــة والتقنيــة المتعلقــة بالتوازنــات والدراســات االكتواريــة
الخاصــة بأنظمــة الحمايــة االجتماعيــة القائمــة.
ويســعى هــذا الــرأي إلــى المســاهمة فــي توضيــح المفاهيــم المرتبطــة بمجــال الحمايــة االجتماعيــة وإثــارة
االنتبــاه إلــى أهميــة الفجــوات القائمــة بيــن مســتوى العــرض الــذي تقدمــه أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة الحاليــة
وحاجيــات الســاكنة وحقوقهــا فــي مجــال الضمــان االجتماعــي .ومــن بيــن الفرضيــات األساســية التــي ينطلــق
منهــا الــرأي ،أنــه ال ينبغــي اعتبــار محدوديــة المــوارد والصعوبــات التــي تطبــع ســوق الشــغل عقبــة أساســية بــل
محفــزاً إضافي ـاً مــن أجــل المبــادرة علــى وجــه االســتعجال إلــى تطويــر منظومــة للحمايــة االجتماعيــة شـ ٍ
ـاملة
ٍ
لجميــع المخاطــر ،و ُمدمِ ٍ
وقائمــة علــى مبــدأ التضامــن ،ومتســمة بالفعاليــة علــى
جــة لــكل فئــات المجتمــع،
مســتوى الحكامــة والتــوازن المالــي وجــودة الخدمــات.
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المفصــل المنجــز فــي الموضــوع ،إذ ينبغــي قراءتــه فــي ضــوء مضامينــه .وقــد
ويرتكــز هــذا الــرأي علــى التقريــر
َّ
جــرى عــرض التقريــر المذكــور علــى الجمعيــة العامــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي المنعقــدة فــي
 29مــارس  ،2018وصادقــت عليــه باإلجمــاع بتاريــخ  26أبريــل .2018

الحماية االجتماعية :المعايير ،المفاهيم والرهانات
اإلطــار المعيــاري الدولــي :مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان ( ،)1948إلــى
ً
وصــوال إلــى أهــداف التنميــة
األرضيــة الشــاملة للحمايــة االجتماعيــة (،)2012
المســتدامة ()2015
لقــد أضحــت الحمايــة االجتماعيــة اليــوم حقـاً مــن حقــوق اإلنســان األساســية ،بعدمــا كانــت تعتبــر لزمــن طويــل،
ا ذا بعــد إنســاني وشــك ً
مــن حيــث المفهــوم والممارســة ،فــي المغــرب وفــي غيــره مــن بقــاع العالــم ،عمــ ً
ال
مــن أشــكال العمــل الخيــري والبــر واإلحســان .وقــد تكــرس هــذا الحــق بموجــب اتفاقيــات الألمــم المتحــدة
ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة الصحــة العالميــة .كمــا دعمتــه العديــد مــن المبــادرات المهمــة العابــرة للحــدود
الوطنيــة ،كان آخرهــا فــي ســنة  2015مــن خــال اعتمــاد أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر .إن الحمايــة
االجتماعيــة هــي الركيــزة األساســية التــي يقــوم عليهــا العقــد االجتماعــي وروابــط األخــذ والعطــاء والتضامــن
التــي ال يمكــن مــن دونهــا للمجتمعــات ،أيــا كان مســتوى تنميتهــا ،أن تضمــن تماســكها وازدهارهــا ،وأن تصــون
كرامــة مواطنيهــا.
وتشــكل الحمايــة االجتماعيــة حاليــا موضــوع نقــاش دولــي انبثقــت عنــه فكــرة الدخــل األساســي ال ُم َع َّمــم وغيــر
المشــروط .وترتكــز هــذه الفكــرة علــى مبــدأ مفــاده أنــه بمــا أن الحمايــة االجتماعيــة حــق أساســي مــن حقــوق
اإلنســان ،وأن لــكل شــخص حقوقـاً علــى المجتمــع ،فيجــب أن تُ َو َّفـ َر لــكل مواطــن وســيلة عيــش تكــون عبــارة عــن
دخــل مالــي ،وذلــك دون أي مقابــل .وتطــرح هــذه الفكــرة منــذ البدايــة الســؤالين التالييــن :مــا مــدى إمكانيــة
تطبيقهــا علــى المســتوى المالــي؟ ومــا هــي انعكاســاتها المجتمعيــة المحتملــة ،ال ســيما فــي مــا يخــص العالقــة
مــع العمــل؟ .بيــد أن مــن مزايــا هــذا النقــاش أنــه يتيــح التفكيــر مــن جديــد فــي موقــع الحمايــة االجتماعيــة
فــي السياســات العموميــة ،والمكانــة التــي تمنحهــا هــذه السياســات للتماســك االجتماعــي ،ومــدى قــدرة هــذه
السياســات علــى إرســاء مبــدأ اإلنصــاف فــي إعــادة توزيــع الثــروة ،وتوزيــع أعبــاء تمويــل الحمايــة االجتماعيــة بيــن
الضرائــب ،والمداخيــل المتأتيــة مــن رأس المــال ومــن الثــروة وتلــك المســتمدة مــن الشــغل .وقــد عمــل المجلــس
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي فــي هــذا التقريــر علــى اســتعراض اإلطــار المعيــاري والمفاهيمــي للحمايــة
االجتماعيــة ،وذلــك بغيــة توضيــح أبعــاد هــذا النقــاش وإغنائــه ،فــي وقــت يشــهد فيــه النقــاش حــول النمــوذج
التنمــوي للمملكــة زخمــا متناميــا ،ســيما علــى إثــر التوجيهــات الســامية لجاللــة الملــك محمــد الســادس.
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ما هو مضمون الحق في الحماية االجتماعية ؟

بهــدف توضيــح اإلطــار المفاهيمــي للحمايــة االجتماعيــة ،اعتمــدت لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي ســنة « 2007التعليــق العــام رقــم  »19الــذي يؤطــر مضمــون الحــق فــي
الضمــان االجتماعــي بالمبــادئ الثالثــة التاليــة:
1. 1الضمــان االجتماعــي هــو حــق مــن حقــوق اإلنســان وضــرورة اقتصاديــة واجتماعيــة مــن أجــل تحقيــق
التنميــة والتقــدم؛
2. 2إن جوهر الضمان االجتماعي هو إعادة توزيع الموارد كما أنه يُعزِّز اإلدماج االجتماعي؛
3. 3تقع مسؤولية إعمال الحق في الضمان االجتماعي عموما وفي المقام األول على عاتق الدولة.
وحســب لجنــة األمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،1فــإن الضمــان االجتماعــي
يعنــي «الحــق فــي الحصــول علــى االســتحقاقات ،نقــداً أو عينـاً ،والحفــاظ عليهــا دون تمييــز ،لضمــان الحمايــة
مــن أمــور تشــمل:
1. 1غيــاب الدخــل المرتبــط بالعمــل بســبب المــرض ،أو العجــز ،أو األمومــة ،أو إصابــة تحــدث فــي إطــار
العمــل ،أو البطالــة ،أو الشــيخوخة ،أو وفــاة أحــد أفــراد األســرة؛
2. 2ارتفاع تكلفة الوصول إلى الرعاية الصحية؛
3. 3عدم كفاية الدعم األسري ،خاص ًة لألطفال والبالغين ال ُمعالين».
باإلضافــة إلــى التعريــف المعيــاري للحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة ،يطــرح هــذا الحــق مســألة كيفيــات إعمالــه.
وقــد شــددت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة التابعــة لألمــم المتحــدة علــى أهميــة
ارتــكاز الســلطات العموميــة فــي سياســاتها علــى مبــادئ عمـ ٍـل ملموســة وقابلــة للقيــاس ،ويشــمل ذلــك علــى وجــه
الخصــوص :توافــر نظــام واحــد أو أنظمــة متعــددة تضمــن تنفيــذ االســتحقاقات المتعلقــة بالضمــان االجتماعــي؛
وشــمولية المخاطــر التــي يغطيهــا الضمــان االجتماعــي؛ وكفايــة االســتحقاقات؛ وإمكانيــة الولــوج (يجــب أن
تكــون الشــروط المؤهلــة لالســتفادة مــن االســتحقاقات معقولــة ومتناســبة وشــفافة ،وينبغــي تقديمهــا فــي الوقــت
المناســب)؛ والمشــاركة (يجــب أن يكــون المســتفيدون مــن أنظمــة الضمــان االجتماعــي قادريــن علــى المشــاركة
فــي إدارة نظــام الضمــان االجتماعــي).
وفــي ســنة  ،2015اعتمــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيـة إعالنـاً تحــت عنــوان
«أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة :عنصــراً أساســياً مــن عناصــر الحــق فــي الضمــان االجتماعــي ومــن أهــداف
التنميــة المســتدامة» .وفــي هــذا الصــدد ،شــددت اللجنــة علــى أَ َّن أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة ،التــي حددتهــا
منظمــة العمــل الدوليــة فــي ســنة  2012وأُعيــد تأكيدهــا فــي أهــداف التنميــة المســتدامة فــي ســنة  ،2015تشــكل
«عنصــراً أساســياً لإلعمــال التدريجــي للحــق فــي الضمــان االجتماعــي» .ومــن أجــل ضمــان الولــوج الفعلــي إلــى
 - 1املجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة 4x(E/C.12/GC/19) 4فبراير .2008
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الرعايــة الصحيــة األساســية والخدمــات األساســية فــي جميــع مراحــل العمــر ،يجــب أن تتضمــن األرضيــات
الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة الضمانــات األربــع التاليــة كحــد أدنــى:
1. 1الحصول على الرعاية الصحية األساسية ،بما في ذلك رعاية األمومة؛
2. 2تأمين الدخل األساسي لألطفال؛
دخل ٍ
كاف؛
3. 3ضمان الدخل األساسي لألشخاص في سن الشغل غير القادرين على كسب ٍ
4. 4ضمان الدخل األساسي للمس ِّنين.
الفروع األساسية للضمان االجتماعي

تُعتبــر اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة اإلطــا َر المرجعــي الرئيســي للقانــون الدولــي للضمــان االجتماعــي ،كمــا
تُعــد أرضيــة تسترشــد بهــا السياســات العموميــة لمعظــم بلــدان العالــم.
وفــي هــذا اإلطــار ،اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة بيــن ســنتي  1919و 31 ،2012اتفاقيــة و 24توصيــة فــي
مجــال الضمــان االجتماعــي ،أي مــا يمثــل نحــو  20فــي المائــة مــن االتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالشــغل
و 10فــي المائــة مــن العــدد اإلجمالــي لالتفاقيــات المصــادق عليهــا .وتشــكل االتفاقيــة رقــم  102المتعلقــة
بالضمــان االجتماعــي (المعاييــر الدنيــا) لســنة  1952والتوصيــة رقــم  202التــي اعتُمِ ــدت فــي ســنة  2012بشــأن
أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة مرجعيْــن معيارييْــن أساســييْن.
وتُحـ ِّدد االتفاقيــة رقــم  102لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الضمــان االجتماعــي التــي اعتُمــدت فــي ســنة 1952
ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي ســنة  ،1957الحــد األدنــى إلعانــات الضمــان االجتماعــي وشــروط منحهــا ،فضـ ً
ا عــن
الفــروع التســعة الرئيســية التــي يشــملها الضمــان االجتماعــي.
وتقــدم التوصيــة رقــم  )2012( 202بشــأن أرضيــات الحمايــة االجتماعيــة مبــادئ توجيهيــة عامة من أجل توســيع
نطــاق أنظمــة الضمــان االجتماعــي وتتميمهــا ،مــن خــال إقامــة أرضيــات وطنيــة للحمايــة االجتماعيــة تكــون فــي
متنــاول جميــع المحتاجيــن .ويهــدف مفهــوم أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة إلــى تعزيــز اعتمــاد اســتراتيجيات تقــوم
حســن
علــى نمــوذج ثنائــي األبعــادُ :بعــد أفقــي يمــد نطــاق الضمــان االجتماعــي ليشــمل الجميــع ،و ُبعــد عمــودي يُ ِّ
مســتوى الخدمــات المقدمة.

انخراط المغرب في القانون الدولي الخاص بالضمان االجتماعي
التزام محدود بالمعايير الدولية

بعــد أن كان المغــرب يعتبــر غــداة حصولــه علــى االســتقالل رائــداً إقليميـاً علــى الصعيديــن اإلفريقــي والعربــي
فــي مجــال تطويــر اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي الخــاص بالحمايــة االجتماعيــة ،أصبــح واحــداً مــن أقــل البلــدان
مصادقــة علــى اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بالضمــان االجتماعــي .ولــم يقــم المغــرب بَ ْعـ ُد بإيــداع
وثائــق المصادقــة علــى االتفاقيــة رقــم  )1952( 102لــدى منظمــة العمــل الدوليــة ،وذلــك علــى الرغــم مــن
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أنــه اعتمــد فــي ســنة  ،2012القانــون رقــم  47.12الموافــق بموجبــه علــى هــذه االتفاقيــة ،والــذي تــم نشــره
فــي الجريــدة الرســمية عــدد  6140بتاريــخ  23مــن جمــادى األولــى  04( 1434أبريــل  .)2013وإلــى حــدود
اليــوم ( 26أبريــل  ،)2018صــادق المغــرب علــى  62اتفاقيــة لمنظمــة العمــل الدوليــة (مــن أصــل  177اتفاقيــة
معياريــة) ،منهــا  48اتفاقيــة ســارية المفعــول ،فيمــا تــم االعتــراض علــى  11اتفاقيــة وإلغــاء ثــاث اتفاقيــات .ولــم
أي اتفاقيــة فــي الســنوات الخمــس األخيــرة .وفــي المجمــل ،لــم يصــادق المغــرب علــى
يصــادق المغــرب علــى ّ
 42اتفاقيــة تقنيــة صــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة متعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة.
النقاش الدائر حول الدخل األساسي الشامل :ما هي إمكانية تطبيقه في المغرب؟

ناقــش مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة فكــرة إحــداث دخــل أساســي شــامل فــي دورتــه الخامســة
والثالثيــن المنعقــدة فــي يونيــو  ،2017فــي إطــار تقديــم «تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة الفقــر المدقــع
صــص لموضــوع الحمايــة االجتماعيــة القائمــة علــى الدخــل األساســي بموجــب
وحقــوق اإلنســان» الــذي خُ ِّ
2
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان  .وتثيــر هــذه الفكــرة عــدة أســئلة مهمــة ،بــدءاً بتكلفتهــا واســتدامتها .إن
اعتمــاد دخــل أساســي شــامل فــي بلـ ٍـد نـ ٍـام ،حيــث أكثــر مــن  70فــي المائــة مــن الســكان هــم دون ســن الثالثيــن،
وحيــث يعانــي أزيــد مــن  30فــي المائــة مــن الشــباب المتراوحــة أعمارهــم بيــن  18و 24ســنة مــن البطالــة ،تظــل
فرضيــة يصعــب تحقيقهــا علــى أرض الواقــع.
وخالف ـاً ألنظمــة الضمــان االجتماعــي القائمــة ،فــإن الدخــل األساســي الشــامل يتســم بمــا يلــي :بــدالً مــن أن
تكــون المدفوعــات جزئيــة ،فإنهــا تضمــن حــداً أدنــى؛ وبــدالً مــن أن تكــون عرضيــة ،تكــون منتظمــة؛ وبــدالً مــن أن
تكــون مســتندة إلــى االحتياجــات ،تُدفــع كقيمــة موحــدة للجميــع؛ وبــدالً مــن أن تتخــذ أشــكاال مختلفــة مــن الدعــم
العينــي ،تكــون نقديــة؛ وبــدالً مــن أن تُســتحق لألســر المحتاجــة فقــط ،يحصــل عليهــا الجميــع؛ وبــدالً مــن أن
تقتضــي اســتيفاء اشــتراطات مختلفــة ،تكــون بــا شــروط؛ وبــدالً مــن أن تســتبعد ميســوري الحــال ،تكــون شــاملة
للجميــع؛ وبــدالً مــن أن تســتند إلــى اشــتراكات لمــدى الحيــاة ،تمــول أساس ـاً مــن الضرائــب .وتبشــر بســاطة
التصميــم بحــد أدنــى مــن البيروقراطيــة وبانخفــاض التكاليــف اإلداريــة.3
وتبقــى مســألة االســتدامة الماليــة نقطــة الضعــف فــي مفهــوم الدخــل األساســي .وفــي هــذا الصــدد ،أحــال
المقــرر الخــاص المعنــي بالفقــر المدقــع وحقــوق اإلنســان فــي تقريــره فــي مــارس  2017علــى دراســة توصــي
بدفــع مبلــغ لــكل مواطــن يعــادل  25فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام لــكل فــرد ،وهــي نســبة «مــن التواضــع
بحيــث يمكــن تح ّمــل اســتمرارها ،ومــن الســخاء بحيــث يعتبــر مــن المنطقــي أنهــا ســتؤثر تأثيــراً كبيــراً» .4ويقـ ّدر
هذا المبلغ بـ  1 163دوالراً شــهرياً في الواليات المتحدة ،و 1 670دوالراً شــهرياً في سويســرا ،و 9.50دوالرات
فــي الشــهر فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ،وذلــك وفــق معطيــات ســنة  .2015وفــي المغــرب ،واعتبــاراً
لناتــج داخلــي خــام قــدره  1 000مليــار درهــم فــي الســنة ،ســيمثل هــذا الدخــل غالفــا ماليــاً ســنوياً بقيمــة
 - 2اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة ،مجلــس حقــوق اإلنســان« ،تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان والفقــر املدقــع»22 ،26/A/HRC/35 ،
مــارس .2017
 - 3املصدر نفسه ،الصفحة .1
 - 4اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة ،مجلــس حقــوق اإلنســان« ،تقريــر املقــرر اخلــاص املعنــي بحقــوق اإلنســان والفقــر املدقــع»،26/A/HRC/35 ،
 22مــارس .2017
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 250مليــار درهــم ،أي مــا يعــادل مبلــغ  630درهم ـاً شــهرياً لفائــدة  33مليــون نســمة .وســيقتضي هــذا النظــام
زيــادة كبيــرة فــي معــدالت الضرائــب مــن أجــل االســتمرار ،فــي كل األحــوال ،فــي تمويــل النفقــات العموميــة
األخــرى (المهــام الســيادية للدولــة والتعليــم والصحــة والبنيــات التحتيــة.)...
واعتبــاراً لعــدم إمكانيــة تطبيــق فكــرة الدخــل األساســي الشــامل ،فإنــه يتعيــن إعــادة تأطيرهــا وفــق منظــور
أوســع مــن احتياجــات األفــراد كأفــراد :فالفقــر يَ ُه ـ ُّم أيض ـاً أســراً فقيــرة تخــول لهــا وضعيتهــا االســتفادة مــن
دخــل أساســي .كمــا ينبغــي ربــط هــذا الدخــل أيض ـاً باإلشــكاليات البنيويــة المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة،
كالولــوج إلــى الخدمــات األساســية (المــاء ،التطهيــر ،الســكن ،النقــل ،البنيــات التحتيــة) ،والولــوج إلــى الخدمــات
االجتماعيــة للتعليــم والصحــة ،والتشــغيل .ويجــب أن تأخــذ هــذه اآلليــة أيضاً في الحســبان االنعكاســات الســلبية
علــى تحفيــز النشــاط .ويبقــى الســؤال الرئيســي المطــروح هــو عمــا إذا كانــت الغايــة مــن الدخــل األساســي
الشــامل هــي تعويــض أنظمــة الضمــان االجتماعــي القائمــة أو تكميلهــا :ففــي الحالــة األولــى ،ســينطوي اعتمــاد
هــذا الدخــل علــى مخاطــر واضحــة تتمثــل فــي التراجــع االجتماعــي لألفــراد والمجموعــات التــي تمتلــك حقوقـاً
مكتســبة فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة؛ أمــا فــي الحالــة الثانيــة ،فــإن التمويــل اإلضافــي لهــذا الدخــل ،الــذي
يتســم بصعوبــة تعبئتــه ،يمكــن أن يــؤدي إلــى تفاقــم الفــوارق بيــن المســتفيدين مــن أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة.
وبالنســبة للمغــرب ،ال يبــدو مثــل هــذا الخيــار فــي الوقــت الراهــن أمــراً قابــا للتطبيــق .ولذلــك ،مــن األنســب
التوجــه نحــو اعتمــاد دخــل أساســي لفائــدة الفئــات الهشــة ،وفــق الوســائل المتاحــة ،الســيما لفائــدة األطفــال،
واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،واألشــخاص غيــر المشــمولين بتغطيــة صحيــة ،والمســنين الذيــن ال يســتفيدون
مــن معــاش للتقاعــد.
المقارنة
المؤشرات الرئيسية والدراسة الدولية
ِ

يشــير التقريــر العالمــي للحمايــة االجتماعيــة  ،2019/2017الــذي أصدرتــه مؤخــرا منظمــة العمــل الدوليــة تحــت
عنــوان «حمايــة اجتماعيــة شــاملة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة» ،إلــى أن حــق اإلنســان فــي الضمــان
االجتماعــي لــم يصبــح بعــد حقيقــة واقعــة بالنســبة للغالبيــة العظمــى مــن ســكان العالــم؛ حيــث إن  45فــي المائــة
فقــط مــن ســكان العالــم يتلقــون فعليـاً إعانــة اجتماعيــة واحــدة علــى األقــل ،بينمــا ال تــزال نســبة  55فــي المائــة
المتبقيــة ( 4مالييــر شــخص) دون حمايــة.
ووفق ـاً لخريطــة وردت فــي هــذا التقريــر ،حــول بنيــة اإلنفــاق العمومــي علــى الحمايــة االجتماعيــة ،باســتثناء
الصحــة( ،بالنســبة المئويــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام) ،جــاء المغــرب ضمــن البلــدان األقــل اســتثماراً فــي هــذا
المجــال ،حيــث يمثــل حجــم اإلنفــاق العمومــي علــى الحمايــة االجتماعيــة أقــل مــن  5فــي المائــة مــن ناتجــه
الداخلــي الخــام.
مقارنــة أجرتهــا لجنــة القضايــا االجتماعيــة والتضامــن انطالقــا مــن معطيــات منظمــة
وقــد أكــدت دراســة دوليــة ِ
العمــل الدوليــة حــول المغــرب والشــيلي ومصــر (وفــق معطيــات ســنة  )2012التأخــر الــذي يســجله المغــرب فــي
هــذا المجــال.
وفــي هــذا اإلطــار ،شــكلت النفقــات العموميــة علــى الحمايــة االجتماعيــة (جميــع الخدمــات) حوالــي  6.57فــي
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي ســنة  2010فــي المغــرب ،مقابــل  10.18فــي المائــة فــي ســنة  2012فــي
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الشــيلي و 13.21فــي المائــة فــي ســنة  2011بمصــر .ولــم تشــهد هــذه النســبة تغييــرا ملحوظــا :فبينمــا يزيــد
متوســط النفقــات المخصصــة للضمــان االجتماعــي (ال ســيما الصحــة ومعاشــات التقاعــد) بقليــل عــن  20فــي
المائــة فــي دول منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ،ويبلــغ حوالــي  15فــي المائــة فــي البلــدان
الصاعــدة ،فــإن هــذه النفقــات تمثــل نحــو  5فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام فــي المغــرب ،بغــاف مالــي
يقــدر بالنســبة لهذيــن الفرعيــن بـــ  60مليــار درهــم.
وحســب ﺗﻘﺮﻳﺮ 5صــدر مؤخــراً عــن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄن إمكانــات ﺘﻐﻄﻴﺔ خدمــات أرضيــات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ نقــداً ،قياســاً بــاﻟﻤﻮارد اﻟﻤتاحــة (اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ العموميــة) ،يُصنَّــف اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان التــي تتوفــر علــى إمكانيــة عاليــة للتغطيــة النقديــة ألرضيــات الحمايــة االجتماعيــة ،ولكنــه
يصنــف أيضــا ضمــن البلــدان التــي لديهــا مســتوى منخفــض مــن اإلرادة السياســية لالســتثمار فــي القطــاع
االجتماعــي .ويتــم قيــاس هــذه اإلرادة السياســية مــن خــال حصــة نفقــات الصحــة العموميــة والتعليــم العمومــي
مــن إجمالــي النفقــات العموميــة .ويعتبــر المغــرب مــن بيــن البلــدان التــي لديهــا أضعــف نســبة فــي مجــال اإلرادة
السياســية ( 21.6فــي المائــة) مقارنــة بإثيوبيــا التــي تســجل أقــوى نســبة فــي هــذا المجــال ( 69.6فــي المائــة).
مرونة سوق الشغل :سوق الشغل بالمغرب وانعكاساتها على الضمان االجتماعي في القطاع الخاص
سوق الشغل في القطاع الخاص من زاوية الضمان االجتماعي

بلــغ عــدد المؤ َّمــن لهــم الذيــن شــملهم نظــام الضمــان االجتماعــي الــذي يدبــره الصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي  3 283 679مؤ َّمــن لهــم فــي ســنة  .2016ويعكــس التغييــر الســنوي فــي عــدد عمليــات التصريــح
باألجــراء الجــدد وفــي عــدد المؤ َّمــن لهــم الذيــن تــم التوقــف عــن التصريــح بهــم قبــل اســتفادتهم مــن الحــق فــي
ـال مــن المرونــة فــي ســوق الشــغل فــي القطــاع الخــاص المنظــم.
المعــاش (تناقــص عــدد المؤ َّمــن لهــم) مســتوى عـ ٍ
ـي المرونــة وانعــدام االســتقرار فــي العمــل اللذيــن
وتؤكــد األرقــام المتعلقــة بهــذا التطــور منــذ ســنة  1997طابَ َعـ ْ
يتســم بهمــا ســوق الشــغل المنظــم فــي المغــرب ،حيــث إن مؤ َّمنـاً لــه واحــداً مــن بيــن كل عشــرة مؤ َّمــن لهــم فــي
القطــاع الخــاص تَ ـ َّم التوقــف عــن التصريــح بــه قبــل بلوغــه ســن التقاعــد لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي فــي ســنة 2016؛ كمــا أن ُربــع العــدد اإلجمالــي للخاضعيــن لنظــام الضمــان االجتماعــي كانــوا إمــا
مغادريــن أو وافديــن .ويشــير هــذا المعــدل األخيــر ،إلــى أن األمــر ال يتعلــق بمجــرد ظاهــرة المرونــة ،بــل إن
القطــاع المنظــم للتشــغيل يتســم بضيــق مجالــه مــع وجــود عالقــات شــغل فــي محيطــه تتســم بشــكل بنيــوي بعــدم
اســتمراريتها.
ويبلــغ متوســط المعــدل الســنوي (بيــن ســنتي  1996و )2016لنمــو الفــارق بيــن عــدد حــاالت التصريــح والتوقــف
عــن التصريــح فــي نظــام الضمــان االجتماعــي  2.2فــي المائــة.
ويجســد هــذا المعــدل العوائــق البنيويــة التــي تطبــع ســوق الشــغل ويُبـ ِـرز مــا يتســم بــه مــن هشاشــة وصغــر
حجــم ،وهــي عوائــق تــؤدي بالتالــي إلــى محدوديــة قــدرة نظــام الضمــان االجتماعــي علــى االحتفــاظ باألشــخاص
المؤ َّمــن لهــم وزيــادة أعدادهــم ،ناهيــك عــن تحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم.
 - 5منظمة العمل الدولية« ،أرضيات احلماية االجتماعية الشاملة :تقدير التكاليف والقدرة على حتمل التكاليف يف  57دولة منخفضة الدخل».2017 ،
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االســتمرارية الضعيفــة للنشــاط المأجــور فــي القطــاع المنَ َّظــم :هشاشــة ســوق الشــغل ومحدوديــة الولــوج إلــى
الضمــان االجتماعــي

علــى مســتوى القطــاع الفالحــي ،يتــم التصريــح لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي بأجيـ ٍـر واحـ ٍـد مــن
بيــن كل أجيريْــن اثنيْــن لمــدة تقــل عــن ســتة أشــهر مــن أصــل اثنــي عشــر شــهراً؛ ممــا يســتلزم مــن هــذا األجيــر
ــي المــدة الزمنيــة المطلوبــة مــن أجيــر عــادي للحصــول علــى الحــق فــي معــاش التقاعــد .وتــم
قضــاء ِضع َف ْ
التصريــح فقــط بـــ  15فــي المائــة مــن النســاء و 37فــي المائــة مــن الرجــال فــي هــذا القطــاع لمــدة  12شــهراً فــي
الســنة .وعلــى مســتوى جميــع القطاعــات ،تــم التصريــح ب  49فــي المائــة فقــط مــن العامليــن لــدى الصنــدوق
الوطنــي للضمــان االجتماعــي لمــدة  12شــهراً فــي الســنة .وتــم التصريــح ب ُربُــع المؤ َّمــن لهــم لفتــرة متوســطة تقــل
عــن ســتة أشــهر .وتؤكــد هــذه األرقــام تأثيــر طابــع الموســمية علــى تحديــد طبيعــة عقــود الشــغل.
وبلــغ متوســط عــدد األيــام الســنوية المصــرح بهــا فــي ســنة  2016بالنســبة للعامليــن فــي القطــاع الفالحــي
 144يوم ـاً ( 167يوم ـاً للذكــور و 110أيــام لإلنــاث) .كمــا بلــغ متوســط عــدد األيــام الســنوية المص ـ َّرح بهــا فــي
ســنة  2016بالنســبة للنشــيطين فــي القطاعــات األخــرى  220يومـاً للذكــور ،مقابــل  209أيــام بالنســبة لإلنــاث،
أي مــا يعــادل  217يومـاً لمجمــوع هــذه الفئــة مــن الســكان .و َراكــم  59فــي المائــة مــن النشــيطين المصـ َّرح بهــم
فــي ســنة  2016مــا بيــن  216و 312يوم ـاً .وبلــغ  22فــي المائــة منهــم ،وغالبيتهــم مــن الذكــور ،الحــد األقصــى
لـــ 312يومـاً فــي الســنة نفســها.
فوارق كبرى على مستوى األجور وهيمنة األجور المنخفضة

فــي ســنة  ،2016تــم التصريــح باألجــراء النشــيطين فــي القطــاع الخــاص لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي بمتوســط أجــرة شــهرية قدرهــا  5032درهم ـاً وكثافــة تشــغيل تبلــغ  212يوم ـاً فــي الســنة (عــدد
األيــام المص ـ َّرح بهــا ســنوياً لــكل أجيــر) موزعــة علــى  9.1أشــهر.
أمــا النشــيطون فــي القطــاع الفالحــي ،فقــد تــم التصريــح بهــم بمتوســط أجــرة شــهرية قدرهــا  2 063درهم ـاً
ومعــدل كثافــة تشــغيل تصــل إلــى  144يومــاً علــى مــدى  6.9أشــهر .وبلــغ عــدد األجــراء غيــر النشــيطين
ـجلين ولكــن دون أي تصريــح خــال الســنة)  4 055 612أجيــراً ،يبلــغ متوســط أعمارهــم  47.2ســنة،
(المسـ َّ
مقابــل  37.6للنشــيطين المص ـ َّرح بهــم فــي الســنة نفســها.
وبلغــت اســتحقاقاتهم حســب عــدد أيــام التصريــح المتراكمــة  689يومـاً ،يعــود آخــر تصريــح بالنســبة لـــ  34فــي
المائــة منهــم لمــا قبــل ســنة  .2000وتؤكــد هــذه التركيبــة عــدم اســتمرارية عالقــة الشــغل فــي القطــاع المنظــم،
وطــول فتــرات عــدم نشــاط أجــراء القطــاع الخــاص وهشاشــة منظومــة الضمــان االجتماعــي فــي ظــل عــدم
اســتقرار جــزء كبيــر مــن ســوق الشــغل.
تصرح بمستويات منخفضة من األجور
المقاوالت المغربية هي بنيات صغيرة للغاية
ِّ

علــى غــرار النســيج اإلنتاجــي الوطنــي ،تتســم بنيــة أُجــراء المقــاوالت المنخرطــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي وتوزيــع مســتويات األجــور التــي تصـ ِّرح بهــا تلــك المقــاوالت ،بهيمنــة المقــاوالت الصغــرى والصغيــرة
جــداً ذات مســتويات الدخــل المنخفضــة 62 :فــي المائــة مــن المقــاوالت تصـ ِّرح بأقــل مــن  4أجــراء ،و 86فــي
المائــة منهــا تصـ ِّرح بأقــل مــن  10أجــراء ،ومقاولــة واحــدة فقــط مــن بيــن كل  100مقاولــة ( 1فــي المائــة) تصـ ِّرح
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بأكثــر مــن  200أجيــر .ومــا يقــرب مــن مقاولــة واحــدة مــن بيــن مقاولتيْــن اثنتيْــن ( 45فــي المائــة) تصـ ِّرح بكتلــة
أجــور ســنوية تقــل عــن  50 000درهــم.
ويتقاضــى  40فــي المائــة مــن النشــيطين متوســط أجــور شــهرية يقــل عــن  2 565درهمــاً (الحــد األدنــى
لألجــور) ،كمــا يحصــل نصــف المؤ َّمــن لهــم ( 50فــي المائــة) علــى أجــرة تقــل عــن  2 798درهم ـ ًأ ،بينمــا تــم
التصريــح بنســبة  14فــي المائــة فقــط مــن المؤ َّمــن لهــم بأجــرة شــهرية تتعــدى الســقف المحــدد ( 6 000درهــم).
وتظــل نســبة النســاء أعلــى مــن بيــن المؤ َّمــن لهــم المص ـ َّرح بهــم بأدنــى مســتويات األجــور 42 :فــي المائــة مــن
اإلنــاث يتقاضيــن أقــل مــن الحــد األدنــى لألجــور ،مقابــل  34فــي المائــة فــي صفــوف الذكــور .وتزيــد أجــور
الذكــور المصـ َّرح بهــا بنســبة  15فــي المائــة فــي المتوســط عــن أجــور اإلنــاث .ومــع ذلــك ،يبلــغ متوســط أجــور
مجمــوع المؤ َّمــن لهــم  5 032درهمـاً ،وذلــك بفضــل الثقــل النســبي لألجــور العليــا التــي ســاهمت فــي رفــع هــذا
المعــدل .ويؤكــد هــذا المســتوى إمكانيــة وأهميــة الرفــع مــن ســقف األجــر الشــهري للمســاهمة فــي الصنــدوق
الوطنــي للضمــان االجتماعــي (الــذي ظــل مجمــداً منــذ ســنة  2002فــي مبلــغ  6 000درهــم) .ومــن شــأن رفــع
هــذا المبلــغ إلــى  6 500درهــم أن يمكــن مــن بلــوغ متوســط أجــور مص ـ َّرح بهــا فــي حــدود  80فــي المائــة مــن
الســقف المحــدد ،وهــو مــا يتطابــق مــع العتبــة الموصــى بهــا عمومــا.

الحماية االجتماعية في المغرب :واقع الحال
لقــد َم َّكــن الضمــان االجتماعــي ،كمــا تــم اعتمــاده في المغرب غداة االســتقالل ،من إرســاء آليــات مهمة للتضامن
بيــن األجيــال وبيــن أبنــاء الجيــل الواحــد ،وتخفيــف األعبــاء علــى الماليــة العموميــة واألســر فــي مــا يخــص التكفل
بالخدمــات التــي تقدمهــا أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة لل ُم َؤ َّمــن لهــم ولــذوي حقوقهــم .وفــي هــذا الصــدد ،يعتبــر
إحــداث كل مــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ( )CNSSوالصنــدوق المغربــي للتقاعــد ( )CMRوالنظــام
الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد ( )RCARوالتعاضديــات المنضويــة تحــت لــواء الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات
االحتيــاط االجتماعــي ( ،)CNOPSعمــا متميــزا ،ســمح للمغــرب بإعمــال جــزء مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا
فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة .غيــر أنــه لحــد اآلن ،ال يســتفيد مــن
هــذه الحقــوق ســوى أجــراء القطــاع الخــاص المنظــم الذيــن لهــم منصــب شــغل قــار وموظفــي وأعــوان الدولــة
وذووي حقوقهــم .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن ثلثــي الســاكنة النشــيطة ( 60فــي المائــة) غيــر مشــمولين بنظــام لمنــح
معاشــات التقاعــد ،كمــا أن زهــاء نصــف الســاكنة النشــيطة ( 46فــي المائــة) ال يســتفيدون مــن تغطيــة صحيــة.
وال تســتفيد الغالبيــة الســاحقة للنشــيطين (باســتثناء قلــة قليلــة مــن أجــراء القطــاع الخــاص المنظــم) مــن تأميــن
اجتماعــي خــاص عــن حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة .كمــا ال تتوفــر البــاد علــى نظــام للحمايــة االجتماعيــة
خــاص باألطفــال واألشــخاص فــي وضعيــة بطالــة واألشــخاص ذوي اإلعاقــة .إن المغــرب بحاجــة إلــى تطويــر
آليــات عموميــة للحمايــة االجتماعيــة ،تكــون تضامنيــة ومناســبة للوســائل التــي يتوفــر عليهــا ،لفائــدة الفئــات غيــر
المشــمولة بَعـ ُد بالتغطيــة االجتماعيــة :النشــيطون العاملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم؛ العاملــون غيــر األجــراء؛
المســتقلون وأصحــاب المهــن الحــرة؛ المشــتغلون فــي التعاونيــات؛ المســاعدون العائليــون ،الســيما النســاء
فــي الوســط القــروي؛ األمهــات العازبــات؛ األطفــال ،وفــي مقدمتهــم األطفــال المعــوزون («أطفــال الشــوارع»،
األطفــال المشــتغلون ،األطفــال المســجونون)؛ األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة؛ والمســنون (المــادة  10مــن العهــد
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الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة)؛ األشــخاص الذيــن يعانــون مــن الفقــر واإلقصــاء
االجتماعــي (المــادة  11مــن العهــد) وضحايــا حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة واألشــخاص فــي وضعية بطالة.
ويقتضــي تنفيــذ هــذه اآلليــات تعزيـ َز اســتقاللية ومهنيــة وفعاليــة منظومــة حكامــة أنظمــة الضمــان االجتماعــي
القائمــة وتســييرها بطريقــة ديمقراطيــة ،باإلضافــة إلــى إعــادة النظــر فــي سياســة اإلشــراف واإلعــام المعتمــدة
بمجمــوع مكونــات قطــاع الحمايــة االجتماعيــة .لقــد تبيــن مــن خــال تقريــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي
والبيئــي حــول موضــوع الحمايــة االجتماعيــة والنقاشــات التــي جــرت فــي ســياق إنجــاز هــذا التقريــر ،أن توفــر
اإلرادة السياســية واإلطــار السياســي يكتســيان أهميــة قصــوى ويشــكالن فــي الوقــت ذاتــه شــرطا ضروريــا
ووســيلة ال غنــى عنهــا مــن أجــل إقامــة إطــار وطنــي للحمايــة االجتماعيــة ،شــامل ،و ُمدمِ ــج وناجــع.

الحماية االجتماعية لألطفال
تعتبــر الحمايــة االجتماعيــة حقــا مــن حقــوق الطفــل ،أكدتــه المــادة  26مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،التــي
صــادق عليهــا المغــرب فــي  21يونيــو  .1993وتدعــو منظمــة اليونيســيف ومكتــب العمــل الدولــي إلــى تطويــر
وتعزيــز أنظمــة مندمجــة للحمايــة االجتماعيــة تتصــف بالطابــع العملــي وبالفعاليــة ،وتجمــع بيــن مقاربــة نســقية
ومقاربــة متعــددة القطاعــات .وبالرغــم مــن اعتمــاد السياســة العموميــة المندمجــة فــي مجــال حمايــة الطفولــة
ســنة  ،2015فــا تــزال هنــاك صعوبــات فــي إعمــال هــذه المقاربــات المشــار إليهــا بالمغــرب.
هــذا ويتــم بالمغــرب إعمــال جــزء محــدود وهامشــي مــن مكونــات الحمايــة االجتماعيــة للطفولــة .ويتجلــى
هــذا الجــزء ،القائــم علــى مبــدأ االشــتراك ،فــي منــح تعويضــات عائليــة ألجــراء القطــاع الخــاص وموظفــي
القطــاع العــام ،باإلضافــة إلــى منــح مســاعدات ،بتمويــل عمومــي ،لفائــدة الفئــات الهشــة ،فــي إطــار برامــج لدعــم
التماســك االجتماعــي.
التعويضات العائلية :دخل تكميلي أكثر منه حماية اجتماعية للطفولة

يتــم صــرف التعويضــات العائليــة بالمغــرب فــي شــكل مبالــغ نقديــة لفائــدة العامليــن الذيــن لهــم أطفــال،
حيــث تعتبــر هــذه التعويضــات مبلغــا ُم َك ِّم ـ ً
ا لألجــر يقــع أداؤه بصفــة كاملــة علــى عاتــق ال ُمش ـ ِّغل .وتبلــغ قيمــة
التعويضــات العائليــة  200درهــم للطفــل فــي حــدود األطفــال الثالثــة األوائــل و 36درهمـاً لألطفــال المواليــن.
ويســتفيد جميــع األجــراء مــن نفــس المبلــغ كيفمــا كان مســتوى األجــرة التــي يتقاضونهــا .غيــر أن االســتفادة
منهــا مشــروطة بإثبــات األجيــر الم َؤمــن لــه أنــه يتوفــر علــى  108أيــام مــن االشــتراك ،متصلــة أو غيــر متصلــة
خــال  6أشــهر مــن التســجيل ،وأنــه يتقاضــى أجــرة شــهرية تزيــد عــن أو تســاوي  60فــي المائــة مــن الحــد
األدنــى لألجــور (أو  60فــي المائــة مــن الحــد األدنــى القانونــي لألجــر فــي القطــاع الفالحــي) .مــن جهــة أخــرى،
يجــب أال يتجــاوز ســن الطفــل ،مــن أجــل االســتفادة مــن هــذه التعويضــات 12 ،ســنة بالنســبة للطفــل المتكفــل بــه
والمقيــم بالمغــرب و 18ســنة بالنســبة للطفــل المســتفيد مــن تكويــن مهنــي و21ســنة بالنســبة للطفــل الحاصــل
علــى البكالوريــا والــذي يتابــع دراســته الجامعيــة بالمغــرب أو بالخــارج .وال يشــترط َحـ ٌّـد للســن بالنســبة لألطفــال
فــي وضعيــة إعاقــة الذيــن ال يتوفــرون علــى دخــل قــار.
وبالنســبة لموظفــي القطــاع العــام ،فــإن التعويضــات العائليــة تُمنــح مــن لــدن الدولــة .وتدخــل هــذه التعويضــات
ضمــن مكونــات األجــرة.
16

احلماية االجتماعية يف املغرب
واقع احلال ،احلصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان واملساعدة االجتماعية

أمــا المتقاعــدون ،فيحصلــون علــى التعويضــات العائليــة عــن األطفــال الذيــن يتولــون التكفــل بهــم عبــر صناديــق
التقاعــد التــي هــم فيهــا منخرطــون.
وال يســتفيد مــن التعويضــات العائليــة ســوى األجــراء العامليــن فــي القطــاع المنظــم ،فيمــا يظــل  2.4مليــون
شــخص يعملــون فــي القطــاع غيــر المنظــم ،ويمثلــون  36.3فــي المائــة مــن نســبة المشــتغلين علــى الصعيــد
الوطنــي (دون احتســاب القطــاع الفالحــي) ،خــارج دائــرة االســتفادة مــن هــذا النــوع مــن الخدمــات.
التغطية االجتماعية لألطفال من خالل برامج مساعدة األشخاص في وضعية هشاشة

يتــم تنفيــذ برامــج لمنــح تحويــات نقديــة لفائــدة األطفــال فــي وضعيــة هشاشــة .ويتعلــق األمــر بشــكل خــاص
ببرنامــج تقديــم الدعــم المباشــر للنســاء األرامــل فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات ألطفالهــن اليتامــى وبصنــدوق
التكافــل العائلــي لفائــدة األم المعــوزة المطلقــة وأطفالهــا ،واللــذان يُمنــح بموجبهمــا مبلــغ  350درهمــا شــهريا
عــن كل طفــل ،علــى أال يتعــدى مجمــوع المبلــغ المقــدم  1 050درهمــا عــن كل شــهر لألســرة الواحــدة ،شــريطة
ضمــان تمــدرس األطفــال أو تســجيلهم فــي التكويــن المهنــي ،باإلضافــة إلــى برنامــج «تيســير» وهــو برنامــج
للتحويــات الماليــة المشــروطة ،يتوجــه لألســر التــي تقطــن بالجماعــات األكثــر فقــرا ويهــدف إلــى مكافحــة
الهــدر المدرســي.
وتوجــد برامــج أخــرى تقــوم علــى منــح مســاعدات عينيــة أو تعزيــز الخدمــات األساســية ،مــن قبيــل المبــادرة
الملكيــة «مليــون محفظــة» التــي ترمــي إلــى التخفيــف مــن أعبــاء األســر في تحمل مصاريف الدراســة ،وتســتهدف
تالميــذ المســتوى االبتدائــي واإلعــدادي المنحدريــن مــن أوســاط معــوزة ،باإلضافــة إلــى اتفاقيــة الشــراكة التــي
جــرى توقيعهــا ســنة  2015بيــن الدولــة والتعــاون الوطنــي مــن أجــل تحســين ظــروف تمــدرس األطفــال فــي
وضعيــة إعاقــة.
وقــد نجــم عــن ربــط االســتفادة مــن مختلــف هــذه البرامــج بجملــة مــن الشــروط ،زيــادة علــى جعلهــا مقتصــرة
علــى بعــض المناطــق دون غيرهــا ،اســتثناء عــدد مهــم مــن األطفــال فــي وضعيــة هشاشــة مــن أي شــكل مــن
أشــكال الحمايــة االجتماعيــة.

ـام تأميـ ٍـن
حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة :مخاطــر اجتماعيــة كبــرى يؤطرهــا نظـ ُ
ـف
ـادم وغيــر منصـ ٍ
متقـ ٍ
يقــدر عــدد الوفيــات فــي صفــوف العامليــن جــراء حــوادث الشــغل بنحــو  3 000حالــة فــي الســنة .وقــد بلــغ
المتوســط الســنوي لعــدد حــوادث الشــغل المصــرح بهــا  41 304حالــة ســنة  2016و 42 416حالــة ســنة .2017
ومــن المرجــح أن تكــون هــذه األرقــام المتأتيــة مــن تقديــرات وزارة التشــغيل وهيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتياط
االجتماعــي أقــل مــن الحجــم الحقيقــي للحــوادث المســجلة فــي عالــم الشــغل .ويبقــى خطــر وقــوع حــوادث
الشــغل فــي المغــرب ،وفقــا لمكتــب العمــل الدولــي ،األعلــى فــي المنطقــة المغاربيــة ومنطقــة الشــرق األوســط.
وتســجل بقطــاع البنــاء واألشــغال العموميــة  10فــي المائــة مــن إجمالــي الحــوادث .وفــي المغــرب ،ال تــزال
شــركات التأميــن هــي المكلفــة بتدبيــر قطــاع التأميــن عــن عواقــب حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة منــذ
ســنة  ،1927بنــاء علــى ظهيــر مســتمد مــن قانــون فرنســي يعــود إلــى ســنة  .1898ويعــد المغــرب مــن البلــدان
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القالئــل التــي ال تعتبــر حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة مــن مخاطــر الضمــان االجتماعــي التــي تتيــح الحــق
للجميــع فــي االســتفادة مــن خدمــات عينيــة ونقديــة ،بــل تعتبرهــا مســؤولية مدنيــة تقــع علــى عاتــق رب العمــل
المســجل فــي تأميــن لهــذا الغــرض.
ولــم تُم ِّكــن مختلــف اإلصالحــات التــي جــرى القيــام بهــا ســنوات  2002و 2003و 2014مــن تعميــم التدابيــر
المتعلقــة بالوقايــة مــن حــوادث الشــغل ،بــل ســاهمت فــي إضعــاف آليــات الوقايــة مــن مخاطــر األمــراض المهنيــة.
وفــي العديــد مــن الحــاالت ،تُفضــل المقــاوالت عــدم التصريــح بحــاالت حــوادث الشــغل ،للمحافظــة علــى مســتوى
قســط التأميــن .وفــي كل الحــاالت تقريبــا يصطــدم ضحايــا حــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة ،علــى الرغــم
مــن أنهــم فــي وضعيــة هشاشــة وأن العديــد منهــم معــوزون ،بمســاطر إداريــة وقضائيــة طويلــة ومكلفــة ومعقــدة
تجبرهــم علــى قبــول تعويضــات ال تتناســب مــع حجــم الضــرر الــذي تعرضــوا لــه .كمــا أن النصــوص القانونيــة
ـي االعتــراف بحقــوق الضحايــا ومنــع الممارســات االحتياليــة.
تبقــى قاصــرة فــي ظــل التنــازع بيــن منط َقـ ْ
ومكنــت تغطيــة المخاطــر المتعلقــة بحــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة شــركات التأميــن مــن تحقيــق نتيجــة
تقنيــة صافيــة بلغــت  550.41مليــون درهــم 6فــي هــذا الصنــف الفرعــي ســنة  .2016وقــد تضاعفــت هــذه
النتيجــة  15مــرة منــذ ســنة ( 2012حيــث كانــت فــي حــدود  36مليــون درهــم) ،لكــن دون أن ينعكــس ذلــك علــى
تحســين كيفيــات ومســتويات التغطيــة لفائــدة الضحايــا .ويُعتبــر هــذا االختــال أحــد العوامــل التــي تقــف وراء
المــأزق الــذي توجــد فيــه منظومــة الحمايــة االجتماعيــة فــي المغــرب ،كمــا يعــد أحــد األســباب التــي أدت إلــى
التصنيــف المتدنــي للبــاد علــى الصعيــد الدولــي فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة والتنميــة البشــرية.

الحماية االجتماعية لألشخاص الموجودين في وضعية بطالة
محدودية السياسات العمومية المعتمدة لفائدة التشغيل في المغرب

تتســم السياســات العموميــة المعتمــدة للنهــوض بالتشــغيل وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة لألشــخاص الموجوديــن
فــي وضعيــة بطالــة بمحدوديتهــا ســواء علــى مســتوى المــوارد أو الرؤيــة االســتراتيجية أو الفعاليــة .وقــد خصــص
قانــون الماليــة برســم ســنة  2018ميزانيــة توقعيــة لسياســة التشــغيل تبلــغ  1.25مليــار درهــم ،أي أقــل مــن
 0.5فــي المائــة مــن إجمالــي نفقــات الدولــة.
وكانــت الحكومــة قــد اعتمــدت ســنة  2015االســتراتيجية الوطنيــة للتشــغيل للفتــرة  .2025-2015وقــد انبثقــت
هــذه اإلســتراتيجية عــن تشــخيص جــرى إنجــازه ســنة  2014وعــن مسلســل تشــاوري ثالثــي األطــراف أشــرفت
عليــه وزارة التشــغيل والشــؤون االجتماعيــة .وتقــف االســتراتيجية عنــد الطابــع الباعــث للقلــق للتفــاوت القائــم
بيــن النمــو االقتصــادي المطــرد الــذي تشــهده البــاد منــذ عقــد مــن الزمــن وبيــن األزمــة التــي يعيــش علــى
إيقاعهــا ســوق الشــغل .وقــد أوصــت االســتراتيجية فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة (الهــدف الخــاص رقــم )1
بالعمــل علــى «اســتكمال التشــريع الوطنــي فــي ميــدان الحمايــة االجتماعيــة» والســهر علــى «تحديـ ٍـد أدق للجوانــب
التــي تدخــل ضمــن التضامــن الوطنــي وتلــك التــي تنــدرج فــي نطــاق التضامــن السوســيو-مهني» ،باإلضافــة إلــى
 - 6بلغــت نســبة تكاليــف احلــوادث علــى األقســاط املكتســبة ( )S/Pســنة  ،2016بالنســبة لفــرع التأمــن عــن حــوادث الشــغل واألمــراض املهنيــة  115يف
املائــة .وتأخــذ هــذه النتيجــة التقنيــة الصافيــة بعــن االعتبــار املنتجــات املاليــة لهــذا الفــرع

18

احلماية االجتماعية يف املغرب
واقع احلال ،احلصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان واملساعدة االجتماعية

«تعزيــز منظومــة الدولــة للحمايــة االجتماعيــة بآليــات إراديــة وذات أســس ترابيــة وجماعيــة وتعاونيــة ،تعتمــد
التمويــات والتأمينــات وأشــكال التعاضــد الصغــرى» .كمــا أوصــت االســتراتيجية بـ»توســيع نطــاق الحمايــة
االجتماعيــة مــن أجــل ضمــان التغطيــة الصحيــة للســاكنة غيــر المشــمولة بنظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي
عــن المــرض ،وتوســيع الولــوج لنظــام التقاعــد ليشــمل كل العامليــن ،وتوســيع التعويضــات العائليــة لتشــمل
الفئــات غيــر المســتفيدة مــن التغطيــة ،وتوســيع االســتفادة مــن نظــام الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي
لتشــمل مهنيــي النقــل والصيــد الســاحلي والعمــال المنزلييــن ،وتوســيع نطــاق الخدمــات ،الســيما التعويــض
عــن فقــدان الشــغل والتأميــن عــن البطالــة ،وتعزيــز منظومــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل ،والتدبيــر األمثــل
للخدمــات الصحيــة» .غيــر أن االســتراتيجية لــم تعــط خطوطــا توجيهيــة واضحــة فــي مــا يتعلــق بالتمويــل
واإلشــراف المؤسســاتي وبرنامــج التفعيــل ومؤشــرات تتبــع التوصيــات التــي تقدمــت بهــا.
ال يطبــق المغــرب مقتضيــات االتفاقيــة رقــم  102والتوصيــة رقــم  202لمنظمــة العمــل الدوليــة
المتعلقتيــن بالحمايــة االجتماعيــة فــي مجــال الشــغل

لــم يُوقــع المغــرب بَ ْعـ ُد علــى معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بالحمايــة االجتماعيــة فــي مجــال التشــغيل،
ال ســيما االتفاقيــة رقــم  102بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان االجتماعــي (ســنة  )1952التــي تنــص ضمــن
فروعهــا التســعة علــى توفيــر إعانــة البطالــة ،واالتفاقيــة رقــم  168بشــأن النهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن
البطالــة (ســنة  .)1988كمــا أن السياســات العموميــة ال تراعــي ضــرورة االنســجام مــع توصيــة منظمــة العمــل
الدوليــة رقــم  67بشــأن تأميــن الدخــل (ســنة  )1944والتوصيــة رقــم  176بشــأن النهــوض بالعمالــة والحمايــة
مــن البطالــة (.)1988
التعويض عن فقدان الشغل :خدمة محدودة وغير مالئمة بالقدر الكافي لمخاطر البطالة

ال يــزال الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي إلــى حــدود اليــوم الهيئــة الوحيــدة التــي تمنــح األجــراء الذيــن
فقــدوا عملهــم تعويضــا يســمى «التعويــض عــن فقــدان الشــغل» .وال يعــد هــذا التعويــض إعانــة عــن البطالــة .إذ
يُمنــح لألجيــر الــذي فقــد شــغله بكيفيــة ال إرادية ويبحــث فعليــا عــن شــغل جديــد .وهــو عبــارة عــن دخــل أدنــى
يمنــح لمــدة محــددة فــي ســتة أشــهر ،ويســاوي مقــداره  70فــي المائــة مــن األجــر الشــهري المتوســط المصــرح
بــه لفائــدة األجيــر خــال الســتة وثالثيــن شــهرا األخيــرة التــي تســبق تاريــخ فقــدان الشــغل ،دون أن يتجــاوز هــذا
المقــدار الحــد األدنــى القانونــي لألجــر.
ويشــكل التعويــض عــن فقــدان الشــغل آليــة لمســاعدة األجيــر الــذي فقــد شــغله علــى العــودة إلــى ســوق الشــغل،
أكثــر مــن كونــه وســيلة لتعويــض األجــر الــذي فقــده بعدمــا أصبــح فــي وضعيــة بطالــة.
وثمــة عنصــر مهــم جــاءت بــه آليــة التعويــض عــن فقــدان الشــغل ،يتمثــل فــي احتفــاظ األجيــر خــال مــدة
اســتفادته مــن هــذا التعويــض بحقوقــه المتعلقــة بالتأميــن عــن المــرض والتعويضــات العائليــة ،كمــا يتــم احتســاب
هــذه الفتــرة فــي تحديــد معــاش التقاعــد .وتبلــغ نســبة المســتفيدين مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل أقــل مــن
 1فــي المائــة مــن مجمــوع األشــخاص الموجوديــن فــي وضعيــة بطالــة ،والمقــدر عددهــم بـــ 10فــي المائــة مــن
مجمــوع الســاكنة النشــيطة.
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رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

الحماية االجتماعية لألشخاص في وضعية إعاقة
لــم يعتمــد المغــرب لحــد اآلن مقتضيــات لمناهضــة التمييــز تُحيــل صراحــة علــى حمايــة األشــخاص فــي وضعيــة
إعاقــة وعلــى توفيــر الحمايــة االجتماعيــة لهــم ،إمــا فــي شــكل مســاعدة طبيــة وشــبه طبيــة ،أو فــي صــورة دخــل
أساســي .إذ ليــس هنــاك لغايــة اليــوم أي نــص قانونــي أو تنظيمــي خــاص ينظــم الحمايــة االجتماعيــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة .وتنــص المــادة  6مــن القانــون اإلطــار رقــم ( 97.13الصــادر فــي  27أبريــل  )2016المتعلــق
بحمايــة حقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا ،علــى وضــع «نظــام للدعــم االجتماعــي والتشــجيع
والمســاندة لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة» ،لكــن علــى أن «يُحــدد نظــام الدعــم االجتماعــي المذكــور
وأشــكاله ومصــادر تمويلــه وكيفيــات تدبيــره وشــروط االســتفادة منــه بنــص تشــريعي».
ويتــم تنفيــذ آليــات للدعــم لفائــدة هــذه الفئــة مــن خــال برامــج حكوميــة للتضامــن ،مــن قبيــل المبــادرة الوطنيــة
للتنميــة البشــرية وبرنامــج تيســير أو مــن خــال المصالــح المختصــة ،وعبــر مســاهمة صنــدوق دعــم التماســك
االجتماعــي.
مــن جهــة أخــرى ،نجــد أن ثلثــي األشــخاص ذوي اإلعاقــة ( 66.9فــي المائــة) ال يســتفيدون مــن أي نظــام
للضمــان االجتماعــي.
كمــا أن  60.8فــي المائــة مــن األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ال يســتطيعون الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة
العامــة التــي توفرهــا المنظومــة الصحيــة بالمغــرب ،وذلــك راجــع أساســا ألســباب ماليــة وبســبب عــدم وجــود
مؤسســة أو بنيــة للرعايــة الصحيــة أو بُعدهــا عنهــم.
ويُقــدر معــدل التشــغيل فــي صفــوف األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي ســن النشــاط ،حســب البحــث الوطنــي
حــول اإلعاقــة لســنة  ،2014بـــ  13.6فــي المائــة ،أي مــا يقــل بثــاث مــرات عــن معــدل التشــغيل علــى المســتوى
الوطنــي .وحســب المصــدر ذاتــه ،فــإن النســاء فــي وضعيــة إعاقــة يواجهــن صعوبــات جمــة فــي مجــال التشــغيل،
إذ يبلــغ معــدل التشــغيل فــي صفوفهــن  2.7فــي المائــة علــى الصعيــد الوطنــي .وتقــل حظــوظ حصــول اإلنــاث
فــي وضعيــة إعاقــة علــى عمــل بتســع مــرات عــن حظــوظ الذكــور فــي وضعيــة إعاقــة (الذيــن يبلــغ معــدل التشــغيل
فــي صفوفهــم  22فــي المائــة).
إن إرســاء نظــام للحمايــة االجتماعيــة لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة يعتبــر أمــرا ضروريــا وممكنــا فــي
اآلن ذاتــه .وقــد قــدرت اآلليــة العالميــة الحتســاب تكفلــة أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة التــي وضعهــا مكتــب
العمــل الدولــي ســنة  ،2018تكلفــة تقديــم إعانــات تعــادل  100فــي المائــة مــن عتبــة الفقــر لفائــدة جميــع
األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة العميقــة ،فــي  0.3فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام.

التغطية االجتماعية لفائدة األشخاص المسنين
فــي المغــرب ،يقــوم نظــام التقاعــد علــى أنظمــة ُمم َّولــة مــن مســاهمات األجــراء وال ُم َشـ ِّغلين ،ويحتســب فيــه مبلــغ
المعــاش حســب نســبة المســاهمة ،وال يوجــد فــي المغــرب أي نظــام لمنــح معــاش الشــيخوخة ال يقــوم علــى مبــدأ
المســاهمات .لذلــك ،فــإن حوالــي  60فــي المائــة مــن األشــخاص النشــيطين المشــتغلين ،أي  6.2مليــون نســمة،
هــم غيــر مشــمولين بــأي نظــام مــن أنظمــة معاشــات التقاعــد .إذ تقتصــر أنظمــة التقاعد اإلجباريــة على موظفي
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وأجــراء القطاعيــن العــام والخــاص .كمــا أنــه لــم يتــم بعــد تطبيــق القانــون رقــم  99.15المتعلــق بإحــداث نظــام
للمعاشــات لفائــدة المهنييــن والعمــال المســتقلين واألشــخاص غيــر األجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا .مــن
جهــة أخــرى ،ورغــم المقاربــة المنهجيــة التــي وضعهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــن أجــل تحســين
فعاليــة مســاطر مراقبــة التصريــح باألجــراء ،فــإن عــدداً مهمــا مــن النشــيطين ال يزالــون غيــر مصــرح بهــم لــدى
الصنــدوق أو مصــرح بهــم بشــكل ناقــص .كمــا أن النســاء هــن أقــل اســتفادة نســبيا مــن التغطيــة بنظــام التقاعــد.
ويتألــف مجــال التغطيــة الخاصــة بالتقاعــد مــن كتلــة مــن األنظمــة اإلجبارية األساســية ومجموعــة متفرقــة
مــن األنظمــة التكميليــة .وتشــرف علــى تدبيــر هــذه األنظمــة هيئــات تَ ْمنَــح معاشــات تقاعــد أساســية ومعاشــات
إضافيــة أو تكميليــة ،حســب الحــاالت ،ارتــكازا علــى تقنيــات تمويــل تعتمــد قاعــدة الرســملة أو قاعــدة التوزيــع.
ويتســم نظــام التقاعــد بعــدم وجــود انســجام حقيقــي بيــن مختلــف مكوناتــه ،كمــا أنــه ال يحقــق مبــدأ اإلنصــاف
علــى اعتبــار أنــه ال يشــمل ســوى نســبة محــدودة مــن الســاكنة النشــيطة ( 40فــي المائــة) باإلضافــة إلــى وجــود
تفاوتــات بخصــوص ضمانــات اســتدامة مختلــف أنظمــة التقاعــد.
ويواصــل المعامــل الديمغرافــي (نســبة عــدد المســاهمين علــى عــدد المتقاعديــن) تراجعــه خاصــة علــى مســتوى
أنظمــة القطــاع العــام ،حيــث ســجل هــذا األخيــر ســنة  2016معامــل  2.6مســاهم لــكل متقاعــد ،مقابــل 3.8
ســنة .2012
ِّ
المنظــم ألنظمــة التقاعــد بطابعــه المعقــد ،ويتألــف مــن نصــوص خاصــة تؤطــر
ويتصــف اإلطــار القانونــي
مختلــف الفئــات السوســيو-مهنية ،دون أن يكــون بينهــا أي انســجام أو ترابــط .ومــن نتائــج هــذا الوضــع أن
الحقــوق المتأتيــة عــن درهــم واحــد أو يــوم واحــد مــن االشــتراك تختلــف مــن نظــام تقاعــد آلخــر.
وكمــا أشــار إلــى ذلــك المجلــس األعلــى للحســابات فــي تقريــره الصــادر ســنة  2013حــول منظومــة التقاعــد
بالمغــرب ،فــإن غيــاب جســور بيــن األنظمــة القائمــة يعيــق حركيــة المأجوريــن مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
ويقلــص مرونــة ســوق الشــغل.
ولحــد الســاعة ،ال يوجــد هنــاك أي قانــون إطــار أو قانــون للبرمجــة يُعنــى بتأطيــر منظومــة التقاعــد بالمغــرب،
أي اســتراتيجية لتوســيع نطــاق الحمايــة االجتماعيــة لألشــخاص المســنين.
كمــا ال توجــد ّ

التغطية االجتماعية لخدمات الرعاية الصحية
يســتند النظــام الحالــي علــى مقتضيــات القانــون رقــم ( 65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية،
الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف المــؤرخ فــي  3أكتوبــر  ،)2002والــذي يحيــل علــى ســتة مبــادئ مهيكِ لــة،
(ال يتــم احترامهــا بشــكل كامــل بعــد) ،وهــي :اإلجباريــة ،والشــمولية ،واإلنصــاف ،والتضامــن ،ومنــع جميــع
يض ـ َّم هــذا النظــام مســتويين :تغطيــة صحيــة أساســية
أشــكال التمييــز ،ومنــع انتقــاء المخاطــر .7ويُفتَـ َرض أن ُ
إجباريــة ( )CMBوتغطيــة تكميليــة ( .)CMCوقــد ُعهــد بتدبيــر التغطيــة األساســية لمؤسســتين بنــا ًء علــى معاييــر
تتعلــق بالوضــع المهنــي (القطــاع العــام مقابــل القطــاع الخــاص) ،وعلــى الحقــوق المكتســبة قبــل دخــول مدونــة
 - 7أكــد دســتور ســنة  2011علــى هــذه املبــادئ يف الفصــل  31منــه« :تعمــل الدولــة واملؤسســات العموميــة واجلماعــات الترابيــة ،علــى تعبئــة كل الوســائل
املتاحــة ،لتيســير أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنــن ،علــى قــدم املســاواة ،مــن احلــق يف العــاج والعنايــة الصحيــة؛ واحلمايــة االجتماعيــة والتغطيــة
الصحيــة ،والتضامــن التعاضــدي أو املنظــم مــن لــدن الدولــة».
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التغطيــة األساســية حيــز التنفيــذ ،وعلــى معاييــر ترتبــط بمســتويات الدخــل .ونشــأ عــن هــذا التقســيم – الــذي
تــم فــي البدايــة كمرحلــة انتقاليــة قبــل إنشــاء نظــام أساســي شــامل -نظــا ُم تأميـ ٍـن إجبــاري عــن المــرض ،قائـ ٍـم
علــى االشــتراكات ،ويتــم تمويلــه مــن االقتطاعــات مــن أجــور ومداخيــل األشــخاص المزاوليــن نشــاطا يــدر عليهــم
دخــا والمســتفيدين مــن المعاشــات وقدمــاء المقاوميــن وأعضــاء جيــش التحريــر والطلبــة؛ إلــى جانــب نظــام
للمســاعدة الطبيــة (راميــد) قائــم علــى مبدئــي المســاعدة االجتماعيــة والتضامــن الوطنــي لفائــدة الســكان
المعوزيــن .أمــا التغطيــة الصحيــة التكميليــة ،فتوفرهــا التعاضديــات وشــركات التأميــن الخاصــة.
التغطية الصحية األساسية

رغــم أن إرســاء نظــام التغطيــة الصحيــة األساســية ،قــد مكــن مــن تحقيــق تقــدم ملمــوس وعلــى قــدر كبيــر مــن
األهميــة ،إال أن عمليــة تقييــم 8النظــام وجلســات اإلنصــات التــي عقدتهــا اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا
االجتماعيــة والتضامــن التابعــة للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي ،كشــفت عــن مجموعــة مــن أوجــه
القصــور واالختــاالت المهمــة التــي تعتــري هــذا النظــام.
الفئات المشمولة بالتغطية ومستوى التكفل

بعــد مضــي  16ســنة علــى اعتمــاد القانــون رقــم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية فــي
ســنة :2002
 مــع نهايــة ســنة  ،2016بلغــت نســبة الســاكنة المغربيــة المشــمولة بنظــام مــن أنظمــة التغطيــة الصحيــة،
أي تغطيــة صحيــة.
 54.6فــي المائــة ،بينمــا ال يتوفــر  45.4فــي المائــة مــن الســكان علــى ّ
 تــم وضــع ﺛﻼﺛﺔ مــن أصــل خمســة أنظمــة للتأميــن اإلجبــاري عــن المــرض (األنظمــة الخاصــة بالمأجوريــن
وأصحــاب المعاشــات بالقطــاع العــام ،ونظــام أجــراء ومتقاعــدي القطــاع الخــاص اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ســنة ،2005
والنظــام الخــاص بالطلبــة فــي ســنة  .)2016وال تــزال التغطيــة الخاصــة بالمســتقلين وأصحــاب المهــن
الحــرة تنتظــر التفعيــل ،بينمــا ال تــزال التغطيــة التــي نــص عليهــا القانــون لفائــدة الوالديــن فــي طــور الدراســة؛
 ال يتوفــر علــى تغطيــة صحيــة كل األشــخاص الذيــن لــم يراكمــوا فتــرات تأميــن كافيــة تؤهلهــم الســتحقاق
المعــاش ،أو َمــن هــم فــي وضعيــة فقــدان الشــغل أو البطالــة ،والمســاعدون العائليــون ،والعاملــون فــي بيوتهم،
والمغاربــة الذيــن أقامــوا لفتــرة معينــة فــي الخــارج دون أن يُك ِّونــوا رصيــدا يُخـ ِّول لهــم الحــق فــي الحصــول
علــى معــاش .كمــا أن األشــخاص المســتفيدين مــن أحــد أنظمــة التأميــن عــن المــرض ملزمــون بدفــع 40
فــي المائــة فــي المتوســط بالنســبة للقطــاع الخــاص و 32فــي المائــة بالنســبة للقطــاع العــام مــن تكاليــف
العــاج .ومــن بيــن األســباب الرئيســية الرتفــاع الجــزء الباقــي مــن المصاريــف علــى عاتــق المؤ َّمــن لهم ،يشــير
العديــد مــن المتدخليــن إلــى عــدم احتــرام التعريفــة المرجعيــة الوطنيــة مــن قبــل مقدمــي الرعايــة الصحيــة
فــي القطــاع الخــاص ،علم ـاً أنــه جــرى تحديــد هــذه التعريفــة فــي مســتويات تقــل عــن األســعار المعمــول
بهــا بالنســبة لجــزء كبيــر مــن العالجــات ،ممــا يدفــع المهنييــن والمرضــى إلــى اللجــوء إلــى تعامــات غيــر
 - 8عــدة تقاريــر ألنشــطة الوكالــة الوطنيــة للتأمــن الصحــي ،وجلســات اإلنصــات التــي عقدهــا املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــع الوكالــة ومــع
الهيئــات املســؤولة عــن تدبيــر القطــاع .تقريــر املرصــد الوطنــي للتنميــة البشــرية حــول تقييــم نظــام املســاعدة الطبيــة (راميــد).2017 ،
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نظاميــة .ويتمثــل العامــل اﻵﺧﺮ فــي ضعــف ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ العموميــة ،اﻟﺬي ﻻ يســتقطب ســوى  6فــي
المائــة ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت التأميــن األساســي اإلجبــاري عــن المــرض ،ﻣﻤﺎ يجســد نزوحــا جماعيــا للمؤ َّمــن لهــم نحــو
الخدمــات الصحيــة للقطــاع الخــاص.
اإلنصاف

لقــد تولــدت حالــة مــن الجمــود عــن تأخــر تحــول المقــاوالت والمؤسســات العموميــة التــي تســدد أقســاط اﻟﺗﺄﻣيــن
لــدى ﺷركات اﻟﺗﺄﻣيــن اﻟﺧﺎﺻﺔ إلــى نظــام التأميــن االجبــاري عــن المــرض ،حيــث إن اﻟﻣﺎدة  114ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ
كانــت ﻣن المفتــرض أن ﺗﻧظــم هــذه العمليــة االﻧﺗﻘﺎﻟيــة ،قــد تحولــت إلــى واقــع قائــم .ويطــرح هــذا الوضــع ،الــذي
يربــك منظومــة الضمــان االجتماعــي المغربــي ككل ويعــوق وضــع نظــام إجبــاري موحــد للتأميــن األساســي عــن
المــرض ،تحديــا رئيســيا يتمثــل فــي مــدى قابليــة نظــام التأميــن اإلجبــاري عــن المــرض نفســه علــى االســتمرار.
والواقــع أنــه إذا جــرى إدمــاج هــذه المقــاوالت والمؤسســات دون اتخــاذ تدابيــر المواكبــة الالزمــة ،فقــد يــؤدي ذلــك
إلــى تفاقــم العجــز بالنســبة للصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي وإلــى زيــادة كبيــرة فــي حجــم
التعويضــات المقدمــة للم َؤ َّمــنِ لهــم وفــي نســب االشــتراكات لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي .وعلــى
ســبيل المثــال ،فقــد أدى إدمــاج موظفــي المكتــب الوطنــي للســكك الحديديــة فــي الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات
االحتيــاط االجتماعــي ،أي مــا مجموعــه  45 055مســتفيداً فــي ســنة  ،2017إلــى تســجيل رصيــد ســلبي بيــن
االشــتراكات والنفقــات ،ويعــزى ذلــك بشــكل خــاص إلــى التركيبــة الديموغرافيــة للمؤ َّمــن لهــم (يبلــغ المعامــل
الديموغرافــي  0.66شــخصا نشــيطاً لــكل متقاعــد) ،وإلــى «طبيعــة اســتهالكهم» لخدمــات الرعايــة الصحيــة.9
التمويل والتوازن

ال يــزال اختــال التــوازن المالــي لنظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض الخــاص بالصنــدوق الوطنــي
لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي مرشــحا للتفاقــم إذا مــا ظــل هــذا النظــام منحصــرا فــي موظفــي الوظيفــة
العموميــة والقطــاع العــام .وثمــة العديــد مــن العوامــل التــي تدفــع فــي هــذا االتجــاه:
 انتقــال حصــة األمــراض الطويلــة األمــد واألمــراض الخطيــرة والمكلفــة مــن  2.32في المائة في ســنة 2006
إلــى  5.58فــي المائــة فــي ســنة  ،2017كمــا أن هــذه األمــراض شــكلت  49فــي المائــة مــن نفقــات العالجــات
فــي ســنة  ،2017مقابــل  41فــي المائــة فــي ســنة .2006
 ارتفاع كلفة العديد من أصناف الرعاية الصحية ،السيما:
	-األدويــة :بســبب تطبيــق األســعار العموميــة الجديــدة لبيــع األدويــة (الجريــدة الرســمية الصــادرة فــي
 8أبريــل  ،)2014حيــث تضاعفــت كلفتهــا مــن  3إلــى  4مــرات بالنســبة للم َؤ َّمــن لهــم ،منــذ أن اضطــر
الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي إلــى إغــاق صيدليتــه التعاضديــة؛
	-طب األســنان :بعد توحيد تعريفات اســترجاع المصاريف مع التعريفة الوطنية المرجعية ( 17.50درهم
لتعويض األسنان و 12.50درهم لعالجات األسنان) في 2015-2014؛
 - 9املصدر :الصندوق الوطني ملنظمات االحتياط االجتماعي
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	-تزايــد اللجــوء إلــى العالجــات (ارتفــاع «معــدل حــدوث المــرض» إلــى  45فــي المائــة فــي ســنة ،2017
مقابــل  36فــي المائــة فــي ســنة )2006؛
	-ضعف في اعتماد سياسة وطنية مندمجة للعالجات الوقائية.
ويمكــن أن يتفاقــم العجــز الــذي ســجل منــذ ســنة  2016نتيجــة االنخــراط المنتظــر لـــ  25مؤسســة عموميــة فــي
نظــام التأميــن األساســي اإلجبــاري عــن المــرض المدبــر مــن طــرف الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط
االجتماعــي ،وفقـاً للمــادة  114مــن القانــون رقــم .65.00
أمــا فــي مــا يتعلــق بنظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد) ،فقــد كشــفت دراســة أجراهــا مؤخــرا المرصــد الوطنــي
للتنميــة البشــرية أن تقييــم التكلفــة الماليــة لهــذا النظــام يبقــى أقــل مــن تكلفتــه الماليــة الحقيقيــة ،وذلــك بســبب
غيــاب المحاســبة التحليليــة فــي معظــم المستشــفيات العموميــة وصعوبــة تحديــد االعتمــادات المخصصــة
لهــذا النظــام لعــدم وجــود مفاتيــح توزيــع وتتبــع دفــع مســاهمات الجماعــات فــي «الحســاب الخــاص بالصيدليــة
المركزيــة» الــذي تديــره وزارة الصحــة.
للمؤمن لهم
جودة الخدمات المقدمة
َّ

لــم تتــم لحــد اآلن مواكبــة التغطيــة الصحيــة األساســية بآليــات عموميــة لقيــاس حســن تدبيرها وجــودة الخدمات
المقدمــة فــي إطارهــا .كمــا لــم تتــم مواكبــة إرســاء نظــام المســاعدة الطبيــة ،بتأهيــل للقطــاع االستشــفائي
العمومــي ،ممــا أحــدث ضغطــا أَ َّثــر علــى جــودة العالجــات المقدمــة ونجــم عنــه عــبءٌ إضافــي علــى العامليــن
بالمؤسســات الصحيــة ،كمــا تضــررت مــن ذلــك صــورة المرفــق الصحــي العمومــي لــدى المواطنيــن ،حيــث
صــار يُنظــر إليــه كقطــب يفتقــر للمقومــات األساســية لالضطــاع بــدوره وال يتوجــه إال للفقــراء .10كمــا ال يتــم
تقييــم جــودة خدمــات الهيئــات المعنيــة األخــرى فــي مــا يتعلــق بآجــال معالجــة الملفــات وكيفيــات التكفــل
بالمرضى والتعويــض عــن المصاريف والــرد عــن الشــكايات وإعمــال حــق ال ُم َؤ َّمــن لهــم فــي الطعــن فــي قــرارات
الهيئــات المكلفــة بتدبيــر أنظمــة التغطيــة الصحيــة.
الحكامة

يواجه تدبير التغطية الصحية تحديات جمة على مستوى الحكامة ،تشمل الجوانب التالية على الخصوص:
 تعــدد أنظمــة التأميــن األساســي اإلجبــاري عــن المــرض ،وهــو مــا يتناقــض مــع مبــادئ التضامــن والتعاضــد
فــي تحمــل المخاطــر والتوحيــد التــي نــص عليهــا القانــون رقــم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة
األساســية؛ علمــاً أن هــذا التشــتت ال يســاهم فــي االســتدامة الماليــة علــى المــدى الطويــل لمنظومــة
التغطيــة الصحيــة ككل؛
 صعوبــة فــي إرســاء نظــام االتفاقيــات الوطنيــة بيــن مقدمــي الخدمــات الطبيــة والهيئــات المكلفــة بالتدبيــر
(عــدم تجديــد اتفاقيــات التعريفــات منــذ  ،2008-2007ناهيــك عــن أن هــذه االتفاقيــات ال تُنَ َّفــذ إال بشــكل
جزئي)؛
 - 10تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية بشأن تقييم نظام املساعدة الطبية (راميد)2017 ،
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احلماية االجتماعية يف املغرب
واقع احلال ،احلصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان واملساعدة االجتماعية

 غيــاب شــبه تــام لتقييــم وتنفيــذ تدابيــر التقنيــن التــي تقــرر وضعهــا (البروتوكــوالت العالجيــة ،التوحيــد،
األدويــة ،اآلالت الطبيــة ،مصنفــات األعمــال المهنيــة ،إلــخ)...؛
 عــدم وجــود هيئــة مســتقلة للوســاطة لهــا مــن الوســائل القانونيــة (ليســت للوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي
ســلطة علــى الفاعليــن) أو مــن الســلطة الزجريــة مــا يُ َم ِّكنهــا مــن فــرض تطبيــق المقتضيــات القانونيــة
والتنظيميــة المتعلقــة بالتغطيــة الصحيــة األساســية؛
 بــطء و/أو تجميــد عمليــة تحييــن التعريفــات المرجعيــة ،باإلضافــة إلــى عــدم كفايــة وســائل مراقبــة وتتبــع
اســتهالك الخدمــات الصحيــة ،ممــا يســهل ممارســات اســتغالل ضعــف المرضــى وأســرهم واللجــوء إلــى
العمــل بنظــام لــأداءات الموازيــة عــن العالجــات الطبيــة؛
 اتســام مســطرة تدبيــر مــوارد نظــام المســاعدة الطبيــة (راميــد) بالتناقــض :فبينمــا يَ ْع َهــ ُد القانــون
رقم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية إلــى الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي بتدبيــر
هــذا النظــام ،فــإن النصــوص التطبيقيــة الخاصــة بهــذا القانــون تعهــد بتدبيــر مــوارد «الراميــد» إلــى وزارتــي
الصحــة واالقتصــاد والماليــة ،ممــا يحــول دون اســتعمال المــوارد الماليــة التــي يحصلهــا نظــام المســاعدة
الطبيــة مباشــرة مــن المســتفيدين المؤديــن (بلــغ حجــم هــذه المــوارد الماليــة  154مليــون درهــم ســنة .)2017
التغطية الصحية التكميلية :يواجه نظام التعاضد جملة من العقبات

يتــم توفيــر التغطيــة الصحيــة التكميليــة مــن لــدن القطــاع التعاضــدي وشــركات التأميــن الخاصــة .11ويتألــف
القطــاع التعاضــدي مــن  28تعاضديــة ،تتمثــل أنشــطتها الرئيســية فــي مــا يلــي:
 تقديم خدمات عالجية في إطار تأمين صحي أساسي و/أو تكميلي؛
 تدبيــر نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض لحســاب الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط
االجتماعــي؛
 مساعدات وإعانات وتسبيقات عن التعويضات عن المرض؛
 إحداث وتدبير منشآت اجتماعية ،ذات طابع صحي على وجه الخصوص؛
 توفير رأسمال عند الوفاة و/أو الشيخوخة؛
 تقديم خدمات ذات صبغة اجتماعية كاإلعانات الخاصة باألشخاص في وضعية إعاقة و ُدور رعاية المسنين.
يجــدر التذكيــر أن القطــاع التعاضــدي كان رائــدا واضطلــع بــدور حاســم فــي ولــوج منخرطيــه وذوي حقوقهــم
إلــى التجهيــزات والعالجــات الطبيــة ،فــي وقــت لــم تكــن فيــه التغطيــة الصحيــة األساســية قــد أحدثــت بَ ْع ـ ُد.
ومــن جهــة أخــرى ،ســاهم إحــداث التعاضديــات لوحــدات اجتماعيــة وطبيــة ،فــي تخفيــف العــبء والضغــط علــى
قطــاع الصحــة فــي مجــال عــرض العالجــات .إن التطــور الــذي شــهده اإلطــار التشــريعي والتنظيمــي الخــاص
 - 11تقــدم شــركات التأمــن اخلاصــة تغطيــة صحيــة تكميليــة (تنضــاف إلــى نظــام التغطيــة األساســية) .وحســب تقريــر أنشــطة هيئــة مراقبــة التأمينــات
واالحتيــاط االجتماعــي برســم ســنة  ،2016فــإن الغــاف املالــي لعقــود التأمــن يقــدر بـــ 3.6مليــار درهــم .وتعــد هــذه اخلدمــات خارجــة عــن نطــاق هــذه
الدراســة.
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بالتغطيــة الصحيــة األساســية وبممارســة الطــب ،لــم يأخــذ القطــاع التعاضــدي بعيــن االعتبــار بالقــدر الكافــي
وال يبــدو أن هاجــس النهــوض بهــذا القطــاع كان حاضــرا خــال هــذا المســار .لذلــك يواجــه القطــاع التعاضــدي
جملــة مــن اإلكراهــات التــي تعيــق تطويــر المنظومــة الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة فــي مجملهــا.
تــم تأويــل القانــون رقــم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية علــى نحــو يجعلــه يمنــع منعــا باتــا علــى
كل هيئــة مكلفــة بتدبيــر نظــام أو مجموعــة مــن أنظمــة التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض ،الجمــع بيــن
تدبيــر نظــام مــن هــذه األنظمــة وتدبيــر مؤسســات تقــدم خدمــات طبيــة بمفهومهــا الواســع .ومــن الواضــح أن هــذا
المبــدأ كان وراء تنصيــص مشــروع مدونــة التعاضــد ،الــذي ســبقت إحالتــه علــى المجلس االقتصــادي واالجتماعي
والبيئــي إلبــداء الــرأي ،12علــى منــع التعاضديــات مــن إنشــاء أو تدبيــر منشــآت طبيــة .ومــن شــأن تطبيــق هــذا
النــص القانونــي أن يــؤدي إلــى إغــاق منشــآت طبيــة َو َو ْقــف خدمــات صحيــة قائمــة حاليــا ،والحــال أن الولــوج
إلــى العــاج بالمغــرب ال يــزال جــد محــدود ،كمــا جــاء فــي تقريــر المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي حــول
العالجــات الصحيــة األساســية ،13ممــا قــد يتســبب فــي تدنــي عــرض الخدمــات الصحيــة والولــوج إليهــا.
وتشــمل هــذه اإلكراهــات أيضــا عــرض العالجــات الطبيــة ذي األهميــة االجتماعيــة الكبيــرة الــذي يوفــره الصنــدوق
الوطنــي للضمــان االجتماعــي والــذي باشــر منــذ ســنة  1979إحــداث وحــدات طبيــة متعــددة االختصاصــات بلــغ
عددهــا  13وحــدة .وقــد قامــت هــذه الشــبكة بإرســاء أرضيــة للخدمــات الصحيــة تغطــي مجموعــة واســعة مــن
العالجــات الطبيــة والجراحيــة ،ســواء مــن خــال عالجــات تســتلزم االستشــفاء ،أو استشــارات طبيــة أو عالجــات
متنقلــة .وتتوفــر هــذه المصحــات حاليــا علــى  1 000ســرير ،و 42قاعــة للجراحــة ،و 11وحــدة للــوالدة ،و 13وحــدة
لإلنعــاش ،و 9وحــدات لتصفيــة الــدم ،و 13مختبــراً للتحاليــل الطبيــة ،و 13وحــدة للفحــص باألشــعة تتوفــر علــى
 7أجهــزة ســكانير ،ومصلحــة واحــدة إلنعــاش األطفــال حديثــي الــوالدة ،ووحدتيــن للعنايــة المركــزة الخاصــة
بأمــراض القلــب والشــرايين .كمــا تتوفــر بهــذه المصحــات أقســام للمســتعجالت والمداومــة علــى مــدى  24ســاعة.
وقــد أُحدثــت هــذه المصحــات المتعــددة االختصاصــات فــي بــادئ األمر لصالــح المؤ َّمن لهم في الصنــدوق الوطني
ِحــت فــي وجــه كل المرضــى ،ســواء منهــم المؤ َّمــن لهــم
للضمــان االجتماعــي وأفــراد أســرهم المتكفــل بهــم .ثــم ُفت َ
أو غيــر المؤ َّمــن لهــم .وترتبــط هــذه المصحــات ،فــي إطــار نظــام الثالــث المــؤدي ،بعــدد مــن التعاضديــات وشــركات
التأميــن .وتطبــق هــذه الوحــدات التعريفــة المرجعيــة الوطنيــة اســتناداً إلــى فوتــرة شــفافة ،وهــو مــا يضفــي عليهــا
صفــة مقدمــي العالجــات دون هــدف ربحــي ،والطابــع االجتماعــي والتضامنــي ،وجعلهــا مــن هــذا الموقــع تتبــوأ
مكانــة «الخدمــة المتوســطة» ،حيــث تضطلــع برســالة فــي إطــار الطــب االجتماعــي والتضامنــي ،إذ تســتقبل ســنوياً
أكثــر مــن  500 000مريــض 10 ،فــي المائــة منهــم يتلقــون العالجــات الطبيــة داخلهــا .وفــي هــذا الصــدد ،قدمــت
مــا يقــرب مــن  1120استشــارة طبيــة فــي اليــوم ،وأكثــر مــن  45 397حصــة لتصفيــة الــدم برســم ســنة .2016
وعنــد وضــع أنظمــة التأميــن االجبــاري عــن المــرض ،نــص المش ـ ِّرع ،ضمــن بــاب «حــاالت التنافي» (المــادة 44
مــن القانــون رقــم  21( 65.00نونبــر  ))2002علــى أنــه «يمنــع علــى كل هيئــة مكلفــة بتدبيــر نظــام أو مجموعــة مــن
أنظمــة التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض ،الجمــع بيــن تدبيــر نظــام مــن هــذه األنظمــة وتدبيــر مؤسســات
تقــدم خدمــات فــي مجــال التشــخيص أو العــاج أو االستشــفاء أو مؤسســات توريــد األدويــة والمعــدات واآلالت
وأجهــزة الترويــض الطبــي أو همــا معــا» .وال يســتند هــذا المقتضــى علــى أي مبــدأ نافــذ مــن مبــادئ الضمــان
 - 12املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي «رأي حول مشروع قانون رقم  109.12مبثابة مدونة التعاضد» ،إحالة رقم .2013/6
 - 13املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي «اخلدمات الصحية األساسية  :نحو ولوج منصف ومعمم» ،إحالة رقم .2013/4
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االجتماعــي ،حيــث إن العديــد مــن الهيئــات المكلفــة بتدبيــر التأميــن الصحــي عبــر العالــم تجمــع بيــن التدبيــر
اإلداري والمالــي لنظــام مــن األنظمــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات عالجيــة .ومــع ذلــك ،فقــد تركــت هــذه
المــادة البــاب مفتوحــا ،للهيئــات المعنيــة لتفويــض تدبيــر مؤسســاتها المتخصصــة فــي تقديــم خدمــات فــي مجــال
العــاج واالستشــفاء واألدويــة والمعــدات ذات الصلــة لهيئــات فرعيــة ،والمســاهمة ،بشــكل عــام« ،فــي النشــاط
الصحــي للدولــة» .لقــد تــم التعاطــي مــع هــذا المقتضــى وفــق منظــور تقييــدي ،حيــث شــمل هــذا المنــع بشــكل
حصــري الهيئــات العموميــة (الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي والصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي) والتعاضديــات ،بينمــا فتــح البــاب أمــام شــركات التأميــن لتقديــم الخدمــات الصحيــة .وقــد أدى هــذا
التأويــل إلــى تجميــد المــوارد وعرقلــة تنميــة شــبكة المصحــات المتعــددة االختصاصــات التابعــة للصنــدوق الوطني
للضمــان االجتماعــي ومراكــز العــاج التــي أنشــئ بعضهــا قبــل عقــود مــن طــرف تعاضديــات األجــراء .وهــذا
يتعــارض مــع مبــادئ التضامــن واإلنصــاف وحــق الولــوج إلــى العــاج ويعيــق جــودة التغطيــة الصحية لفائــدة األجراء
وغيرهــم مــن الســكان النشــيطين .كمــا أن تجهيــزات وخدمــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،التــي يتــم
تمويلهــا أصــا مــن خــال اقتطاعــات محــدودة مــن العائــدات الماليــة الحتياطيــات هــذه المؤسســة ،تســاهم ،إلــى
جانــب ذلــك ،فــي تخفيــف جــزء مهــم مــن النفقــات الصحيــة الملقــاة علــى عاتــق الماليــة العموميــة والمؤ َّمــن لهــم
وذوي حقوقهــم .وقــد انخفضــت مســاهمة الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي فــي تمويــل شــبكة المصحــات
المتعــددة االختصاصــات التابعــة لــه ،بيــن ســنتي  2000و ،2017بنســبة  50فــي المائــة ،علــى حســاب ميزانيــة
التســيير والتجهيــز المتعلقــة بهــذه البينــات التحتيــة.

الد ْو ُر المحوري للحكامة
َ
أنظمة حكامة الهيئات المغربية للضمان االجتماعي :محدودية وعدم انسجام

تتســم حكامــة أنظمــة الضمــان االجتماعــي فــي المغــرب بعــدم انســجامها .وفــي هــذا الصــدد ،فــإن تركيبــة
األجهــزة التداوليــة لهــذه األنظمــة وكيفيــات تعيينهــا وتعويضهــا ،ونطــاق صالحياتهــا ،ونمــط تقييــم أدائهــا،
وتراتبيتهــا المؤسســاتية ،تخضــع لمبــادئ ال تكــون دائمــا ذات طابــع رســمي وال واضحــة ،كمــا تحكمهــا قواعــد
وممارســات تختلــف مــن نظــام آلخــر.
هكــذا ،يتألــف المجلــس اإلداري للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــن تركيبــة ثالثيــة تضــم ممثليــن
للدولــة وممثليــن للمشــ ِّغلين ثــم ممثليــن للمنظمــات النقابيــة للشــغيلة ،فــي حيــن ال يضــم المجلــس اإلداري
للنظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد والصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد ممثليــن عــن المســتخ َدمين
المنخرطيــن .14ومــن جهــة أخــرى ،ال يضــم المجلــس اإلداري للوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،فــي شــقه
المتعلــق بتدبيــر المــوارد المرصــدة لنظــام المســاعدة الطبيــة ،ممثليــن عــن الشــركاء االجتماعييــن وال ممثليــن
عــن المســتفيدين مــن النظــام ،وفــي المقابــل ،يتألــف المجلــس اإلداري للوكالــة فــي شــقه المتعلــق بالتأميــن
اإلجبــاري األساســي عــن المــرض مــن ســتة ممثليــن عــن المؤ َّمــن لهم وخمســة ممثليــن عــن المشــ ِّغلين.
 - 14مــن بــن األعضــاء الذيــن ينضافــون إلــى جلنــة تســيير الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن كلمــا دعيــت هــذه اللجنــة للنظــر يف املســائل ذات الصبغــة
العامــة املتعلقــة بالنظــام العــام لرواتــب التقاعــد «أربعــة ممثلــن للمنخرطــن يعينــون ملــدة ثــاث ســنوات ويختــارون مــن لــدن أربــع مؤسســات منظمــة إلــى
النظــام اجلماعــي رواتــب التقاعــد توجــد مراكزهــا باملجموعتــن احلضريتــن للربــاط وســا والــدار البيضــاء .وتختــار هــذه املؤسســات املنضمــة عــن طريــق
قرعــة يجريهــا املديــر العــام لصنــدوق اإليــداع والتدبيــر» .حســب الفصــل  45مــن الظهيــر الشــريف مبثابــة قانــون رقــم  1.77.216بتاريــخ  20شــوال 4( 1397
أكتوبــر  )1977يتعلــق بإحــداث نظــام جماعــي ملنــح رواتــب التقاعــد.
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أمــا الهيئــات التــي تتولــى تدبيــر األنظمــة اإلجباريــة للمعاشــات ،فــإن أغلبهــا يحمــل صفــة مؤسســة عموميــة
«تتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقالل المالــي» وتخضــع لــ«وصايــة تقنيــة» و«وصايــة ماليــة» للدولة ،يمارســها
قطــاع حكومــي واحــد أو قطاعــان اثنــان .غيــر أن هــذه القاعــدة غيــر معمــول بهــا علــى مســتوى الصنــدوق المهنــي
المغربــي للتقاعــد ،الــذي بعدمــا كان يحمــل صفــة جمعيــة تحــول إلــى شــركة تعاضديــة للتقاعــد ،وال على مســتوى
النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب التقاعــد الــذي يُشــرف علــى تدبيــر النظــام اإلجبــاري األساســي للمســتخ َدمين
غيــر المرســمين العامليــن بالقطــاع العــام والجماعــات المحليــة ومســتخدمي المؤسســات العموميــة الخاضعــة
للمراقبــة الماليــة للدولــة كمــا يشــرف علــى نظــام تكميلــي اختيــاري .إذ يحمــل النظــام الجماعــي لمنــح رواتــب
التقاعــد صفــة «مؤسســة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة واالســتقالل المالــي» دون وصايــة تقنيــة للدولــة .ويتولــى
تســييره الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأميــن ،وتديــره لجنــة تســيير تضــم لجنــة تســيير الصنــدوق الوطنــي
للتقاعــد والتأميــن نفســه إلــى جانــب ممثليــن عــن أربعــة قطاعــات وزاريــة (الفالحــة والتجهيــز والداخليــة
والوظيفــة العموميــة) وأربعــة ممثليــن للمنخرطيــن ينتمــون إلــى مؤسســات منخرطــة فــي النظــام يتــم اختيارهــا
عــن طريــق القرعــة.15
وتواجــه بنيــات الحكامــة الخاصــة بالصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي إشــكالية مزدوجــة تتعلــق
بالتركيبــة والمهــام المنوطــة بهــا .وفــي هــذا الصــدد ،يتشــكل نصــف أعضــاء المجلــس اإلداري للصنــدوق مــن
ممثلــي الدولــة ،بمــن فيهــم ممثــل الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،والنصــف اآلخــر مــن ممثلــي الشــركات
التعاضديــة وممثلــي المركزيــات النقابيــة األكثــر تمثيليــة .وقــد ُعهِ ــد إلــى الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتياط
االجتماعــي ،الــذي كان تاريخيـاً فيدراليــة للتعاضديــات ،بتدبيــر نظــام التأميــن األساســي اإلجبــاري عن المرض،
اســتناداً علــى التعاضديــات التابعــة لــه ،التــي أصبحــت تضطلــع بالتدبيــر المفــوض لنظــام التأميــن األساســي
بموجــب اتفاقيــة تدبيــر متعــددة الســنوات .كمــا تتولــى هــذه التعاضديــات ،بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،تدبيــر
خدمــات األعمــال االجتماعيــة التعاضديــة باعتبارهــا مقدمـاً لخدمــات الرعايــة الصحيــة وتحيــل فواتيــر تكاليــف
الخدمــات التــي توفرهــا إلــى الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي ،فــي إطــار نظــام الثالــث
المــؤدي .وهكــذا ،تديــر هــذه المؤسســة نظامــا للتغطيــة الصحيــة اإلجباريــة مــن خــال مــوارد مــن ميزانيــة
الدولــة (أكثــر مــن  5مالييــر درهــم) ونظامــا للتغطيــة الصحيــة التكميليــة ،مــن خــال التعاضديــات المكونــة لهــذه
المؤسســة ،وذلــك عبــر تدبيــر ثنائــي مــن لــدن رئيــس منتخــب مــن قبــل التعاضديــات ومديــر تعينــه الحكومــة.
كمــا أن اختصاصــات مجالــس إدارة الهيئــات المشــرفة علــى تدبيــر أنظمــة االحتيــاط االجتماعــي تختلــف فــي
مــا بينهــا ،وتنحصــر علــى وجــه العمــوم ،فــي مــا يتصــل باختصــاص التــداول والمراقبــة ،وعمليــات تدبيــر الخزينــة
وتوظيــف االحتياطيــات الماليــة ،ومراقبــة المخاطــر ،واالفتحــاص الداخلــي ،وتعييــن المســؤولين التنفيذييــن
وتحديــد تعويضاتهــم ،باإلضافــة إلــى اختصاصــات متصلــة باألنظمــة األساســية لموظفــي هــذه الهيئــات وبتدبيــر
مواردهــا البشــرية.

 - 15نفس املصدر السابق.
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هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماع ــي :دور أساس ــي لكــن نجاعتــه رهينــة بتقلي ــص مخاط ــر
تضــارب المصال ــح

تــم مؤخــرا تعزيــز المنظومــة المغربيــة للحمايــة االجتماعيــة بمؤسســة لإلشــراف :أال وهــي هيئــة مراقبــة
التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي ،المحدثــة بموجــب القانــون رقــم  64.12لتحــل محــل مديريــة التأمينــات
واالحتيــاط االجتماعــي التــي كانــت تابعــة لــوزارة االقتصــاد والماليــة .وتعتبــر هــذه الهيئــة بدورهــا «شــخصا
اعتباريــا مــن أشــخاص القانــون العــام يتمتــع باالســتقالل المالــي» .وتنــاط بهــا اختصاصــات مراقبــة قطــاع
التأمينــات والهيئــات التــي تتولــى تدبيــر التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض والتقاعــد وكــذا الهيئــات
الخاضعــة للقانــون الخــاص التــي تقــوم بممارســة أو تدبيــر عمليــات التقاعــد التــي تعتمــد التوزيــع أو التوزيــع
والرســملة (الشــركات التعاضديــة للتقاعــد).16
مجلــس يتألــف مــن ســبعة أعضــاء ،مــن بينهــم الرئيــس وثالثــة
وعــاوة علــى الكاتــب العــام ،يســير الهيئــ َة
ٌ
أعضــاء مســتقلين .ويتولــى المجلــس وضــع السياســة العامــة للهيئــة ،والتــداول فــي توجهاتهــا الرئيســية علــى
المســتوى االســتراتيجي والتنظيمــي والمالــي .كمــا تعــود للمجلــس صالحيــة اتخــاذ قــرارات منــح االعتمــاد
لمقــاوالت التأميــن وإعــادة التأميــن والمصادقــة علــى األنظمــة األساســية لمؤسســات التقاعــد ،باإلضافــة إلــى
إصــدار العقوبــات فــي حالــة عــدم احتــرام أو مخالفــة األحــكام التشــريعية والتنظيميــة المطبقــة علــى الهيئــات
ـاض بمحكمــة النقــض
الخاضعــة لمراقبــة الهيئــة .وتســتند الهيئــة فــي عملهــا علــى لجنــة تأديبيــة يرأســها قـ ٍ
وتتألــف مــن عضــو مــن بيــن فئــة األعضــاء المســتقلين فــي مجلــس الهيئــة ،وعضــو يمثــل الهيئــة يعيــن مــن بيــن
مســتخدميها ،باإلضافــة إلــى ممثــل واحــد عــن كل قطــاع خاضــع لمراقبــة الهيئــة .وتنطــوي عضويــة ممثلــي
القطاعــات والهيئــات الخاضعــة لســلطة الهيئــة بحكــم صفتهــم علــى مخاطــر ملموســة لتضــارب المصالــح والتــي
قــد تؤثــر علــى اســتقاللية هــذه اللجنــة فــي اتخــاذ القــرار وعلــى نجاعتهــا ومصداقيتهــا .واألمــر نفســه ينطبــق
علــى لجنــة التقنيــن التــي يعهــد إليهــا بإبــداء رأي استشــاري حــول مشــاريع مناشــير الهيئــة ومشــاريع النصــوص
التشــريعية أو التنظيميــة التــي لهــا عالقــة بقطاعــي التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي ،وطلبــات االعتمــاد
المقدمــة مــن طــرف الشــركات التعاضديــة للتقاعــد وجمعيــات التعــاون المتبــادل .ويــرأس لجنــة التقنيــن الكاتــب
العــام للهيئــة وتتألــف مــن عضويــن ( )2يمثــان اإلدارة (وزارة االقتصــاد والماليــة) ومــن ممثليــن عــن القطاعــات
الخاضعــة لمراقبــة الهيئــة.

 - 16القسم الثاني من القانون رقم  64.12القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي.
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التوصيات
اإلطار المعياري الدولي
1. 1مالءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية االجتماعية مع المعايير الدولية ،من خالل:
 اســتكمال المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  )1952( 102بشــأن المعاييــر الدنيــا
للضمــان االجتماعــي؛
 المصادقــة علــى االتفاقيــات بشــأن الرعايــة الطبيــة وإعانــات المــرض (االتفاقية رقم )1969 ،130؛ وبشــأن
النهــوض بالعمالــة والحمايــة مــن البطالــة (االتفاقيــة رقم )1989 ،168؛ وبشــأن إعانات العجز والشــيخوخة
والورثــة (االتفاقيــة رقــم )1967 ،128؛ وبشــأن إعانــات إصابــات العمل (االتفاقية رقــم )1980 ،121؛
 إجــراء تقييــم للسياســات والتدابيــر ذات الصلــة بالحمايــة االجتماعيــة ،فــي ضــوء االتفاقيــات التقنيــة
لمنظمــة العمــل الدوليــة ،بمــا فــي ذلــك االتفاقيــات والبروتوكــوالت غيــر المصــادق عليهــا ،وبيــان أســباب
عــدم المصادقــة علــى تلــك االتفاقيــات والبروتوكــوالت ،وتســليط الضــوء علــى التدابيــر المزمــع اتخاذهــا
لمالءمــة اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واآلليــات المتعلقــة بــاﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؛
 تضميــن جــدول أعمــال الحــوار االجتماعــي ثالثــي األطــراف ،علــى المســتويين الوطنــي والجهــوي ،وعلــى
مســتوى الحــوار االجتماعــي الداخلــي فــي المقــاوالت ،وضــع سياســات للضمــان االجتماعــي تنســجم مــع
المبــادئ التــي تهــدف إلــى إرســاء أرضيــة مدمِ جــة للحمايــة االجتماعيــة ،تــروم إقامــة منظومــة وطنيــة
متكاملــة للضمــان االجتماعــي.
2. 2التقليــص مــن هشاشــة الحمايــة االجتماعيــة ألجــراء القطــاع الخــاص إزاء انعــدام االســتقرار فــي ســوق
الشــغل ،وذلــك مــن خــال:
 توســيع نطــاق التغطيــة االجتماعيــة لتشــمل جميــع أجــراء القطــاع الخــاص ( 800 000أجيــر فــي القطــاع
صـ َّرح بهــم لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي 50 ،فــي المائــة منهــم يشــتغلون
الخــاص غيــر ُم َ
فــي القطــاع الفالحــي وغيــره مــن األنشــطة غيــر المســتقرة)؛
 إحــداث آليــة لالحتفــاظ بالمؤ َّمــن لهــم ،الذيــن تــم التوقــف عــن التصريــح بهــم ،فــي نظــام الضمــان
االجتماعــي ،بواســطة آليــة لرســملة الحقــوق فــي شــكل نقــاط يمكــن تعبئتهــا خــال فتــرات عــدم النشــاط؛
 تخصيــص شــيكات ألداء المســتحقات االجتماعيــة (شــيكات خدمــات التشــغيل) للعمــال المنزلييــن
والمســاعدين العائلييــن؛
 توســيع نطــاق الضمــان االجتماعــي ليشــمل العمــال غيــر المأجوريــن :اعتمــاد المراســيم التــي يحــدث
بموجبهــا نظــام التغطيــة االجتماعيــة (المعاشــات) والصحيــة؛
 تشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان االجتماعي.
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3. 3العمــل ،علــى المــدى المتوســط ،علــى الرفــع مــن ســقف األجــر الشــهري للمســاهمة فــي صنــدوق الضمــان
االجتماعــي إلــى مبلــغ  6 500درهــم ومقايســته علــى متوســط األجــور المصــرح بهــا لــدى الصنــدوق.

الحماية االجتماعية لفائدة األطفال
4. 4يوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بإحــداث تغييــر فــي المفاهيــم والتصــورات التــي يرتكــز
عليهــا وضــع السياســات العموميــة المتعلقــة بالطفولــة ،مــن خــال اعتبــار الحمايــة االجتماعيــة لألطفــال
واجبــاً واســتثماراً أساســياً فــي أجيــال المســتقبل فــي اآلن ذاتــه ،وهــو مــا يقتضــي تطويــر المقاربــة
القائمــة علــى تحمــل التعويضــات العائليــة حصريــا مــن لــدن المش ـ ِّغل ،نحــو مقاربــة وممارســات مرتكــزة
علــى تقديــم الدعــم المباشــر لفائــدة األطفــال المتراوحــة أعمارهــم مــا بيــن  0و 15ســنة ،وذلــك بنــاء علــى
عمليــة اســتهداف ُمحــددة.
5. 5تطوير مساعدات لفائدة األطفال في شكل تحويالت مالية مشروطة وغير مشروطة:
 .أتستهدف األطفال حيثما كانوا (لدى العائالت ،في المؤسسات أو لدى األسر)؛
 .بتستهدف شكال أو مجموعة من أشكال الهشاشة؛
 .تيتم تحديدها بناء على تحليل الوضعية االجتماعية واالقتصادية الفردية؛
 .ثتتســم بطابــع دينامــي ،أي أنهــا تنخفــض أو ترتفــع حســب مــا يمليــه التتبــع والتقييــم المنتظمــان
لوضعيــة األطفــال المســتفيدين.

حوادث الشغل واألمراض المهنية
6. 6العمــل ،علــى غــرار مــا هــو معتمــد فــي عــدد مــن التجــارب الدوليــة وانســجاما مــع االتفاقيــات الدوليــة
ذات الصلــة (ال ســيما اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  ،)102علــى اإلقــرار بكــون المخاطــر المتعلقــة
بحــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة تعتبــر مخاطــ َر اجتماعيــة والتعاطــي معهــا علــى هــذا األســاس،
وضمــان حمايتهــا فــي إطــار نظــام وطنــي للضمــان االجتماعــي موحــد وإجبــاري وغيــر ربحــي .وينبغــي أن
تنــاط بالصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي ،باعتبــاره مؤسســة عموميــة غيــر ربحيــة ،مهمــة تدبيــر
هــذه المخاطــر فــي إطــار نظـ ٍـام قائـ ٍـم علــى التصريــح الفــردي باألجــور وتدعمــه هيئــة مراقبــة ونظــام
لتحصيــل المبالــغ المســتحقة؛
7. 7تحييــن وتعزيــز التشــريع المتعلــق بطــب الشــغل ،بمــا يُ َم ِّكـ ُن مــن جعــل الرجــوع إليــه وإعمالــه الفعلــي أمــرا
تلقائيــا ،وجعلــه قابــا للمراقبــة ومالئمــا لألخطــار المتعلقــة بالصحــة والســامة فــي مجمــوع قطاعــات
النشــاط؛
8. 8اإلصــاح الجــذري للتشــريعات والمســاطر المتعلقــة بحــوادث الشــغل واألمــراض المهنيــة علــى مســتوى
المعاينــة والتكفــل والتتبــع والتعويــض.
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الحماية االجتماعية لألشخاص الموجودين في وضعية بطالة
9. 9الوقــوف عنــد حصيلــة منجــزات السياســات العموميــة فــي ضــوء مقتضيــات اتفاقيــة منظمــة العمــل
الدوليــة رقــم  168المتعلقــة بسياســة التشــغيل والحمايــة مــن البطالــة ،والعمــل علــى المصادقــة علــى هــذه
االتفاقيــة وإعمــال توصياتهــا؛
10. 10تضميــن المنظومــة الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة تعريفــا رســميا للبطالــة الكاملــة ،باعتبارهــا َفقْــ ُد
الكســب بســبب عجــز شــخص عــن الحصــول علــى عمــل مناســب ،رغــم كونــه قــادرا علــى العمــل ومســتعدا
لــه وباحثــا بالفعــل عنــه .وتعريــف البطالــة الجزئيــة علــى أنهــا تخفيــض مؤقــت فــي ســاعات العمــل العاديــة
أو القانونيــة أو توقــف أو نقــص الكســب بســبب وقــف مؤقــت للعمــل دون إنهــاء عالقــة العمــل وبوجــه خــاص
ألســباب اقتصاديــة أو تكنولوجيــة أو هيكليــة أو أســباب مماثلــة؛
11. 11العمــل فــي إطــار الحــوار االجتماعــي علــى وضــع آليــة وطنيــة للتأميــن عــن البطالــة قائمــة علــى مبــدأ
المســاهمة ،تضــع كيفيــات لمنــح التعويــض عــن البطالــة ،مــن شــأنها أن تســهم فــي تعزيــز العمالــة الكاملــة
والمنتجــة والمختــارة بحريــة ،وأال يكــون مــن أثرهــا عــدم تشــجيع أربــاب العمــل علــى عــرض عمــل منتــج،
والعمــال عــن البحــث عــن هــذا العمــل؛
12. 12العمــل ،عنــد إطــاق العمــل بهــذه اآلليــة ،علــى تخصيــص التأميــن عــن البطالــة مؤقتــا لألشــخاص الذيــن
يعيلــون أســرهم ،ثــم العمــل بعــد ذلــك علــى توســيع دائــرة المســتفيدين مــن الحمايــة والزيــادة التدريجيــة
فــي مبلــغ التعويضــات ومــدة االســتفادة منهــا؛
13. 13إرســاء نظــام لدفــع اإلعانــات للعامليــن لبعــض الوقــت (دوام جزئــي) الذيــن يبحثــون فعــا عــن عمــل لكامــل
الوقــت ،علــى أن يكــون مجمــوع هــذه اإلعانــات والكســب الــذي يحققونــه مــن عملهــم لبعــض الوقــت ،حافــزا
يدفعهــم إلــى ممارســة عمــل لكامــل الوقــت؛
14. 14يتعيــن أن يشــكل األشــخاص المســتفيدون مــن نظــام الحمايــة مــن البطالــة نســبة ال تقــل عــن  85فــي
المائــة مــن مجمــوع األجــراء ،بمــن فيهــم موظفــو القطــاع العــام والمتمرنــون.

الحماية االجتماعية لألشخاص في وضعية إعاقة
15. 15اســتكمال اإلطــار القانونــي والتنظيمــي لحمايــة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ،مــن خــال وضــع تدابيــر
ردعيــة ألشــكال العنــف وســوء المعاملــة والتمييــز إزاء هــذه الفئــة مــن األشــخاص ،ســواء داخــل األســرة أو
فــي أماكــن العمــل أو فــي مــا يتصــل بالولــوج إلــى التشــغيل والخدمــات العموميــة؛
16. 16العمــل داخــل أجــل مدتــه ســنة علــى تفعيــل المقتضــى التشــريعي المحــدث لنظــام للدعــم االجتماعــي
والتشــجيع والمســاندة لفائــدة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة (المــادة  6مــن القانــون اإلطــار رقــم 97.13
الصــادر فــي  27أبريــل )2016؛
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17. 17ضمــان دخــل أساســي ،يُ َحـ َّـد ُد حســب مســتوى المــوارد ،لفائــدة األشــخاص فــي وضعية إعاقــة ،طبقا لتوصية
منظمة العمل الدولية رقم  202بشــأن األرضيات الوطنية للحماية االجتماعية .وينبغي أن يعادل المجهود
الوطنــي الواجــب بذلــه مــن أجــل تمويــل الدخــل األساســي لفائــدة هــؤالء األشــخاص 0.32فــي المائــة علــى
األقــل مــن الناتــج الداخلــي الخــام ،وذلك وفقــا لتوصيــة منظمــة العمــل الدوليــة المشــار إليهــا؛
18. 18القضــاء علــى أشــكال التمييــز فــي حــق ذوي اإلعاقــة فــي أنظمــة التأميــن اإلجباريــة والتكميليــة التــي
تتولــى تدبيرهــا شــركات القطــاع الخــاص ،وإلغــاء البنــود التــي تــؤدي إلــى إقصائهــم مــن هــذه األنظمــة؛
19. 19تطويــر خدمــات المســاعدة االجتماعيــة لألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة علــى المســتوى المحلــي والجهــوي
والوطني؛
20. 20إلــزام مقــاوالت القطــاع العــام والخــاص بوضــع مخططــات خاصــة بالوقايــة مــن مخاطــر وانعكاســات
وضعيــات اإلعاقــة وبتحديدهــا والتخفيــف منهــا ،باإلضافــة إلــى ســبل مواكبــة األشــخاص المعنييــن؛
21. 21تفعيــل إحــداث مراكــز اســتقبال وتوجيــه األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة والحــرص علــى التعريــف بهــا،
مــع العمــل علــى ضمــان تكويــن مســبق ومســتمر للمهنييــن المشــرفين عليهــا ،وتعميــم هــذه المراكــز علــى
مجمــوع التــراب الوطنــي وفتــح الولــوج إليهــا فــي وجــه الجميــع (مبــدأ الولــوج الشــامل)؛
22. 22إحــداث تخصصــات مهنيــة فــي مجــال التكفــل باألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة (مهــن االســتقبال ،تســيير
المؤسســات الموجهــة لــذوي اإلعاقــة ،المشــرفون التربويــون المختصــون)؛
23. 23وضــع ونشــر مؤشــرات لتقييــم وتتبــع وضعيــة األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وتدابيــر الحمايــة االجتماعية
المخصصــة لهــم ،مــع تســليط الضــوء علــى المعطيــات المتعلقــة باألشــخاص حاملــي اإلعاقــة ضمــن
مؤشــرات تتبــع إعمــال أهــداف التنميــة المســتدامة؛
24. 24تعزيز آليات حماية األشخاص في وضعية إعاقة من الفصل التعسفي من الشغل؛
25. 25العمــل علــى تعزيــز دور طــب الشــغل فــي التدخــل فــي مجــال اإلعاقــة ،وأن تنــاط بــه مســؤولية الوقايــة مــن
اإلعاقــة ومعاينــة حــاالت اإلصابــة باإلعاقــة؛
26. 26تعزيز حق األشخاص ذوي اإلعاقة في التظلم ضد قرارات الفصل من الشغل والمعاملة التمييزية.

الحماية االجتماعية لفائدة األشخاص المسنين
27. 27توحيــد أنظمــة االحتيــاط االجتماعــي فــي مــا يتعلــق بمعــاش التقاعــد داخــل أجــل يتــراوح مــا بيــن 5
و 7ســنوات؛
28. 28إحــداث حــد أدنــى للدخــل فــي ســن الشــيخوخة يعــادل عتبــة الفقــر لفائــدة األشــخاص الذين ال يســتفيدون
مــن معــاش للتقاعد؛

33

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

29. 29إحــداث نظــام معاشــات وطنــي إجبــاري أساســي ،يتــم تدبيــره وفــق قاعــدة التوزيــع ،ويضــم األشــخاص
ضاعـ ٍـف للحــد
النشــيطين مــن القطاعيــن العــام والخــاص ،يتوحــدون فــي ســقف اشــتراكات يتــم تحديــده ك ُم َ
األدنــى لألجــور؛
30. 30العمــل فــي إطــار دعامــة ثانيــة إجباريــة علــى إحــداث نظــام تكميلــي قائــم علــى مبــدأ المســاهمة موجــه
للمداخيــل التــي تفــوق الســقف المحــدد؛ تحويــل الصنــدوق المهنــي المغربــي للتقاعــد إلــى نظــام تكميلــي
للصنــدوق الوطنــي للضمــان االجتماعــي مــع تحديــد االشــتراك انطالقــا مــن ســقف الصنــدوق الوطنــي
للضمــان االجتماعــي؛
31. 31العمــل فــي إطــار دعامــة ثالثــة علــى إحــداث نظــام فــردي قائــم علــى الرســملة يدخــل ضمــن نطــاق التأميــن
الخاص؛
32. 32إعــادة النظــر فــي سياســة توظيــف األمــوال المتأتيــة مــن االحتياطيــات وتبنــي مقاربــة موحــدة للجوانــب
المتصلــة بالغايــات والتأثيــرات المنشــودة والتدبيــر والمراقبــة ،مــع العمــل بشــكل خــاص علــى تشــجيع
االســتثمار طويــل المــدى فــي قطاعــات وأنشــطة تســاهم فــي إحــداث مناصــب الشــغل وتحقيــق الرفــاه
االجتماعــي وحمايــة البيئــة.

التغطية االجتماعية لخدمات الرعاية الصحية
33. 33المبادئ األساسية :تعميم التغطية الصحية األساسية
   .أالحــرص علــى احتــرام وإعمــال المبــادئ األساســية التــي تقــوم عليهــا التغطيــة الصحيــة األساســية
كمــا أقرهــا الفصــل  31مــن الدســتور والقانــون بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية :يســتفيد
كل المواطنيــن ،علــى قــدم المســاواة ،مــن الحــق فــي العــاج والعنايــة الصحيــة والحمايــة االجتماعيــة
والتغطيــة الصحيــة ،والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن لــدن الدولــة؛ ويقــوم التأميــن اإلجبــاري
األساســي عــن المــرض علــى مبــدأ المســاهمة ومبدأ التعاضــد فــي تحمــل المخاطــر ،ويقــوم نظــام
المســاعدة الطبيــة علــى مبــدأ التضامــن الوطنــي لفائــدة الســكان المعوزيــن.
   .بإحيــاء الحــوار االجتماعــي بيــن الحكومــة والشــركاء االجتماعييــن مــن أجــل اســتكمال تعميــم التغطيــة
الصحيــة األساســية والقضــاء علــى التدابيــر التمييزيــة ووضعيــات رفــع الحمايــة عــن المواطنيــن؛
ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال:
١. ١اعتمــاد النصــوص التطبيقيــة المتعلقــة بالتأميــن عــن المــرض لفائــدة المســتقلين واألشــخاص
الذيــن يزاولــون مهنــا حــرة (يمثلــون  36فــي المائــة مــن تعــداد الســاكنة النشــيطة)؛
٢. ٢إدمــاج الهيئــات العامــة أو الخاصــة التــي كانــت تضمــن قبــل اعتمــاد القانــون رقــم 65.00
لمأجوريهــا تغطيــة صحيــة اختياريــة ،إمــا بواســطة عقــود جماعيــة لــدى شــركات التأميــن،
ـرام
وإمــا فــي إطــار صناديــق داخليــة ،فــي نظــام التغطيــة الصحيــة األساســية ،وذلــك فــي احتـ ٍ
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لمقتضيــات المــادة  114مــن القانــون المشــار إليــه والتــي تنــص علــى أن «الحقــوق المكتســبة
لفائــدة المســتفيدين مــن هــذه األنظمــة ســواء بالنســبة للجهــة المتحملــة لالشــتراكات أو فيمــا
يخــص نســبة التغطيــة لفائدتهــم يحتفــظ بهــا»؛
٣. ٣اإلبقــاء علــى الحــق فــي االســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة لفائــدة الــزوج الســابق أو الزوجــة
الســابقة المعهــود إلــى أحدهمــا بحضانــة األوالد بعــد انحــال ميثــاق الزوجيــة ،واألشــخاص
الذيــن يتعرضــون للفصــل مــن الشــغل ألســباب خارجــة عــن إرادتهــم والذيــن يبحثــون عــن عمــل
بشــكل دؤوب ،واألشــخاص المصابيــن بمــرض طويــل األمــد خــال  6أشــهر المواليــة لتوقفهــم
عــن نشــاطهم المهنــي ،أو ضحايــا حــوادث الشــغل أو األمــراض المهنيــة؛
٤. ٤اعتمــاد المراســيم المتعلقــة بتوســيع االســتفادة مــن التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض
لتشــمل والـ َد ْي ال ُم َؤ َّمــن لــه.
34. 34إضفاء الفعالية واإلنصاف على نظام التغطية الصحية األساسية وتوحيد مكوناته
   .أالعمــل علــى مالءمــة أنظمــة التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض فــي مــا بينهــا ،مــع الحــرص
علــى اعتمــاد أفضــل مســتوى متوفــر مــن الخدمــات ،ال ســيما فــي مــا يتصــل بســلة العالجــات ونســبة
التغطيــة ونســبة االشــتراكات ،وذلــك فــي أفــق توحيــد تلــك األنظمــة عبــر إرســاء نظــام وطنــي شــامل
للتغطيــة الصحيــة األساســية فــي بحــر خمــس ســنوات؛
   .بتحييــن التعريفــات المرجعيــة الوطنيــة المطبقــة مــن أجــل إرجــاع مصاريــف الخدمــات الصحيــة أو
تحملهــا ،وذلــك ارتــكازا علــى مسلســل عمومــي للحــوار متســم بالفعاليــة والشــفافية ،ويُفضــي إلــى
إبــرام اتفاقيــات مــع المنظمــات المم ِّثلــة لألطبــاء ومــوردي التجهيــزات الطبيــة واألدويــة؛
   .جالعمــل (فــي أفــق توحيــد األنظمــة) علــى إحــداث هيئــة مســتقلة لتدبيــر نظــام المســاعدة الطبيــة
«راميد» والتنصيــص علــى التمويــل الــذي تخصصــه الدولــة مــن ميزانيتهــا العامــة لهــذا النظــام فــي
قانــون الماليــة الســنوي ،واعتمــاد نــص تشــريعي ت َُحـ َّـد ُد بموجبــه بشــكل واضــح مســاهمات الجماعات
المحليــة فــي تمويــل نظــام المســاعدة الطبيــة؛
   .دالمحافظــة علــى تــوازن الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي وضمــان ديمومتــه،
خاصــة مــن خــال الرفــع مــن المبلــغ األقصــى لالشــتراكات فــي الصنــدوق بــل والعمــل علــى إلغــاء
أي ســقف لهــذه االشــتراكات؛
   .همراجعــة نظــام حكامــة الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،حتــى تتمكــن مــن االضطــاع بدورهــا
كامــا فــي تقنيــن نظــام التغطيــة الصحيــة األساســية ،وذلــك مــن خــال توحيــد مجلــس إدارة الوكالــة
بشــقيه وضمــان تمثيليــة مختلــف المنخرطيــن والمســتفيدين.
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35. 35إضفــاء ديناميــة جديــدة علــى القطــاع التعاضــدي وعلــى عــرض العالجــات علــى المســتوى االجتماعــي
والتضامنــي:
   .أيوصــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي بالقيــام بقــراءة مقتضيــات المــادة  44مــن القانون
رقــم  65.00قــراءة إيجابيــة تدفــع نحــو اعتمــاد مقاربــة دامجــة ،بمــا يُمكــن مــن تخويــل هيئــات تدبيــر
نظــام التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض كامــل األهليــة فــي المســاهمة العينيــة ،وألهــداف
تضامنيــة غيــر ربحيــة ،فــي تطويــر وتدبيــر التجهيــزات والخدمــات الطبيــة ،وذلــك خدمـ ًة للسياســة
العامــة للصحــة وللحمايــة االجتماعيــة بالمغــرب؛
   .بإعــادة النظــر فــي مقتضيــات القانــون رقــم  84.12المتعلــق بالمســتلزمات الطبيــة والقانــون رقــم
 34.09المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة وبعــرض العالجــات ،بمــا يُ َم ِّكــن التعاضديــات ،بنظامهــا
القانونــي الخــاص ،مــن ممارســة أنشــطة ذات طابــع صحــي؛
   .جإعــادة صياغــة المــادة  44مــن القانــون رقــم  65.00بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية،
علــى نحــو يوضــح مقتضياتهــا ويشــير صراحــة إلــى أن للتعاضديات والصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي ،كامــل األهليــة القانونيــة إلنشــاء وتطويــر وتدبيــر وحــدات للخدمــات الطبيــة .تخصيــص
جــزء مــن المنتجــات الماليــة الحتياطيــات فــرع التعويضــات العائليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان
االجتماعــي إلحــال التــوازن فــي تســيير هــذه الوحــدات الصحيــة وتأهيــل تجهيزاتهــا ،وفتــح
الوحــدات التقنيــة فــي وجــه مهنيــي الصحــة؛
   .دتعديــل المــادة  14مــن المرســوم رقــم  2.97.421الصــادر بتاريــخ  28أكتوبــر  1997علــى نحــو يســمح
للتعاضديــات بإحــداث وحــدات للخدمــات الطبيــة؛
   .هالنهوض بالتعاضد وتشجيع التعاون بين الهيئات التعاضدية.

الحكامة
36. 36إعــداد إســتراتيجية وطنيــة يتــم إكســابها الصفــة التشــريعية مــن خــال إصدارهــا فــي شــكل قانــون
إطــار ،تنبثــق عــن حــوار اجتماعــي وطنــي ،وتكــون بمثابــة ميثــاق أجيال ،وهادفــة إلــى إقامــة تــوازن واضــح
ودينامــي بيــن حاجيــات البــاد فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة وبيــن مــا تتوفــر عليــه مــن مــوارد؛
37. 37إعــداد ميزانيــة اجتماعيــة لألمــة ،يتــم إلحاقهــا بقانون الماليــة وتخضع للمراقبــة الديمقراطية والتصويت
غرفتــي البرلمــان ،بعــد التشــاور مــع الشــركاء االجتماعييــن وإبــداء المجلــس االقتصــادي
مــن لــدن
ْ
واالجتماعــي والبيئــي لرأيــه بشــأنها؛
38. 38إصــاح حكامــة هيئــة مراقبــة التأمينــات واالحتيــاط االجتماعــي ،وذلــك بما يمكن من تعزيز اســتقالليتها،
والعمــل بشــكل خــاص علــى تعديــل تركيبــة لجنتهــا التأديبيــة بغيــة حصــر عضويتهــا علــى شــخصيات
مؤهلــة يتــم تعيينهــم بصفتهــم الشــخصية ،وال يمثلــون الهيئــات الخاضعــة لســلطة هــذه الهيئــة وال تربِطهــم
بهــا أي مصالــح؛
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39. 39ضمــان المشــاركة الفعالــة للشــركاء االجتماعييــن (أربــاب العمــل والمســتخ َدمين) فــي مجمــوع الهيئــات
المعنيــة بالحمايــة االجتماعيــة ،مــع الحــرص علــى تشــجيع مشــاركة ممثلــي المؤ َّمــن لهــم فيهــا؛
 40. 40النــص صراحــة علــى مســؤولية مجمــوع مجالــس اإلدارة وهيئــات اإلشــراف فــي مراقبــة فعاليــة أنظمــة
الحمايــة االجتماعيــة فــي مــا يتعلــق بالجوانــب التاليــة :مســتوى الحمايــة التــي توفرهــا لمنخرطيهــا
مقارنــة مــع األهــداف المســطرة فــي النصــوص التشــريعية؛ شــفافية اســتعمالها للمــوارد؛ تحديــد وتدبيــر
المخاطــر ،ال ســيما المخاطــر العمليــة (جــودة التكنولوجيــات ،النظــام المحاســبي ،حــاالت الغــش…)
والمخاطــر المرتبطــة بالســيولة والمخاطــر المتعلقــة بتوظيــف األمــوال؛
41. 41النــص علــى مســؤولية مجالــس اإلدارة فــي مراقبــة أعمــال اإلشــراف االســتراتيجي الــذي تضطلــع بــه
الهيئــات المكلفــة بأنظمــة الحمايــة االجتماعيــة ،مــع الحــرص كل الحــرص علــى تفــادي تدخــل تلــك
المجالــس وأعضائهــا فــي تدبيــر الهيئــات المذكــورة.
42. 42ترشــيد حكامــة الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات االحتيــاط االجتماعــي ،مــن خــال الفصــل بيــن البنيــات
والصالحيــات المتعلقــة بتدبيــر نظــام التغطيــة الصحيــة األساســية ،مــن جهــة ،والبنيــات والصالحيــات
المتصلــة بتدبيــر األنظمــة التعاضديــة التكميليــة والنظــام الخــاص بالطلبــة ،مــن جهــة ثانيــة؛
43. 43تفعيــل وضمــان احتــرام اختصاصــات الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي ،التــي تتمثــل مهمتهــا (المــادة
 59مــن القانــون رقــم  )65.00فــي التأطيــر التقنــي للتأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض والســهر
علــى إعــداد الوســائل الكفيلــة بضبــط منظومــة التأميــن اإلجبــاري األساســي عــن المــرض ،ووضــع وســائل
ضبــط المنظومــة ككل؛
44. 44وضــع نظــام وطنــي مندمــج للمعلومــات فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة ،يرتكــز علــى اعتمــاد رقــم تعريــف
اجتماعــي وطنــي ،بمــا يتيــح التقائيــة نظــم المعلومــات الخاصــة بالحمايــة االجتماعيــة ،وإضفــاء الطابــع
الالمــادي علــى المعطيــات؛
45. 45إحــداث نظــام للتكويــن والدراســات العليــا فــي مجــال الحمايــة االجتماعيــة بوجــه عــام وفــي مجــال
التغطيــة الصحيــة األساســية ،علــى وجــه الخصــوص ،مــن أجــل تكويــن كفــاءات فــي مجــال تدبيــر أنظمــة
الحمايــة االجتماعيــة وحكامتهــا؛
46. 46وضــع شــبكة مؤشــرات لتقييــم أداء هيئــات االحتيــاط االجتماعــي تَ ُهــ ُّم المخاطــر والنتائــج وجــودة
الخدمــات ،وذلــك اســتنادا إلــى توصيــف دقيــق للمســاطر التــي تعتمدهــا هــذه الهيئــات فــي مجــال التدبيــر،
وتخصيــص المــوارد ،وتنفيــذ الميزانيــة ،وولــوج المؤ َّمــن لهــم للخدمــات التــي يحــق لهــم االســتفادة منهــا.
كمــا يتعيــن الوقــوف عنــد الكيفيــات التــي تعتمدهــا كل هيئــة فــي مجــال تلقــي ومعالجــة شــكايات المؤ َّمــن
لهــم ،ومــدى جــدوى الوثائــق اإلداريــة التــي يُفــرض علــى المنخرطيــن اإلدالء بهــا ،وكــذا آجــال معالجــة
ملفاتهــم؛

37

رأي املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

47. 47إناطــة مســؤولية اختيــار الدراســات االكتواريــة ومراقبتهــا العلميــة بمجالــس اإلدارة ،وينبغــي أن يهــم هــذا
اإلشــراف بشــكل خــاص الجوانــب المتعلقــة باحتــرام قواعــد المهنيــة فــي وضــع الفرضيــات والتحلــي
بالموضوعيــة والشــفافية والبســاطة ،مــع الســهر علــى تقديــم خالصــات منســجمة وبأســلوب واضــح؛
48. 48إناطــة مســؤولية النظــر فــي التأثيــر االجتماعــي والبيئــي للتوظيفــات الماليــة التــي تقــوم بهــا الهيئــات
بمجالــس اإلدارة ،مــن خــال تكليفهــا بالســهر علــى ســامة تلــك التوظيفــات ومردوديتهــا ،وتشــجيع
الهيئــات علــى تبنــي مبــادئ األمــم المتحــدة لالســتثمار المســؤول ،الســيما فــي مجــال توجيــه االعتمــادات
الماليــة نحــو تمويــل األنشــطة ذات الوقــع االجتماعــي والبيئــي اإليجابــي؛
49. 49تنظيــم حمــات تواصليــة عموميــة حــول الحــق فــي الحمايــة االجتماعيــة وشــروط وكيفيــات الولــوج إلــى
خدمــات مختلــف أنظمــة الحمايــة االجتماعيــة ،مــع بيــان ســبل التظلــم المتاحــة للمؤ َّمــن لهــم ولــذوي
حقوقهــم.
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