
رضيةأ  

 
 
 
 
 
 
 
   1  

 

  

 تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا 
 

 للعدالة االجتماعية الرابع املنتدى البرملاني 

 شعار تحت

   والتعميم " االستدامة الحكامة ورهانات"الحماية االجتماعية باملغرب: 

 

ينظم مجلس املستشارين، ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا

بشراكة مع املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وبتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد 

ورهانات  الحكامةأديناور، املنتدى البرملاني الرابع للعدالة االجتماعية، في موضوع "الحماية االجتماعية باملغرب: 

 ". والتعميم االستدامة

الحماية االجتماعية أحد أهم األوراش التنموية، ليس فقط باملغرب، ولكن في العالم أجمع، حيث  تشكلو 

تحت شعار  2015شتنبر أفردت لها خطة التنمية املستدامة املعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم املتحدة في 

تعزيز ، انطالقا من الهدف الثامن املتعلق ب1وفريدا، حيزا مهما، "2030"تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 

، النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام، والعمالة الكاملة واملنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

 .وخاصة املقصد املرتبط بالتشغيل

باط بالحقوق االقتصادية، كما تمثل الحماية االجتماعية، عماد الحقوق االجتماعية، التي ترتبط أشد االرت

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في فقرتها األولى على أنه لكل شخص "الحق في ما يأمن به  25حيث نصت املادة 

الغوائل في حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن 

من نفس اإلعالن على أنه "لكل شخص بوصفه عضوا في  22ه"، كما نصت املادة إرادته والتي تفقده أسباب عيش

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  9املجتمع الحق في الضمان االجتماعي"، باإلضافة إلى ذلك فقد نصت املادة 

ضمان االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على أن الدول األطراف في هذا العهد تقر "بحق كل شخص في ال

 " االجتماعي، بما في ذلك التأمينات االجتماعية

الدولة واملؤسسات العمومية والجماعات  "تعمل أن على، الذي ينص 2011من دستور  31ويعد الفصل 

 من ،على قدم املساواة ،املواطنينو  استفادة املواطنات لتيسير أسباب املتاحة، على تعبئة كل الوسائل ،الترابية

، والتضامن التعاضدي أو املنظم من لدن الحماية االجتماعية والتغطية الصحية ؛الصحيةوالعناية العالج  الحق في

الشغل والدعم من طرف السلطات  ؛...الئقالسكن ال ؛ي جودةذو  الولوج الحصول على تعليم عصري ميسر الدولة؛

                                                           
منطلق ومنتهى معظم األهداف السبعة عشر املشكلة لهذه الخطة، انطالقا من قاعدة اعتبار وصفت خطة التنمية املستدامة ورش الحماية االجتماعية بأنه "فريد"، ألنه، يشكل  - 1

 الشغل أساس خلق الثروة، ومحرك االقتصاد.
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 للعدالة االجتماعية الرابع املنتدى البرملاني 

 شعار تحت

   والتعميم " االستدامة الحكامة ورهانات"الحماية االجتماعية باملغرب: 

ف العمومية حسب االستحقاق..."، شغل، أو في التشغيل الذاتي؛ ولوج الوظائالعمومية في البحث عن منصب 

 .2000مرجعية إلصالح منظومة الحماية االجتماعية الذي تم الشروع فيه منذ سنة 

مجموعة من الرهانات، التي "، استحضار البناء التشاركي للنموذج املغربي للعدالة االجتماعية يفرضو 

إشكالية الفوارق  ،ها على الخصوصيتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح االبتكار، ومن بين

االجتماعية واملجالية، وعالقتها باإلكراهات املطروحة على تدبير املنظومات الضريبية وأنظمة الحماية 

، إلى 2018فبراير  19يوم  ةوجهامل في الرسالة امللكية السامية كما نبه إلى ذلك جاللة امللك نصره هللا،"االجتماعية 

 .املشاركين في أشغال املنتدى البرملاني الدولي الثالث للعدالة االجتماعية

شاملة للقيام بإعادة هيكلة " املعنييندعوة جاللة امللك للحكومة ولجميع الفاعلين  إن من أسباب

كذا رفع اقتراحات بشأن وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية االجتماعية، و 

أكثر من مائة برنامج للدعم والحماية االجتماعية من مختلف األحجام، وترصد لها عشرات " هو وجود "،تقييمها

"، مع ما تعرفه من املليارات من الدراهم، مشتتة بين العديد من القطاعات الوزارية، واملتدخلين العموميين

 .2"، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقهاالتداخل، ومن ضعف التناسق فيما بينها"

سوق  إلى الولوج يرسوتيبدعم  يتم في العمق إال صون الكرامة اإلنسانية، ال فإن وضمن هذا املنطق،

أسمى أشكال الحماية  "...وارتباطا بهذا املوضوع، فإن  .3الحصول على دخل أساس ي تيسيرلشغل، أو على األقل ا

 .4"للكرامة االجتماعية هو الذي يأتي عن طريق خلق فرص الشغل املنتج، والضامن

توسيع نطاق التغطية االجتماعية  هو يواجه منظومة الحماية االجتماعية باملغرب، تحديولعل أهم 

اآلنية واملستقبلية ملجتمع مغربي االقتصادية واالجتماعية املخاطر  والوقاية من لتشمل جميع الشرائح االجتماعية،

                                                           
 .2018يوليوز  29الخطاب امللكي السامي امللقى بمناسبة عيد العرش بتاريخ  -2
، 2017يونيو  23الخامسة والثالثين في  يمكن االطالع في هذا الصدد على تقرير املقرر الخاص املعني بمسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان، املوجه ملجلس حقوق اإلنسان في دورته  - 3

 .A/HRC :35 /26وثائق األمم املتحدة 
 .2018يوليوز  29خ الخطاب امللكي السامي امللقى بمناسبة عيد العرش بتاري - 4
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 شعار تحت

   والتعميم " االستدامة الحكامة ورهانات"الحماية االجتماعية باملغرب: 

إشكالية  يطرح وهذا. املوجهة لألسر الفقيرة والهشةاالجتماعية يمر بمرحلة انتقالية، إضافة إلى تحسين الخدمات 

 املستقبلية. احماية االجتماعية وتوجهاتهالمنظومة ينبني عليه نجاح واستدامة  اس يالتمويل كتحد أس

غياب منظومة مندمجة للتتبع والتقييم،  ، تشهد املنظومة الوطنية للحماية االجتماعيةوعلى صعيد آخر

 منها، تفيدين فعلياواملس ،النفقات الحقيقية في مجال الحماية االجتماعيةب املتعلقةاملعلومات في وبالتالي ندرة 

 وآثارها على ظروف عيشهم.

 ،"والتعميم االستدامةورهانات  الحكامة"الحماية االجتماعية باملغرب: الدورة هذه  يطرح موضوعو 

الحماية االجتماعية  بخصوص منظومةلتجربة املغربية ا بتقديم حصيلة يرتبط منها ماوأسئلة عميقة، إشكاليات 

تعلق إجماال ومنها ما ي ،يتعين االنتباه لهاالتي وطبيعة املخاطر  وتحدياتها، وفرصها، حدودها،مع الوقوف على 

االجتماعية وصياتها تطلبات مختلف الشرائح االجتماعية الهشة حسب خصمل بالبرامج املالئمة لالستجابة

ضمان التناسق والتكامل  سبليرتبط بهناك صنف ثالث من األسئلة ، وأوجه تمويلها. و واالقتصادية والديمغرافية

الحماية االجتماعية الحالية واملستقبلية، وكيفيات تدبيرها وأنظمة االجتماعي الدعم  برامجبين مختلف والفعالية 

 وحكامتها.

ة لها، وأيضا موضوعييهدف هذا املنتدى إلى القيام بقراءة  اإلشكاالت التيو مجموعة من التساؤالت  تلك

 ، وذلك عبر اإلسهام القيم املتوقع للمتدخلين، منضاج رؤى إلصالح منظومة الحماية االجتماعيةاملساهمة في إن

تتوزع عليها أشغال هذا  ةأساسي تالحظ أربعومدنيين...، وذلك في  اقتصاديين واجتماعيينسياسيين و فاعلين 

 املنتدى:

 الحماية االجتماعية: رؤى متقاطعة؛ .1

 ؛االجتماعيةحكامة أنظمة الحماية  .2

 ؛االجتماعي الدعماالستهداف في برامج  .3

 .الحماية االجتماعية برامج الدعم ومنظومة تمويلاستدامة و  .4


