
 

رعـايـة الاجــتماعــية  نــظام اـل
ــلاح ــرورة الإصـ بــين الـريـع وضـ

ياسين اعليا 
صـاد والسـ$﮵اسـات الـعمومـ$﮵ة،  ـت ?﮳احـث ;:89 اال6ـ5

$﮵ل. :B﮳حامعة ا?﮳ن ط

الـــــمركـــــز الـــــعربـــــي لــــــلأبـــــــحاث

عـرت أزمـة ﮳حا?ٔحة 6:$﮵Pوس كـKLM?﮲ا عـن إشاكل$﮵ة مـEعم5Bة 
ـرب.  ﮵ـة لــــلـمـعـ: ﮵ـة واال﮳حـتـمـاعــــ$ـ ﮵ـن اال56ـتـصـاد? ﮵ـتـ$ـ ﮳ـنـ$ـ :ـ9ـ8 الــــ$ـ ;
وف  :B6:لطالـما ?﮴عالـت األصـوات واالحـت﮳حا﮳حات ;:89 صـ
﮵ـن حــــول اال﮲حـEـالالت  األ﮳حـراء وعــــمـوم الــــمـواطــــنـ$ـ
ط$﮵ة  الـــمرصـــودة ?﮲﮳حصوص اال?﮲﮲حراط ;:89 ?﮲﮲طام الـــEع:
 ( اال﮳حتماعـ$﮵ة (الـصندKق الـوطين لـلضمان اال﮳حتماgـ89
K?﮲﮲طام الـمساعـدة الـط$﮳$﮵ة (الـرامـ$﮵د)، حـ$﮵ث ?﮵عمد الـكn$﮵ر 
ل$﮵ن ;:89  ل$﮵ن إلـى عـدم الـتصsP﮵ح ?﮳qل المشـEع: مـن الـمشع:
5Bات  :B﮵ف الـن$ :B﮵ح الاكذب لـت﮲حsP﮴هم، أو الـتصs5اوالBإطـار مـ
ط$﮵ة اال﮳حتماعـ$﮵ة  الـمP?﮴$﮳طة الـمساهـمات ;:89 أ?﮲﮲طمة الـEع:
اإل﮳ح$﮳اL?﮵ة. 6:$﮵ما ?﮵عرف ?﮲﮲طام الـمساعـدة الـط$﮳$﮵ة الـمو﮳حه 
ئات الـهشة مـن ﮲ع$﮵ر المن﮲حـرطـ$﮵ن ;:89 مـ﮲حEلف  :Bأسـاسـا لـل
ا?﮵ة  ط$﮵ة الــصح$﮵ة ا?﮲﮲حراط 6:ئات مــ$﮵سMرة ?﮳ع: أ?﮲﮲طمة الــEع:
ادة مـن مـ﮳حا?﮲$﮵ة ال﮲حـدمـات الـصح$﮵ة الـعمومـ$﮵ة.  :BEاالسـ
ئات  :Bح لـلMومـع إطـالق �ـن�?﮵ل إ﮳حراءات الـدعـم الـممن
الـمتضPرة مـن ?﮴و56ف الـنشاط اال56تصادي الـمP?﮴$﮳ط ?﮳آ?﮶ار 
أزمـة كـKLM?﮲ا، ا?﮲كشف الـو﮳حه المسـEتر مـن أزمـة األ?﮲﮲طمة 
ـسـهـم ﮲حـارج 56ـوا?ٔـم  ﮵ـKPن أ?﮲ـBـ: ﮵ـة، Kو﮳حـد الــــكـnـ$ـ اال﮳حـتـمـاعــــ$ـ
$﮵د?﮵ن، وذهـب ﮳حزء مـن الـEعM?﮵ضات  :BEالـمؤمـن$﮵ن والمسـ
$﮵ر مســـتح�5B﮵ها مـــما ?﮵كرس أزمـــة مـــP?﮴$﮳طة ?﮳ال$﮳ىن  لـــع:
 . �P﮳89 ?﮵ع$﮵ة للنســ�﮵ج اال56تصادي واال﮳حتماgــ89 الــمع: Pـ الـ
وطــالــت االs﮴هامــات �Kراء مــمارســ$﮵ن وعــدد كــ$﮳$﮵ر مــن 

$﮵ة حــسا?﮳ات  :Bالل األزمــة لــتص الــم5Bاوالت K?﮴م اســEع:
ســ$﮵اســM?﮵ة ضــ$﮵5Bة ركــزت عىل الش﮳حــرة الــ$﮳اLزة ?﮳$﮵نما 
ساد الــممتدة والــمتوحــشة.  :Bــناىس ال﮳حــم�﮵ع ﮲عا?﮳ة الــ�
ومــن أ﮳حل ال﮲حــPوج مــن هــذه الــم5BاL?﮳ة التســط$﮵ح$﮵ة، 
﮵ـة،  ـة عــــلـمـ$ـ ﮵ـBـ5 ? Pح ?﮳ـطـKPو﮳حـب ?﮳ـسـط اإلشـاكل الــــمـطـ
واالســEعا?﮲ة ?﮳األر56ام اليت ?﮴عكس ح﮳حــمه ومــدى ?﮴أ?﮶$﮵ره 

اL?﮳ة.  عىل المواطن$﮵ن المع:
لــ5Bد ?﮳لغ م﮳حــمMع الساكن النشــ$﮵طMن 12.08 مــل$﮵Mن 
?﮲سمة حسـب إحـصاءات الـمندK?﮳$﮵ة الـسامـ$﮵ة للت﮲حـط$﮵ط 
?﮳رسـم سـنة 2019 ?﮳معدل ?﮲شاط 45.8%، ?﮳$﮵نما ?﮵صل 
س  :B﮲ها?﮵ة ?﮲s ن شــ﮲حصMعــدد الــعاطــل$﮵ن إلــى 1.1 مــل$﮵
ـرة عـىل  ـاء ?﮲ـطـ﮲ الــــسـنـة ?﮳ـمـعـدل ?﮳ـطـالــــة sK .%9.2﮳ـإلــــBـ5
 ، اإلحـصا?ٔ$﮵ات الـرسـم$﮵ة لـصندKق الـضمان اال﮳حتماgـ89
?﮵$﮳لغ عـدد المن﮲حـرطـ$﮵ن ;:89 الـصندKق 3.54 مـل$﮵Mن أ﮳ح$﮵ر 
?﮵مnلMن 29.3% مــن م﮳حــمMع الــساكــنة النشــ$﮵طة، إذا 
ا مـد?﮲$﮵ا (?﮴P5B?﮵ر الـموارد  :Bنا إلـ�﮵هم 564.549 مـو﮲ط :Bأضـ
ة الـعمومـ$﮵ة الـصادر عـن Kزارة اال56تصاد  :B﮵ة لـلو﮲ط$﮵? Pال$﮳شـ
﮵ـط  ﮵ـة 2019) و210 �الف عــــسـكـPي ?﮲ـشـ$ـ والــــمـالــــ$ـ
مــــن   (2020 ?﮳ـاKر  ﮵ـر  ـا? :6 �ــــلـM?﮳ـال  ﮵ـر  ? Pـ ?﮴ـBـ5 (?﮳ـحـسـب 
ط$﮵ة مــــن﮲طمات االحــــت$﮵اط  الــــ﮲حاضــــع$﮵ن لــــن﮲طام ?﮴ع:
ط$﮵ة  اال﮳حتماgـــ89 الـــعمومـــ$﮵ة، �ـــتساءل عـــن الـــEع:

ئة المت$﮳5B$﮵ة من الساكنة النش$﮵طة اليت :Bاال﮳حتماع$﮵ة لل
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�ـــت﮳حاKز 7.7 مـــل$﮵Mن ?﮲سمة، وعـــن 56درة مـــن﮲طومـــة 
الـمساعـدة الـط$﮳$﮵ة رامـ$﮵د عـن اسـت$﮵عاب هـذا الـكم الـها?ٔل 
ادة مـن هـذا  :BE5$﮵ة ﮳حزء مـنها ;:89 االسـBمـن ﮳حهة، وعـن أحـ
سـ$﮵ر  :BE5دمـه الـ$﮳عض لB﮵ر الـذي 56د ?﮵? Pالـن﮲طام. ولـعل الـت$﮳
هـــذا الـــوضـــع ﮲ع$﮵ر الـــط$﮳$﮵¡ 8 هـــو مســـتMى األ?﮲شطة 
﮵ـة  ﮵ـة اال56ـتـصـاد? ﮳ـنـ$ـ :ـ9ـ8 الــــ$ـ ﮵ـqـلـة ; ﮵ـر الـمـهــــ$ـ ﮵ـة ﮲عـ$ـ اال56ـتـصـاد?
﮵ـره  ? Pـ ﮴ـBـ5 :ـ9ـ8 ? ـرب ; ﮳ـنـك الــــمـعـ: ﮵ـة، والـيت 56ـدرهــــا ? ﮳ـ$ـ ?Pـ الــــمـعـ:
الـــسنMي 2018 ?﮳نس$﮳ة 31% مـــن م﮳حـــمMع الـــناs﮴ج 
الـدا﮲حيل الـ﮲حام، لـكننا ?﮲ستدرك K?﮲5BاLن هـذه النسـ$﮳ة مـع 
?﮲س$﮳ة 63.7% مـن الـساكـنة النشـ$﮵طة الـمتوا﮳حدة ﮲حارج 

ط$﮵ة اال﮳حتماع$﮵ة.  أ?﮲﮲طمة الEع:
ط/﮵ة اال﮳حتماع/﮵ة رهان لم '﮵ك$مل  ال$ع7

$﮵ة  :Bر مـنذ مـطلع األلـn﮳$﮵ة مـنذ أكـ?P عـملت الـدولـة الـمع:
ال﮳حـد?﮵دة عىل الت﮳حـد?﮵د الـمتواصـل لـلترسـا?﮲ة الـ5Bا?﮲M?﮲$﮵ة 
ط$﮵ة اال﮳حتماعـ$﮵ة. K?﮵عد الـ5Bا?﮲Mن  الـمEعل5Bة ?﮳أ?﮲﮲طمة الـEع:
65.00 اإلطــار الــ5Bا?﮲�M﮲89 الــمن﮲طم لهــذه الــعمل$﮵ة، مــع 
ـد ?﮲ـص  ـBـ5 ﮵ـنـه. 6: ﮴ـحـسـ$ـ ?K ﮵ـده ?Mـ ﮴ـحـ﮳ اســــتـمـرار الــــعـمـل عـىل ?
الـ5Bا?﮲Mن الـمذكـMر عىل ?﮴أسـ$﮵س الـواكلة الـوطـن$﮵ة لـلتأمـ$﮵ن 
الـص¦ 8 ?﮳$﮵نما ?﮴م ?﮴وكـ$﮵ل صـندKق الـضمان اال﮳حتماgـ89 
والـصندKق الـوطين لـمن﮲طمات االحـت$﮵اط اال﮳حتماgـ89 
?﮳تس$﮵$﮵ر ?﮲﮲طام الـتأمـ$﮵ن اإل﮳ح$﮳اLي األسـايس. ومـنذ صـدKر 
P?﮳$﮵ة عىل ?﮴وسـ�﮵ع  هـذا الـ5Bا?﮲Mن عـملت الـحكومـة الـمع:
ئات الــمعن$﮵ة ?﮳اال?﮲﮲حراط اإل﮳ح$﮳اLي لــتشمل الــطل$﮳ة  :Bالــ
الــ﮳حامــع$﮵$﮵ن ومــتد�L﮳89 مــؤســسات الــتكM?﮵ن المهين، 
ئات النشــ$﮵طة اليت  :Bن آ﮲حر الــM5ى الــعمال الــمنزلــ$﮵B﮵$﮳?K
ادت مـن إلـزامـ$﮵ة الـتصsP﮵ح لـدى صـندKق الـضمان  :BEاسـ
اال﮳حتماgــ89 ا?﮳تداء مــن 03 ?﮵M?﮲$﮵و 2020. كــما أطــلق 
﮳ـتـه  ﮳ـوا? الــــصـنـدKق الــــوطـين لــــلـضـمـان اال﮳حـتـمـاgــــ9ـ8 ?
اإللـكKPE?﮲$﮵ة "ضـما?﮲كم" سـنة 2003 وعـمل عىل ?﮴طM?﮵ر 
ر56منة ال﮲حــدمــات K?﮴طM?﮵ر ?﮴ط$﮳$﮵ق ?﮵حمل عىل الــهوا?﮴ف 
ل$﮵ن  الــذكــ$﮵ة ?﮵ت�﮵ح مــ$﮳اشــرة عــمل$﮵ات الــتصsP﮵ح لــلمشع:

ات لأل﮳حراء.  :Bا?﮳عة الملEوم
?﮵نص الــ5Bا?﮲Mن 65.00 عىل وM56ع إلــزامــ$﮵ة االشــتراك 
ل KوM56ع الــم$﮳الــغ الــمد?﮵نة عىل عــا?﮴5Bه  عىل الــمشع:
ا?﮲طال56ا مــن ?﮴اsL﮵خ اســتح5Bا56ها مــع ﮲عرامــة ?﮴ساKي %1 
رامـات عـن عـدم ?﮴س﮳ح$﮵ل  عـن �ـل شهـر ?﮴أ﮲ح$﮵ر. �KـتراKح الـع:
﮵ـن 5000 و50.000 درهــــم، مــــع  ﮳ـ$ـ ﮵ـن ? ?LMالــــمـأ﮳حـ
الــ﮲حضMع لــلعM5B?﮳ات الــمنصوص عــل�﮵ها ;:89 الــ5Bا?﮲Mن 
�P﮳89 ;:89 حـالـة الـتصsP﮵ح الاكذب أو ?﮴�K?﮵ر  الـ﮳حنا�89ٔ الـمع:
الـــمعط$﮵ات الـــ﮲حاصـــة ?﮳الـــعامـــل$﮵ن ;:89 الـــم5Bاوالت 
تيش الــصندKق الــوطين  :B﮴عمل هــ$﮵ئة م?K .الــمصرحــة

لــلضمان اال﮳حتماgــ89 عىل مــرا56$﮳ة مــطا?﮳5Bة ?﮴صP?﮵حات 
ل$﮵ن لـلوا56ع ;:89 الـم5Bاوالت إ?﮶ر عـمل$﮵ات الـمرا56$﮳ة  الـمشع:
الــدLK?﮵ة أو ?﮳عد ?﮴ل8 5 شاك?﮵ــات مــن األ﮳حراء ?﮲﮳حصوص 
ادs﮴هم مــن الــتصsP﮵ح اإل﮳ح$﮳اLي. Kإذا ?﮳دت  :BEعــدم اســ
Mق  5B﮵لة ?﮳ضمان حــ$ :B﮵ة كــ?L5وا?﮲$﮵ن الــساBاإل﮳حراءات والــ
األ﮳حراء، 6:إن مـ5BاL?﮲ة ر56® 8 252.145 مـ5Bاولـة مـصرحـة 
هام كـ$﮳$﮵رة حـول 56درة  :BEتش ?﮵ضع عـالمـة اسـ :Bو180 مـ
الـــصندKق عىل ?﮴ط$﮳$﮵ق الـــنصوص الـــ5Bا?﮲M?﮲$﮵ة وضـــ$﮳ط 

ها.  :B﮵ة عىل ضع?P﮳ات الز﮳ح?M5B5اع العBإ?﮵K ﮵ن$ :Bالم﮲حال
P?﮳$﮵ة ?﮳P?﮲امـ﮳حها  عىل صـع$﮵د آ﮲حر، ?﮴واصـل السـلطات الـمع:
ط$﮵ة الـصح$﮵ة ;:89 إطـار ?﮲﮲طام الـمساعـدة  لـتوسـ�﮵ع الـEع:
ط$﮵ة صــح$﮵ة ?﮵صل  $﮵ة ?﮳لMغ مــعدل ?﮴ع: الــط$﮳$﮵ة رامــ$﮵د ?﮳ع:
90% مـن الـساكـنة سـنة 2025. 6:إلـى حـدود شـتن$﮳ر 
$﮵د?﮵ن مــن ?﮳P?﮲امــج رامــ$﮵د  :BE2019، ?﮳لغ عــدد المســ
ئات  :Bن شـ﮲حص (هـذا الـر56م ?﮲﮵حص ﮳حم�﮵ع الـM14.4 مـل$﮵
ط$﮵ة  النشـــ$﮵طة و﮲ع$﮵ر النشـــ$﮵طة) مـــما ر6:ع ?﮲س$﮳ة الـــEع:
الــط$﮳$﮵ة إلــى 64% حســب الــواكلة الــوطــن$﮵ة لــلتأمــ$﮵ن 
. و;:89 إطـــار الحـــد مـــن أ?﮶ار ﮳حا?ٔحة كـــKLM?﮲ا  الـــص¦ 8
اعـتمدت لـ﮳حنة الـ$﮵5B﮲طة اال56تصاد?﮵ة مـع$﮵ار اال?﮲﮲حراط ;:89 
ادة مـن الـEعM?﮵ضات  :BE﮲﮲طام الـمساعـدة الـط$﮳$﮵ة لـالسـ?
الـمP5Bرة، ﮲ع$﮵ر أن الـعمل$﮵ة شـا?﮳تها عـدة ا﮲حEالالت ?﮳سب 
ادة م﮳حـموعـة مـن ﮲ع$﮵ر المسـتح5B$﮵ن ?﮳اعـتراف �K?﮵ر  :BEاسـ
�P﮳89 ;:89 لـ﮳حنة الـدا﮲حل$﮵ة ?﮳م﮳حلس الـنواب  الـدا﮲حل$﮵ة الـمع:

(﮳حلسة 29أ?﮳P?﮵ل2020).  �P﮳89 المع:
؟  هل من حلول للوضع الحا>;:

ال ?﮵مكن ?﮳أي حـال مـن األحـوال 6:صل هـذه الـو56اsٔع عـن 
اعـل  :B5ل$﮵ة الـBساد كـممارسـات ?﮳﮴حذرت ;:89 عـ :Bول الـ ?﮴ع:
ل أو  ، ســواء ?﮴علق األمــر ?﮳الــمشع: �P﮳89 اال56تصادي الــمع:
األ﮳ح$﮵ر. 6:الـــم5Bاوالت اليت ال ?﮴صPح ?﮳اكمـــل أ﮳حراsٔها أو 
سها اليت ?﮴5Bدم ?﮴صP?﮵حات  :B﮴ها ±ــــ89 ?﮲s﮵حا?Pض ?﮴ص :B﮲﮴ح?
﮳ح$﮳ا?ٔ$﮵ة اكذ?﮳ة K?﮴مارس التهـــرب الـــضsP﮵يب. ;:89 مـــ5Bا?﮳ل 
ط$﮵ة  ادة مــن ?﮴ع: :BE5دم لــالســBEذلــك، الــمواطــن الــذي ?﮵
?﮵لة،  ـ� ئات الـهشة أو مـن ?﮴عM?﮵ضات ه :Bصـح$﮵ة ?﮲﮴حص الـ
سه الــمواطــن الــذي ?﮵تمىن أن ?﮵نال ?﮲ص$﮵$﮳ه مــن  :Bهــو ?﮲
?﮵ع$﮵ة، K?﮵تطاول عىل الــملك  Pـ الــر﮲حص والــمأذK?﮲$﮵ات الـ
الـعمو³ـK 89?﮲﮵حرب الـمنشآت الـعامـة K?﮵ش﮳حع الـرشـوة 
ادة... وهــكذا 6:إن الحــلول الــم5Bترحــة  :BEمــنحا أو اســ
لـت﮳حاKز هـذا الـوضـع ?﮴$﮳5Bى صـالـحة لـموا﮳حهة مـ﮲حEلف 
ساد، ولـــعل أهـــمها ?﮴ع�?﮵ز ر56منة اإلدارة  :Bمـــ﮲طاهـــر الـــ
والــممارســات الــتصP?﮵ح$﮵ة الــضP?﮵$﮳$﮵ة مــنها و﮲ع$﮵رهــا، 

?﮲اه$﮵ك عن ?﮴ع�?﮵ز التشsP﮵ع ال﮳ح�Lي Kإصالح من﮲طومة
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الـــ5Bضاء ;:89 أ6:ق s﮴ه$﮵$﮵ئها لـــتن�?﮵ل الـــ5Bوا?﮲$﮵ن الـــمEعل5Bة 
ـال  ـتـح الــــمـحـ﮳ ﮵ـر الـمـشــــKPع، و6: ?﮳ـمـحـاL?﮳ـة اال﮲عـتـنـاء ﮲عـ$ـ
اء �ــــل  ?﮵ة اال56تصاد?﮵ة Kإلــــع: Pـ اال56تصادي K?﮴ع�?﮵ز الحـــ
?﮵ع$﮵ة، ومــــحاL?﮳ة االســــتPزاق  Pـ ادة الـــ :BEأشاكل االســــ

الس$﮵ايس و6:صل السلطة الس$﮵اس$﮵ة عن الرأسمال... 
﮵ـة  ـام الــــرعــــا? ﮵ـة ?﮲ـطـ﮲ ﮳ـBـ5ـى إشـاكلـ$ـ ﮴ـ$ـ و﮲حـالصــــة الــــBـ5ـول، ?
اال﮳حتماعـــ$﮵ة و﮳حها مـــن األو﮳حه الـــ5B$﮳$﮵حة لـــلمن﮲طومـــة 
اK?﮴ات، والــمLM?﮶ة لــم﮲طاهــر  :BEاال﮳حتماعــ$﮵ة الــمكرســة لــل
5Bر وضـعف مـؤشـر الـصحة الـعامـة، K?﮳﮴حذر الـهشاشـة  :Bالـ
وضــعف اســEثمار الــرأســمال ال$﮳شـــPي ;:89 الــم﮳حال 
اال56تصادي... وال سـ$﮳$﮵ل لـت﮳حاKز هـذه الـمع$﮵5Bات سـMى 
?﮳س$﮵اسـة مـندمـ﮳حة ?﮴طال ﮳حم�﮵ع مـناµـ89 الـشأن الـعام 
ساد ومـحاL?﮳ة مسـ$﮳$﮳ا?﮴ه أكـnر  :Bرم الـK ﮴ر³ـ89 إلـى اسـتئصال?
 8  :Eمـــن الســـ$﮵اســـات الـــعمومـــ$﮵ة الـــحالـــ$﮵ة اليت ?﮴ك
?﮳اسـتكشاف أعـراضـه، واليت ?﮲أمـل اعـتمادهـا ;:89 أ56رب 

اآل﮳حال.
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