مداخلة السيد ال اتب العام لوزارة ال

ة وا ماية

اﻻجتماعية
السيد عبد الكر م الفقيه
اﳌنتدى العر ي للتنمية اﳌستدامة لعام 2022
 15مارس 2022
10h30- 9h

سم ﷲ الرحمان الرحيم ،والصﻼة والسﻼم ع أشرف اﳌرسل ن وع
آله و به
 السيدة وكيلة اﻷم ن العام لﻸمم اﳌتحدة واﻷمينة التنفيذية ل نة اﻻقتصادية
واﻻجتماعية لغرب آسيا)اﻹسكوا(؛
 معا السيد اﻷم ن العام ،جامعة الدول العر ية؛
 معا السيد الوز ر)رئ س اﳌنتدى العر ي للتنمية اﳌستدامة لعام (2022؛
 السيدة نائبة اﻷم ن العام لﻸمم اﳌتحدة؛
 السيدات ،السادة معا الوزراء والوز رات؛
 حضرات السيدات والسادة اﻷجﻼء ،السﻼم عليكم ورحمة ﷲ عا و ر اته؛
البداية ،أود أن أع ّ عن سعادة اﳌملكة اﳌغر ية ل ضور ﻣعكﻢ
ً
العر ي للتنمية اﳌستداﻣة لعام  ،2022ﺗلبية لدعوة يأﺗكﻢ اﳌوقرة ال ﻻ ﺗدخر
ج ًدا س يل ال وض ب افة القضايا اﻻجتماعية وﺗد ك ً
جيدا إس ام ذه القضايا
ر
ذا اﳌنتدى

ا فاظ ع التﻼحﻢ ا تم كشرط لضمان العدالة اﻻجتماعية .كما ش ل
ذا اﳌنتدى ،فرصة لتعز ز التعاون ون سياسة ﻣندﻣجة و شاركية وﻣتماسكة
للدول اﻷعضاء ﻻستعراض ﺗنفيذ خطة التنمية اﳌستداﻣة لعام  2030وذلك ﻣن
أجل بلوغ أنظمة ا ماية اﻻجتماعية الشاﻣلة داخل اﳌنطقة العر ية.

حضرات السيدات والسادة؛
إن اﳌملكة اﳌغر ية ،عت ﺗحقيق ا ماية اﻻجتماعية ﻣدخﻼ أساسيا ﻻ ﻣحيد عنه
لل وض بالعنصر ال شري باعتباره حلقة أساسية التنمية ،ولبناء ﻣجتمع سوده
العدالة اﻻجتماعية وا الية .ولقد خطﺖ اﳌملكة اﳌغر ية ﺗحﺖ التوج ات اﳌلكية
الساﻣية ،خطـوات واسعـة ،فـي بناء ﻣنظوﻣة قو ة ﺗوفر ا ماية اﻻجتماعية لفئات
واسعة ،ﺗ ون قادرة ع ا د ﻣن ا اطر اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،ﻻ سيما ع
الفئات اﻷك

شاشة ،ﻣن ِقبل ﺗلك ال ﺗرﺗ ﺖ عن ﺗداعيات جائحة وفيد،19

وأخذا كذلك ع ن اﻻعتبار ،ال اﻣات اﳌملكة اﳌغر ية اﳌتعلقة با ماية اﻻجتماعية
وال ﺗﻢ التقيد ا إطار اﻻﺗفاقيات الدولية ،خصوصا التوصية الصادرة عن
اﳌنظمة العاﳌية للشغل بخصوص أساس ا ماية اﻻجتماعية واﻷجندة اﻷﻣمية ﻣن
أجل ﺗحقيق أ داف التنمية اﳌستداﻣة ال عد ﺗوسيع ا ماية اﻻجتماعية ﻣن ب ن
أ داف ا الرئ سية.
وﻣـن ﻣنطلـق ﻣسـؤوليا ا اﺗجــاه ﻣواطن ــا ،جنــدت الدولــة اﳌغر ية ﻣجمــوع يئا ــا
ﳌواج ــة جائحــة فيــروس ورونــا اﳌســتجد وﺗقديــﻢ اسـتجابة فعالـة مايـة ﻣواطن ـا
فـي إطـار ﻣ سـق وﻣتناغـﻢ ،ميـع إﻣ انـات العمـل والتنظيـﻢ التـي ﻣـن شـأ ا احتـواء
ا ائحة ،ﻣـن خـﻼل ا ـد ﻣـن ان شـار ا قصـد التقليـص ﻣـن اﻵثار واﻻ ع اسات
اﳌ ﺗبـة عنـ ا ،ﻣع اعتماد رصد

لتطور ا ائحة و عز ز الب يات ال

ية

اﻷساسية ،وحصول ا ميع ع اﻷدو ة واللقاحات ،لتنضاف إ ال ام الدولة
لل وض بالقطاع الص باعتباره أولو ة وطنية استجابة اجيات اﳌواطن ن .
إن جميـع القطاعـات حققـﺖ إلتقائي ا فـي ﺗخطيـط ﻣ سـجﻢ ،علـى الرغـﻢ ﻣـن عـض
اﻹكرا ات التـي سعﺖ البـﻼد ا استخﻼص الـدروس اﳌفيـدة ﻣ ـا ،فـي أفـق
ﺗ

يح ـا ع إرساء ﻣنظوﻣة ل ماية اﻻجتماعية الشاﻣلة حدد جﻼلة اﳌلك

ﻣحمد السادس ،نصره ﷲ ،ﻣعاﳌ ا وﻣرﺗكزا ا فيما ي :
-

أوﻻ  :ﺗوسيع التغطية ال

ية اﻷساسية اﻹجبار ة بحلول اية سنة 2022

بحيث س تمكن  22ﻣليون ﻣستفيد إضا ﻣن اﻻستفادة ﻣن التأﻣ ن اﻹجباري
اﻷسا
-

عن اﳌرض الذي غطي ﺗ اليف العﻼج واﻷدو ة واﻻس شفاء؛
ثانيا  :عميﻢ التعو ضات العائلية ال س ستفيد ﻣ ا حوا  7ﻣﻼي ن طفل

سن التمدرس خﻼل سن 2024- 2023؛
-

ثالﺜا  :ﺗوسيع قاعدة اﻻنخراط

ﻣﻼي ن

أنظمة التقاعد ﻣن خﻼل دﻣج حوا 5

ص ﻣن الساكنة ال شيطة ال ﻻ ﺗتوفر حاليا ع أي غطية ﻣتعلقة

بالتقاعد ﻣع حلول اية سنة 2025؛
-

را عا :عميﻢ التعو ض عن فقدان الشغل لفائدة اﻷ

ع شغل قار ﻣع حلول اية سنة .2025

حضرات السيدات والسادة؛

اص الذين يتوفرون

إننا اليوم أﻣام ﺗحديات ك ى ،لتب أنظمة ل ماية اﻻجتماعية ،أك ﻣرونة
واستعدادا لﻼستجابة إ ا اطر ال يجب ﻣواج ا ﻣستقبﻼ اﳌنطقة العر ية،
كما ﺗجعلنا

ذا اﳌنتدى العر ي للتنمية اﳌستداﻣة لعام ،2022أﻣام أ مية ﺗوف

إطار ﻣش ك أساسه ﺗ سيق أ شطة و عز ز أنظمة ا ماية اﻻجتماعية ،بما ذلك
الروابط وأوجه التآزر بوضع الشرا ات واﻻﺗفاقيات ،و كذا الشب ات التقنية ذات
الصلة ،إضافة إ اﳌسا مة ﺗوطيد الزخﻢ السيا

حول رؤ ة عر ية ﻣش كة

ية شاﻣلة والدعوة إ الرفع ﻣن

ﻢ اس ﺜماراﺗنا ا ماية

ﻣن أجل غطية

اﻻجتماعية وﺗخصيص ﻣوارد افية وﻣتناسقة ش ل جيد ،ووضع نظام للتقييﻢ
ﻣش ك وﻣوحد لت بع التقدم نحو عز ز أنظمة ا ماية اﻻجتماعية و لوغ أ داف
التنمية اﳌستداﻣة.
ختاﻣا ،أود التأكيد ع إيماننا

اﳌملكة اﳌغر ية بأن ﺗظافر ج ود ﻣختلف

الفاعل ن ،سيمكننا ﻻﻣحالة ﻣن الوصول إ اﻷ داف اﳌسطرة قصد ال وض
با ماية اﻻجتماعية ﻣجموع الدول العر ية.
ً
وفقنا ﷲ جميعا ﳌا فيه ا ل ميع وشكرا ع كر ﻢ إصغائكﻢ والسﻼم عليكﻢ
ورحمة ﷲ عا و ر اﺗه.

