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تقديم

الفقيرة  وخا�صة  واأ�صرهم،  الأفراد  الجتماعية  الحماية  اأنظمة  ت�صاعد 
وظيفة،  على  العثور  وال�صدمات،  الأزمات  مواجهة  على  منها،  وال�صعيفة 
من  وحماية  اأطفالهم  وتعليم  �صحة  في  وال�صتثمار  الإنتاجية،  اكت�صاب 
العوامل  اأحد  الحماية الجتماعية  تعد  وبالتالي،  ال�صيخوخة.  هم في �صن 
الأ�صا�صية في مكافحة الفقر والإق�صاء الجتماعي، وت�صهم ب�صكل كبير في 

التنمية والتما�صك الجتماعي، حين يكون هذا النظام فعال ومتكامال.
طرف  من  م�صتثمرة  غير  اأداة  الجتماعية  الحماية  اعتبرت  لطالما 
لخطة  الم�صتدامة  التنمية  اأهداف  اعتماد  ومع  لكن،  النامية.  البلدان 
2030، اأ�صحت من الأولويات الجديدة ل�صناع القرار، اإذ تمكن من تنوير 

الفقر  من  للحد  الوطنية  ال�صتراتيجيات  و�صع  في  العمومية  ال�صيا�صات 
والحد من الفوارق.

التنمية  اأهداف  لبع�ض  الأ�صر  لت�صور  الوطني  البحث  نتائج  خالل  من 
والبحث   ،)2012( ال�صباب  حول  الوطني  البحث   ،)2016( الم�صتدامة 
الوطني للرفاه )2012(. تهدف هذه الم�صاهمة اإلى تحليل اآراء المواطنين 
الجتماعية،  الحماية  نظام  ب�صاأن  عاًما   18 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين 
لفهم مخاوفهم وتوقعاتهم فيما يتعلق بمزايا ال�صمان الجتماعي وتحديد 

الحلول التي يقترحونها للتغلب على العجز المتاأ�صل في هذا النظام.

ما يقارب واحد من كل مغربيين ال يعلم بوجود برامج اجتماعية 

لمحاربة الفقر

في الوقت الحالي، على الرغم من وجود بع�ض الآليات والتدابير الرئي�صية 
لمكافحة الفقر واله�صا�صة، فاإن المغاربة اأقل اإدراكا لوجود هذه البرامج. 

كما يعتبرون اأنهم ي�صتفيدون قلياًل فقط من هذه البرامج.
الفقراء،  لدعم  العمومية  البرامج  وجود  معرفة  حول  ال�صوؤال  على  ردا 
 %37 بينها،  البرامج. من  اأنهم يعرفون هذه  المغاربة  47,6% من  �صرح 
م�صاعدة  برنامج   %25,2  ، الب�صرية  للتنمية  الوطنية  المبادرة 

في  تي�صير.  برنامج  و%7,9  محفظة«  »مليون  برنامج   %23,9 الأرامل، 
الم�صتوى  على  هو  كما  المذكورة  البرامج  ترتيب  يظل  الح�صري،  العالم 
الوطني، على التوالي 41,5%، 26,3%، 21%، 6,1%. في العالم القروي، 
تليه   ،%29,2 بن�صبة  القائمة  راأ�ض  على  محفظة«  »مليون  برنامج  ياأتي 
 ،%23 28,7%، وبرنامج دعم الأرامل  المبادرة الوطنية للتنمية الب�صرية 

وبرنامج تي�صير %11,2.
غير  العمال  من   %59,8 فاإن  والمهني،  الجتماعي  و�صعهم  مع  مقارنة 
المزارعين  ثم   ،)%59,8( البرامج  هذه  وجود  يدركون  ل  الموؤهلين 
وال�صيادين والغابويين )52,1%( والحرفيين والعمال الموؤهلين )%51,6(، 
والمديرين   )%49,9( والو�صطاء  والتجار   ،)%51,1( العمل  والعاطلين عن 
المتو�صطين وكبار المديرين والمديرين التنفيذيين )33,7% و20,9% على 

التوالي(. 
الفقراء  اأن  البرامج  هذه  بوجود  علم  على  هم  الذين  المغاربة  �صرح 
الت�صور  هذا   .)%23,5( ي�صتفيدون  ل  اأو   )%65,5( فقط  قليال  ي�صتفيدون 
هو نف�صه عادة ح�صب مكان الإقامة والعمر والحالة الجتماعية والمهنية.

بخ�صو�ض اأ�صباب التاأثير المنخف�ض لهذه البرامج فقد �صرح الم�صتجوبون: 
اإلى  الولوج  �صعوبات   ،)%30,6( الخدمات  �صعف   ،)%40,6( الزبونية 
في  بينما   .)%6,1( المقدمة  الخدمات  جودة  رداءة   ،)%22,7( الخدمات 
في  ا�صتنكارها  تم  التي  هي  الزبونية  �صبكات  فاإن  الح�صرية،  المناطق 
المقام الأول )43,8%(، اأما في المناطق القروية فيتعلق الأمر بالمكا�صب 

المحدودة لهذه البرامج )%37,5(.
يليها  »االزبونية«  اأن  المعنية  والمهنية  الجتماعية  الفئات  معظم  تعتبر 
تحد  التي  الرئي�صية  العوامل  هي  الولوج«  و»�صعوبة  الخدمات«  »�صعف 
اأنه  حين  في  للفقراء.  المقدمة  الم�صاعدة  برامج  وكفاءة  فعالية  من 
على  الت�صل�صليون  والم�صوؤولون  العليا  الأطر  تركز  الفئات،  بباقي  مقارنة 
)14,9%(، والعاطلون عن العمل ي�صرون على  »جودة الخدمات المقدمة« 

»الزبونية« )47,5%( و»�صعف العر�ض« )%28,1(.
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نظرة �صلبية مهيمنة حول الخدمات ال�صحية العمومية واأنظمة 

التغطية ال�صحية

الخدمات  بنوعية  الم�صتجوبين(  )بح�صب  المغربي  ال�صحي  النظام  يتميز 
التحتية  البنى  �صعف  ب�صبب  العمومية  ال�صحة  نظام  وف�صل  الرديئة، 
طرف  من  الكارثي  ال�صحي  الإنفاق  في  الم�صتمر  والرتفاع  والموارد، 

الأ�صر، مما ت�صبب في تاأزيم حالة الأ�صر الأكثر فقرًا.
للحد من القترا�ض اأو الأداء المبا�صر من قبل الأ�صر للولوج اإلى الخدمات 

ال�صحية، يقترح المغاربة »تغطية �صحية ت�صمل جميع ال�صكان«.
ي�صدرون  المغاربة  فاإن  ال�صحية،  الخدمات  عر�ض  بجودة  يتعلق  فيما 
من  ي�صت�صقى  الو�صع  هذا  الخدمات.  هذه  عن  الر�صا  بعدم  اأحكاًما 
الت�صريحات حول اأ�صباب �صعف الو�صول اإلى ال�صحة. حيث ي�صرح %50 
من الم�صتجوبين اأن »�صوء جودة الخدمات« و»�صعف الإ�صراف الطبي« هما 

ال�صببان الرئي�صيان لهذا ال�صعف في الو�صول اإلى الخدمات ال�صحية.
بالإ�صافة اإلى عدم الر�صا عن جودة الخدمات الطبية، هناك ا�صتياء من 
نظام التغطية ال�صحية نظًرا لرتفاع تكلفة الخدمات الطبية. في الواقع، 
على  ال�صحي  الإنفاق  مقابلتهم  تمت  الذين  المغاربة  من   %60,3 �صنف 
اأنه »مرتفع ب�صكل ا�صتثنائي«، واأن القترا�ض عند 37,1% هو الحل لتمويل 

الخدمات ال�صحية.
اأن  اإلى   )2017( بينما ت�صير النتائج الأخيرة للبحث الوطني حول الت�صغيل 
46,6% من المغاربة لديهم تغطية �صحية، ما يقرب من ت�صعة من كل ع�صرة 

للجميع.  موفر«  »غير  الطبية  التغطية  نظام  اأن  يعتقدون   )%88,9( مغاربة 
اأما بالن�صبة لجودة خدمات التغطية ال�صحية، فهي تعتبر »�صعيفة« من قبل 
تعتبرها   17,3 مقابل   %38,5 لـ  بالن�صبة  »متو�صطة«  ال�صكان،  من   %44,3

»جيدة«. ترتيب اأهمية هذه التقييمات هو نف�صه وفًقا لمكان الإقامة )انظر 
ال�صكل 2(.

اأكثر تدهورا من الرجال في هذه الق�صية، حيث يعتبر  تبدو حالة الن�صاء 
56,2% منهن اأن التغطية الطبية منخف�صة مقارنة بـ 43,2% من الرجال. 

اأما الأ�صخا�ض دون �صن 35 فهم اأكثر تعبيرا عن الجودة المنخف�صة مقارنة 
مع الأ�صخا�ض ذوي 50 �صنة واأكثر )49,4% مقابل %45,7(.

ا اإلى اأن 51,7% من المواطنين ي�صفون جودة التغطية  تجدر الإ�صارة اأي�صً
و%13,3   %35 ومتو�صطة  جًدا،  منخف�صة  اأو  منخف�صة  باأنها  ال�صحية 
بنوعية  يوؤمنون  المدينة  �صكان  من   %11,7 الإقامة،  مكان  ح�صب  جيدة. 

التغطية الطبية الجيدة مقابل 16,4% في العالم القروي.
في هذا ال�صدد، تظهر الحلول البديلة الم�صرحة من طرف الم�صتجوبين 
الخدمات  »خو�ص�صة  على  وافقوا   )%47,6( الن�صف  من  يقرب  ما  اأن 

ال�صحية من اأجل تعميم التغطية ال�صحية للجميع«.

ال�صكل رقم 2

جودة خدمات التغطية ال�صحية، 2016

قروي وطني

جيدة

متو�صطة

�صعيفة

ح�صري

غياب اأو �صعف الحماية االجتماعية )التقاعد، اإعانات البطالة( 

لدى  االأمان  بعدم  �صعور  للعمل، ويخلق  ال�صن  كبار  النا�س  يدفع 

ال�صباب

بعر�ض  يتعلق  فيما  ال�صتطالع  �صملهم  الذين  للمغاربة  المقلق  ال�صتياء  اأمام 
العمل.  الأمان في  ال�صعور بعدم  تعبيرا عن  الأكثر  ال�صباب هم  فاإن  الت�صغيل، 
يزال  ل  بينما  العر�ض،  عن  را�صون  اأنهم  ال�صباب  من  فقط   %2,9 ي�صرح 
الآخرون )97,1%( غير را�صين عن هذا العر�ض. حول اأ�صباب انخفا�ض فر�ض 
الح�صول على عمل، تاأتي »قدرة القت�صاد الوطني ال�صعيفة على خلق فر�ض 
العمل« في المرتبة الأولى بـ 31,9% من ال�صباب، تليها »المح�صوبية« )%17,3(، 
ال�صباب  ي�صعر  ذلك،  ومع   .)%18,0( التدريب«  من  منخف�ض  »م�صتوى  ثم 
المغاربة اأن النظام القت�صادي الوطني غير قادر على تلبية الطلب المتزايد 
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ال�صكل رقم 1

معرفة البرامج االجتماعية لمحاربة الفقر، 2016 )%(

ح�صري

 المبادرة الوطنية

للتنمية الب�صرية

برنامج اإعانة 

الأرامل

برنامج مليون 

محفظة

برنامج 

تي�صير

اآخر

قروي

وطني
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مع  التكوين  مالئمة  عدم  اإلى  ا  اأي�صً ال�صباب  وي�صير  العمل.  على  ال�صباب  من 
متطلبات العمل وانت�صار فكرة المح�صوبية والزبونية في �صوق ال�صغل.

فقط   %3,8 اأن  نكت�صف  عندما  م�صروع  اأمر  الأمان  بعدم  ال�صعور  هذا 
بالفعل م�صجلون في نظام  الذين عملوا  العمل  العاطلين عن  ال�صباب  من 

التقاعد اأو نظام التعوي�صات.
في �صنة 2016، ثالثة اأرباع المغاربة )75,1%( غير م�صجلين في �صندوق 
يتم  حيث  كبير،  فرق  هناك  والمهنية،  الجتماعية  للحالة  وفًقا  التقاعد. 
ت�صجيل 84,5% من الأطر العليا والم�صوؤولين الت�صل�صليين 82,4% من الأطر 
المتو�صطة والموظفين في �صندوق التقاعد. في المقابل، 19,3% فقط من 
المهنيين والحرفيين الموؤهلين، 10,2% من التجار والو�صطاء، 9,4% من 
عن  العاطلين  من  و%4,3  المزارعين  من   %4,2 الموؤهلين،  غير  العمال 

العمل الذين �صبق لهم العمل، هم م�صجلون في نظام التقاعد.

اأن  يعتقدون   )%64,3( البحث  �صملهم  الذين  المغاربة  ثلثي  من  يقرب  ما 
�صن 60 هو الحد الأق�صى ل�صن التقاعد عن الحياة العملية. واحد من كل 
خم�صة )21,2%( يريد معا�ض قبل �صن 60. بينما يوافق 14,5% فقط من 

المغاربة على تمديد �صن التقاعد لأكثر من 60 عاًما.
فاإن  ال�صتين،  �صن  بعد  العمل  اإلى  النا�ض  تدفع  التي  بالأ�صباب  يتعلق  فيما 
44,7% من المغاربة يقولون اإن انخفا�ض جودة اأو انعدام تغطية ال�صمان 

الحياة  اأمد  طول  اأن  ي�صرحون   %22 الرئي�صي،  ال�صبب  هي  الجتماعي 
ال�صحي هو ال�صبب الرئي�صي. 

اأنظمة  جودة  اأن  تقريًبا   %60 يعتقد  الرفاه،  حول  الوطني  للبحث  وفًقا 
باأنها  ي�صعرون   %29 جًدا،  منخف�صة  اأو  منخف�صة  التقاعدية  المعا�صات 
متو�صطة اأو جيدة بما يكفي، بينما ي�صعر 11,5% باأنها جيدة. ح�صب مكان 

الإقامة، تتبع التقييمات نف�ض التجاه.

ال�صكل رقم 3

الت�صجيل في �صناديق التقاعد ح�صب الفئات المهنية، 2016

 عاطلون �صبق

لهم العمل

 الأطر العليا

 والم�صوؤولون

الت�صل�صليون

 الأطر المتو�صطة

والموظفون

التجار والو�صطاء  المزارعون

 وال�صيادون

والغابويون

 الحرفيون

والعمال الموؤهلون

 العمال

غير الموؤهلون

ل

نعم

ال�صكل رقم 4

جودة اأنظمة التقاعد )%(

جد �صعيفة �صعيفة متو�صطة ل باأ�س بها جيدة

ح�صري

قروي

وطني
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وتعميم  العمومي  االجتماعي  الدعم  يعد  الالئق،  العمل  بعد 

تغطية ال�صمان االجتماعي من العوامل الرئي�صية في الحد من 

الفوارق بين المغاربة

نوعية  الأول تح�صين  المقام  في  تهم  الجتماعية  الفوارق  لمحاربة  الحلول 
55,1%. ويلي ذلك  تبلغ  بن�صبة  البطالة  واإعانات  الأجور  الوظائف وتح�صين 
ثم   )%34,5( الجتماعية  التغطية  وتعميم  للفقراء  العام  الجتماعي  الدعم 
تح�صين الظروف ال�صكنية والولوج للخدمات الجتماعية الأ�صا�صية )%10,3(.

يتزايد اهتمام المغاربة من كل الفئات العمرية بتمويل المعا�صات التقاعدية، 
ولكن الأ�صخا�ض في �صن العمل هم الأكثر اهتماما. عند �صوؤالهم عن مخاوف 
عاًما   29 عن  اأعمارهم  تقل  الذين  الأ�صخا�ض  فاإن  الجتماعية،  الحماية 
الأ�صخا�ض  بين   %37 بـ  مقارنة   ،)%66( بالت�صغيل  اأ�صا�صي  ب�صكل  يهتمون 
البطالة  اإعانات  ثم  الفقراء.  رعاية  تليها  فوق،  وما  عاًما   60 البالغين 
وتمويل  الجتماعي  ال�صمان  م�صاألة  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن   .)%29,8(

المعا�صات التقاعدية هي ال�صاغل الرئي�صي لدى )63,4%( من كبار ال�صن.

ال�صكل رقم 5

االأولويات من اأجل تقلي�س الفوارق االجتماعية، 2016

تح�صين الظروف ال�صكنية والولوج للخدمات الجتماعية الأ�صا�صية

ح�صري قروي وطني

الدعم الجتماعي العام للفقراء وتعميم التغطية الجتماعية

تح�صين نوعية الوظائف وتح�صين الأجور واإعانات البطالة


