
اتب العام لوزارة  السيد ةمداخل  ماية    ال ة وا ال

 االجتماعية 

م الفقيهالسيد عبد   الكر  

ي للتنمية املستدامة لعام املنتدى   2022العر  
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ن وع   أشرف ع  والسالم والصالة الرحيم، الرحمان هللا سم املرسل

به    آله و

  

   ن العام لألمم املتحدة نة االقتصادية   واألمينة التنفيذيةالسيدة وكيلة األم ل

 آسيا(اإلسكوا)؛  واالجتماعية لغرب

  ية ن العام، جامعة الدول العر   ؛ معا السيد األم

  ي للتنمية املستدامة لعام س املنتدى العر ر (رئ  )؛ 2022معا السيد الوز

  ن العام   ؛لألمم املتحدةالسيدة نائبة األم

  راتالسيدات، السادة  ؛معا الوزراء والوز

 اته ر عا و  ؛ حضرات السيدات والسادة األجالء، السالم عليكم ورحمة هللا 

  

ّ عن سعاد   يةالبداية، أود أن أع ضور    ة اململكة املغر نتدى ذا امل    معكمل

ي للتنمية املستدامة لعام     ،  2022العر
ً
ال ال تدخر  تلبية يأتكم املوقرة  لدعوة 

ذه القضايا   ام  افة القضايا االجتماعية وتدرك جيًدا إس وض ب يل ال ًدا  س ج

تم كشرط لضمان العدالة االجتماعية فاظ ع التالحم ا ل . كما   ا ش

امل ز  نتدى،  ذا  لتعز شاركية  ن  التعاون و فرصة   ة ومتماسك سياسة مندمجة و

لعام  األعضاء  للدول   التنمية املستدامة  من    وذلك  2030الستعراض تنفيذ خطة 

ية  داخلشاملة الماية االجتماعية  اأنظمة بلوغ أجل   . املنطقة العر

  



  

  حضرات السيدات والسادة؛

ية ماية االجتماعية مدخال أساسيا ال محيد عنه عت    ،إن اململكة املغر تحقيق ا

سوده  شري باعتباره حلقة أساسية  التنمية، ولبناء مجتمع  وض بالعنصر ال لل

الية.   ية  تخط قد  لو العدالة االجتماعية وا ات امللكية    اململكة املغر تحت التوج

م ،  خطـوات واسعـةالسامية،   ة توفر ا اية االجتماعية لفئات  فـي بناء منظومة قو

اطر االقتصادية واالجتماعية، ال سيما ع   د من ا ون قادرة ع ا واسعة، ت

شاشة، من   ال قِ الفئات األك  وفيدبل تلك  ت عن تداعيات جائحة  ،  19 ترت

ماية االجتماعية  ية املتعلقة با امات اململكة املغر ن االعتبار، ال ع وأخذا كذلك 

تم ا الصادرة عن وال  التوصية  الدولية، خصوصا  االتفاقيات  ا  إطار  لتقيد 

ماية االجتماعية واألجندة األممية من   املنظمة العاملية للشغل بخصوص أساس ا

ن  ماية االجتماعية من ب عد توسيع ا داف التنمية املستدامة ال  أجل تحقيق أ

سية. ا الرئ داف     أ

ا ا  ــا، جنــدت الدولــةومـن منطلـق مسـؤوليا ية  تجــاه مواطن ــا   املغر يئا مجمــوع 

ـا  مايـة مواطن ورونــا املســتجد وتقديــم اسـتجابة فعالـة  ــة جائحــة فيــروس   ملواج

سـق ومتناغـم،   انـات العمـل والتنظيـم التـي مفـي إطـار م ا احتـواء ميـع إم ـن شـأ

خـائحةا مـن  اسات ل  ال،  ع واال اآلثار  مـن  التقليـص  ا قصـد  شـار ان مـن  ـد  ا

عنـ تبـة  ية مع    ا،امل ال يات  الب ز  عز و ائحة  ا لتطور  رصد   اعتماد 



واللقاحاتو   األساسية، ة  األدو ع  ميع  ا الدولة   ،حصول  ام  ال إ  لتنضاف 

اجيات ة وطنية استجابة  وض بالقطاع الص باعتباره أولو ن لل    .املواطن

عـض  سـجم، علـى الرغـم مـن  ا فـي تخطيـط م إن جميـع القطاعـات حققـت إلتقائي

البـالد   سعت  التـي  ات  أفـق   ا  اإلكرا فـي  ـا،  م املفيـدة  الـدروس  استخالص 

امللك  جاللة  حدد  الشاملة  االجتماعية  ماية  ل منظومة  إرساء  ع  ـا  يح ت

ا فيما يملمعا  نصره هللا، ،محمد السادس    :ا ومرتكزا

اية سنة    :أوال   - ة بحلول  ية األساسية اإلجبار   2022توسيع التغطية ال

تمكن   س اإلجباري   22بحيث  ن  التأم من  االستفادة  من  إضا  مستفيد  مليون 

شفاء؛  ة واالس اليف العالج واألدو غطي ت   األسا عن املرض الذي 

ا حوا    :ثانيا   - ستفيد م ضات العائلية ال س ن طفل  مالي  7عميم التعو

  ؛ 2024- 2023سن التمدرس خالل سن 

حوا    :ثالثا   - دمج  خالل  من  التقاعد  أنظمة  االنخراط   قاعدة   5توسيع 

غطية متعلقة  ال ال تتوفر حاليا ع أي  شيطة  ص من الساكنة ال ن  مالي

اية سنة    ؛ 2025بالتقاعد مع حلول 

عا:  - ض عن فقدان الشغل لفائ  را اص الذين يتوفرون عميم التعو دة األ

اية سنة    . 2025ع شغل قار مع حلول 

  

  

  حضرات السيدات والسادة؛



ى،   ك تحديات  أمام  اليوم  االجتماعيةلأنظمة  لتب  إننا  مرونة   ،ماية  أك 

ا م إ اواستعدادا لالستجابة   ية     ستقبالاطر ال يجب مواج   ،املنطقة العر

ذ كما   ي للتنمية املستدامة لعام  املنتدى  ا  تجعلنا   مية  أ،2022العر توف  مام أ

ز   عز شطة و سيق أ ك أساسه ت ماية االجتماعية،  نظم أإطار مش بما  ذلك ة ا

ات واالتفاقيات،   ات التقنية ذات   و كذاالروابط وأوجه التآزر بوضع الشرا الشب

مة  توطيد الزخم السيا  إضافة إ ا   ،الصلة كة  ملسا ية مش ة عر حول رؤ

ية شاملة من أجل ثماراتنا  والدعوة إ   غطية  م اس ماية   الرفع من  ا

ل جيدو   االجتماعية ش افية ومتناسقة  للتقييم   منظا   وضعو   ، تخصيص موارد 

بع التقدم نحو  كمش  ز   وموحد لت ماية االجتماعيةعز لوغ    أنظمة ا داف و أ

  . املستدامةالتنمية 

ع    أود  ،ختاما  ية  يماننا إالتأكيد  املغر اململكة  مختلف     ود  ج تظافر  بأن 

ن الوصول    المحالة  مكنناسي  ،الفاعل اإ من  وض   ال قصد  املسطرة  داف  أل

ية.  ماية االجتماعية  مجموع الدول العر   با

ميع    اوفقنا هللا جميعا ملا فيه   م إصغائكم والسالم عليكم ل  ع كر
ً
وشكرا

اته ر عا و   . ورحمة هللا 


