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 السيد رئيس الحكومة،

 ،السادة الوزراءو  السيدات

 ، السيدات والسادة رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي املنظمات الدولية

 ،السيدات والسادة مسؤولي املؤسسات الدستورية

 ، السيدات والسادة البرملانيون 

 ،العامون  العامون واملدراء الكتابالسادة السيدات و

 ،السيدات والسادة ممثلو مؤسسات املجتمع املدني

 ،السيدات والسادة أعضاء املفتشية العامة للمالية

 ،األفاضل املتدخلون  السادةالسيدات و 

 حضرات السيدات والسادة،

 

محمد  جاللة امللكصاحب الأن أشارك في هذا اللقاء الدولي املخصص للورش الذي أطلقه ويشرفني يسرني  

للمنظمين الذين الجزيل لتعميم الحماية االجتماعية في بلدنا. وبهذه املناسبة، أتقدم بالشكر  السادس نصره هللا

رة االقتصاد واملالية وجمعية أعضاء املفتشية العامة اوز  وأخص بالذكر. الهام تكرموا بدعوتي لحضور هذا اللقاء

 فوزي لقجع. السيد رئيسها وعلى الخصوصللمالية 

فرصة للنقاش والتفكير معا في الطريقة املثلى لتنزيل هذا منحنا التي ت البادرةعلى هذه املنظمين أهنئ أود أيضا أن 

 الحذر تفرض علينا لهذا الورش االقتصادية واالجتماعية والتجلياترهانات الف. هفرص نجاحتعزيز الورش و 

لخير دليل على  ،كل في مجال تخصصهوالتتبع الصارم لتنفيذه. ولعل املستوى العالي للمتدخلين في هذا اللقاء، 

  تحقيق نجاحه املنشود.و  هستمكن من اإلحاطة بمختلف أبعادوالتي املشروع  يحظى بها هذاالتعبئة القوية التي 
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 حضرات السيدات والسادة،

عامة في بلدنا قبل الخوض في التحدي الذي تمثله التوازنات بصفة أتطرق أوال وبإيجاز للتنمية االجتماعية أود أن  

موضوع العديد من  أهمية الحماية االجتماعية، فقد كانتب للتذكيرحاجة املاكرو اقتصادية. أعرف جيدا أنه ال 

 . لهذا املوضوعوخالل اللقاءات السابقة املخصصة اللقاء  ااملداخالت منذ بداية هذ

التي أبانت عنها السلطات  عجز رغم اإلرادة القويةالكلنا نعلم أن التنمية االجتماعية لبلدنا كانت وال تزال تعاني من 

مثل تقليص الفقر أو تعميم ، جاالتامل بعضفي  أحرز الذي  لموساملتقدم وعلى الرغم من ال .على أعلى مستوى 

 دون  األهداف املحددة خاصة في إطار أهداف التنمية املستدامة في مجملها ظلإن الجهود املبذولة تفالتمدرس، 

 . املتحدة لألمم

بإطالق املبادرة  2005سنة قام  ث، حياأللفية الثالثةاالنتباه إلى هذا العجز منذ بداية  يثير جاللة امللك ومافتئ

 جائحة بدايةوقبل  ورسائله.في خطاباته بانتظام اإلشكالية االجتماعية حرص على إدراج الوطنية للتنمية البشرية و 

قد دعا إلى إصالح منظومة الحماية االجتماعية، السيما في خطاب العرش  كان جاللة امللك، بسنوات 19كوفيد 

تحدث استعجالية هذا الورش وضرورة اعتماد مقاربة شمولية مدى لكن األزمة أوضحت بجالء  .2018لسنة 

ضعاف إوإلى  تناقضاتعدد املتدخلين والبرامج مما يؤدي أحيانا إلى بت تميزتالسياسات السابقة التي قطيعة مع 

يجب  امللكية بتحويل هذه األزمة إلى فرص اإلرادةيجسد  2020خطاب العرش لسنة  شك أن وال. ومردوديتها نجاعتها

 . االجتماعية لبلدنا ةالسياس مجال فيثورة  والسعي إلىاستغاللها 

اآلجال املحددة من طرف و ة مع املتطلبات تطابقمو هذا املشروع لمحتوى  بإعطاء مطالبة القطاعات املعنيةإن 

البد من تعبئة استثنائية على جميع األصعدة . ولذلك، 2020السيما في خطاب أكتوبر  نصره هللا صاحب الجاللة

عددا كبيرا من الدولية إلدراك أن العمل . ويكفي االطالع على معطيات منظمة جاللته لنكون في مستوى تطلعات

في مجال الحماية  ملواطنيها شاملةتغطية  الوصول إلىاألكثر تقدما، تواجه صعوبات في  البعض منها من بين الدول،

 االجتماعية. 
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عدم قدرة ببالتكلفة املرتفعة لهذه التغطية و  التحديدترتبط على وجه  متعددة ألسباب الصعوباترجع هذا تو 

ويتسع هذا الفارق بسبب . االستجابة للطلبالرعاية الصحية بالخصوص على خدمات  على مستوى العرض املتوفر 

ليست حكرا على الدول ظواهر وهي  تعلقة خصوصا بشيخوخة السكان وتزايد أمل الحياةم عوامل ديموغرافية

 غرافيا متسارعا كاملغرب.  و تعيشها أيضا الدول التي تشهد انتقاال ديمبل  ،فقط املتقدمة

 

 السيدات والسادة،حضرات 

صورة املغرب كبلد  يكرس مما االستراتيجية األوراش إطالق عدد كبير منخالل السنوات األخيرة لقد تم 

لهذه  في تعبئة املوارد البشرية واملالية الضروريةالتي يتعين علينا رفعها تحديات واليوم، تتمثل الاإلصالحات الكبرى. 

 .تنفيذ هذه اإلصالحات نجاحإل ، لكن أيضا في ضمان االنسجام والتآزر الضروريين املشاريع

الشريحة إلى  ينتمي املغربحسب تصنيف البنك الدولي، ف. مهم بمعطىوبخصوص املوارد املالية، أود أوال أن أذكر 

يتعين و . 2021 في سنةدوالر  3350 بلغ ببالدناجمالي للفرد اإل دخل ال حيث إن ،الدخل متوسطةفئة الدول من الدنيا 

 وتحديد األهدافبتعبئة املوارد  علقفيما يت لإلمكاناتاالعتبار إذا أردنا إجراء تقييم إجمالي  أخذ هذا املعطى بعين

 ملا يمكن إنجازه على املديين املتوسط والقصير. 

خصائص جموعة من البم  متأثرةتتقلص املوارد القابلة للتعبئة  فإنمستوى الناتج الداخلي اإلجمالي، إلى وإضافة 

القطاع غير املهيكل  وحجمبنيوية القتصادنا. ويتعلق األمر على وجه الخصوص بضيق القاعدة الضريبية، ال

إلى ذلك تنضاف مشاكل من الناتج الداخلي اإلجمالي.  %2,5زات الضريبية التي تكلف املغرب سنويا حوالي ايتمواال 

 أخرى مثل التهرب الضريبي أو الرشوة.
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إال الفجوة بين التحصيل الفعلي للمداخيل الضريبية واإلمكانات،  حجموإذا كان من الصعب إعطاء تقدير دقيق ل

صندوق النقد الدولي في دراسة أصدرها في  يشيرقييمات تقريبية. على سبيل املثال، بت القيامأنه من املمكن 

وهو ما  .من الناتج الداخلي اإلجمالي %12,1أن هذا الفرق يصل في املغرب إلى إلى ، 1ي الجار السادس من الشهر 

ثالثة أضعاف  عنيزيد  أي مامليار درهم سنويا،  160أكثر من هذه السنة، ل املجمعقيمة هذا ، باعتماد يعادل

 . املقدرة لتعميم الحماية االجتماعية التكلفة السنوية

لساكنة. الضريبية لقدرة المن أجل تمويل الحماية االجتماعية صعوبات أخرى ترتبط ب تواجه تعبئة املواردو 

 من خالليمكننا إدراكها  تأخذ بعين االعتبار التفاوتات التيال  استعرضتها قبل قليلفاألرقام املتعلقة بالدخل التي 

وتشير املعطيات الواردة . مباشرة ملندوبية السامية للتخطيط قبل الجائحةالذي أنجزته االبحث حول دخل األسر 

لدى  %5,6مقابل  من املداخيل %53,3تستأثر بنسبة  األعلى ذات الدخلمن األسر  %20أن في هذا البحث إلى 

 يقل بكثير عنإلى أن شريحة واسعة من السكان تتوفر على دخل  يشيروهو ما . دخالمن األسر األقل  20%

 املتوسط. 

فمن ن البحث الوطني حول التشغيل. م املستخلصةهذه النتائج تؤكدها معطيات املندوبية السامية للتخطيط 

 1,5وإضافة إلى غير نشيطين.  %54,7أزيد من النصف أي  يعد، 2021 سنة العململيون شخص في سن  27أصل 

القطاع غير  يغلب عليها النشيطين املشتغلين في أنشطة السكان مليون من 10,8عاطل، يعمل  مليون شخص

 .  صحيةتغطية أية أرباع هذه الشريحة من  ثالثةال يستفيد و ويرجح أنهم ال يتوفرون على مداخيل مالئمة.  هيكلامل

تعميم الحماية  وأنضعيفة  لحد األنال تزال  الساكنةشريحة مهمة من الضريبية لالقدرة أن  و ما يعنيهو 

  لدولة.كبيرة ل، بما ال يدع مجاال للشك، مساهمة يستلزماالجتماعية 

 

 

                                                 
 DP/2022/013,  6 تعبئة الموارد من أجل تعاف اقتصادي مستدام ودامج في منطقة الشرق األوسط واسيا الوسطى، صندوق النقد الدولي 1

2022يوليوز      
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 حضرات السيدات والسادة،

 الدولة مجهودا ماليا  بذلت خاللها من أزمة صحية الخروج املغرب كسائر دول العالم يحاول 
 
  جدا

 
لم يكن   كبيرا

تفاقم حجم  مع 2013 منذاملسجل لعجز امليزانية  التنازلي  فقد انقلب املنحى. دون عواقب على املالية العمومية

نقطة  12املديونية بما يناهز  وتزايدت نقطة من الناتج الداخلي اإلجمالي 3,3بواقع  2020و 2019عجز ما بين ال هذا

 مليار درهم.  140 يقاربمن الناتج الداخلي اإلجمالي، أي ما 

من ضمنها بنك و مختلف املؤسسات الدولية والوطنية،  املنجزة من طرفعمليات التقييم ، تبين دهور ورغم هذا الت

يتوفر املغرب اليوم على إطار قانوني يمكنه من ذلك، أكثر من . مستدامةاملغرب، أن وضعية املالية العمومية تبقى 

لى سبيل بالدستور الذي ينص، ع في ماليته العمومية. ويتعلق األمر على وجه الخصوص كبيرةتفادي اختالالت 

بالقانون التنظيمي املتعلق  على "أن البرملان والحكومة يسهران على توازن مالية الدولة" وكذا 77التذكير، في املادة 

  .2015سنة بقانون املالية الذي تمت املصادقة عليه في 

لحفاظ على ل اإلرادةبقدر كبير من تتحلى  الجهات املسؤولة عن املالية العامةأن  أيضا لى االطمئنانعبعث ما يوم

ديونه تسجيل أي تخلف عن أداء  من عدم ،بالرغم من بعض الفترات الصعبة املغرب، وهو ما مكنهذه التوازنات. 

 الحصول  على خط وماالتي يحظى بها اليوم لدى املستثمرين والشركاء الدوليين. الطيبة تمتع بالسمعة الن مو 

لخزينة في السوق املالية ا اقتراض قامت بهاأخر عملية  فيها تتم التيالظروف  وكذا الوقاية والسيولة منذ 2012

 ذلك.ل تجسيدالدولية لخير 

 ونظرا السمعة في سياق صعب كالذي نعيشه.هذه التحدي الرئيس ي اليوم هو الحفاظ على هذه املصداقية و إن 

شكوك ورهينة إلى حد كبير بال حاطةفاق ممع آنموا ضعيفا االقتصاد الوطني يسجل ، الصعب الدولي السياقهذا ل

 ،اخارجية املصدر أساسالناتج عن عوامل  ،فيه االرتفاع القوي لألسعار أدىباألوضاع املناخية، في الوقت الذي 

 .في األسواق الدولية بشكل ملموسصعوبة فيه شروط التمويل  تزدادوالذي  إلى تفاقم الضغوط على ميزانية الدولة

صعبة على األقل على  باختياراتالقيام  وكذاالكثير من الحذر والجهد املالية العمومية  تحقيق توازن يستدعي و 

 املديين القصير واملتوسط.



7 

 

وهو ما جعل جاللة في هذا املجال.  املعتمدة املعايير  دون زال خاص بخدمات الرعاية الصحية ال يال كما أن العرض

التحدي  وهو  "،القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية"يدعو في خطابه لشهر أكتوبر املاض ي إلى نصره هللا امللك 

ه من الواضح هذا الورش، إال أن تفعيلعلى جاهدة ومما ال شك فيه أن الحكومة تعمل الذي اعتبره جاللته رئيسيا. 

تعميم املرتبط بالشق الصحي من الالزم إذن أن يأخذ و يحتاج لوقت ليس بالقصير.  بجميع مكوناته أن إتمامه

 .اآلجال هذهاالعتبار عين الحماية االجتماعية ب

 

 حضرات السيدات والسادة،

ه ظنيالحفاظ على توازنات املالية العمومية. وعلى عكس ما ورهانات أهمية بفي الختام، تذكرنا األزمات التي نمر بها 

تبعية التفادي العمومية بما يضمن  اليتناالسيادة هي التدبير الجيد مل أفضل طريقة لتعزيز، فإن الكثيرون

 ؤسسات اإلقراض الدولية. مل

 حيث إن التغطية الصحية اإلجبارية هي أولوية األولويات بعد القضية لألولويات اواضح اتحديد وهذا يفرض

 وبالتالي يجب تعبئة املوارد البشرية واملالية واللوجستيكية الالزمة إلنجاح هذا الورش طول  مدة إنجازه.   الوطنية

.   
 
 أفضل تعبئةوبالتالي  لنمو فرص الاستغالل أحسن اإلصالحات الهيكلية من أجل  وتسريعمواصلة  ومن املهم أيضا

 الساكنة.  عيشظروف تنمية وتحسين الوتيرة تسريع  مما سيمكن من املتاحةلموارد ل

ا االستفادة منها نا هي أيضا فرص يتعين علينيجب أن نتذكر أن مكامن ضعف بلد، الصعبة ورغم الظرفية الدولية

املعنية في تآزر وانسجام كافة األطراف تتظافر جهود يجب تحقيقها شريطة أن تكون التعبئة عامة وأن  ونجاحات

يذكران بكل ما يمكننا إنجازه ن ياللذالصحية  نستحضر النجاح املبهر لحملة التلقيح وتدبير األزمةهنا، و ام. ت

 .املشتركة للجميع اإلرادة والعزيمة إذا ما توفرت   سوية

 .شكرا لكم

 


