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تحديات ،رهانات ومداخل التعزيز

أطلق املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف أكتوبر  2019سلسلة من اللقاءات واملشاورات حول فعلية الولوج
للحق يف الصحة ،تنفيذا السرتاتيجيته كام صادقت عليها جمعيته العمومية يف شتنرب  2019والتي تقوم عىل مبدأ
فعلية الحقوق ،كخيار تم بناء مرتكزاته ومداخله عرب مقاربة تشاركية ومشاورات موضوعاتية موسعة ،انخرطت
فيها كل اللجان الجهوية مبشاركة مختلف املتدخلني املؤسساتيني وغري املؤسساتيني والرشكاء لتدارس التحديات
املرتبطة بدعم فعلية الحقوق واقرتاح عنارص ملعالجتها من طرف ساكنة كل جهة وفعالياتها املدنية واملؤسساتية.
وكان املجلس قد سجل ،يف ندوته الوطنية األوىل حول العدالة املجالية واالجتامعية يف يوليوز  ،2019محدودية أثر
التطور الكمي والنوعي للمنظومة الترشيعية والبنيات املؤسساتية يف توفري ضامنات حامية فعلية للحقوق والحريات
يف الواقع املعاش ،فضال عام تعرفه هذه الضامنات -عىل محدوديتها -من تفاوت كبري عىل املستوى الرتايب واملجايل،
وما يرتتب عن هذا التفاوت من ارتفاع ملنسوب التوترات االجتامعية التي تهدد حقوق اإلنسان وحرياته.
واختار املجلس ،يف سياق تفعيله السرتاتيجية «فعلية الحقوق» ،أن يجعل من فعلية الحق يف الصحة مترينه
الجامعي األول لتعزيز حامية الحق يف الصحة وذلك لوجود شبه إجامع لدى جميع الفاعلني عىل رضورة القيام
بإصالح هيكيل واستعجايل لقطاع الصحة ،واعتبار الحق يف الصحة سؤاال مركزيا ومطلبا راهنيا يف أعقاب تداعيات
جائحة كوفيد  ،19ودخول بالدنا والعامل يف سلسلة من اإلجراءات والتدابري االحرتازية ،ملواجهة االختالالت البنيوية
من جهة ،واغتنام الفرص التاريخية التي وفرتها الجائحة إلحداث تحوالت نوعية يف مقاربة الصحة كخدمة
عمومية تقع يف صلب حامية األمن والسيادة الوطنية.
حدد املجلس ست جهات لتنظيم استشاراته ،وشملت الداخلة-واد الذهب والعيون الساقية-الحمراء
وبني مالل-خنيفرة ومكناس فاس وطنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الرشق ،حيث استند عىل تقييم أويل يرتكز يف
املقام األول عىل تعدد الخصوصيات وثقل التفاوت املجايل والرتايب سواء من حيث البنيات واملوارد أو من حيث
ضعف املؤرشات املسجلة عىل مستوى رعاية صحة األم والطفل ،وعىل إرشاك الوحدات الرتابية يف بناء وهندسة
التصورات االسرتاتيجية ألي إصالح يف مجال الصحة.
ويبسط التقرير محددات الحق يف الصحة سواء من الناحية القانونية واملؤسساتية أو من الناحية السوسيو
اقتصادية ،ويسعى ،بذلك ،إىل وضع فعلية الحق يف الصحة يف قلب مطلب التنمية العادلة والشاملة ،القادرة عىل
ترصيف وثرية النمو عىل مستوى إنتاج الرثوة وتوزيعها لرأب فجوة التفاوت املجايل واالجتامعي.
كام يقدم مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة اسرتاتيجية وطنية للصحة تتمحور حول دور الدولة االجتامعية،
وتجاوز املقاربة القطاعية لضامن الحق يف الصحة ،يف ضوء مبادئ حقوق اإلنسان ،ورفع تحدي االستدامة وضامن
األمن اإلنساين ،وتقليص الفوارق االجتامعية واملجالية.
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ويقرتح التقرير تعزيز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبري البنيات االستشفائية واملوارد البرشية
واملالية ،وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية .ويدعو إىل تبني نظام صحي قائم عىل الرعاية الصحية األولية،
ملواجهة إشكاالت وكلفة املقاربة االستشفائية الباهظة ،مع إيالء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة
األم والطفل ،الصحة اإلنجابية والجنسية ،األشخاص يف وضعية إعاقة ،املسنون ،املهاجرون والالجئون ،الصحة
النفسية والعقلية ،والتغطية الصحية الشاملة.
كام يتناول التقرير قضايا التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الوطنية يف مجال الصحة .ويراهن
عىل اعتبار مرتكزاته ومداخله وما تضمنته من توصيات ومالحظات بأبعادها وخصوصياتها الرتابية إىل بلورة
اسرتاتيجية وطنية طويلة األمد ومندمجة لتوطيد ضامن فعلية الحق يف الصحة ،سواء خالل إعداد برامج التنمية
عىل املستوى الوطني أو الجهوي أو مبناسبة تفعيل وأجرأة بعض الرشاكات التي تربط املجلس مع الجامعات
ومؤسسات البحث العلمي بهدف تطوير وتعزيز منظومة البحث املتعلقة بفعلية الحق يف الصحة.
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ويستخلص تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول فعلية الولوج للحق يف الصحة إىل رضورة القطع
مع الصحة كقطاع اجتامعي واعتامد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات بتحديد التقاطعات وعنارص التأثري
املتبادل بني اإلشكاليات الصحية ،من جهة ،وبني املحددات االقتصادية واالجتامعية والقضايا املرتبطة بسياسات
التعليم والشغل والسكن والبيئة وأمناط العيش والغذاء ،من جهة أخرى.
كام أن ربط السياسة الصحية بتطوير الالمركزية كأسلوب لتدبري الشأن العام يجعلها أحد مقومات
اسرتاتيجية تعزيز العدالة املجالية .ذلك أن الجهوية املتقدمة ميكن أن تشكل رافعة لدعم العدالة املجالية يف
مجال الولوج للحق يف الصحة ،وتقليص التفاوتات املجالية.
إن الجيل الجديد من اإلصالحات يف مسار تعزيز الدولة االجتامعية وضامن فعلية الولوج للصحة ،تتطلب
كذلك اعتامد مؤسسات أو بنيات تسمح بهندسة وبناء مقاربات واسرتاتيجيات بعيدة املدى للسياسات العمومية
يف مجال الصحة ،مبنية عىل حوار مجتمعي من حيث التفكري والتدبري والتقييم ،لتفادي السياسات القطاعية
املتجزئة واملتغرية كليا مع كل تغري للمسؤولني عن القطاع الصحي أو مدة االنتداب الترشيعي والحكومي.
ال ميكن ضامن فعلية الحق يف الصحة ،مبا يشوبه من اختالالت تهم التمتع والولوج إليه ،إال يف إطار دولة
مدافعة وضامنة لهذا لحق.
آمنة بوعياش
رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

االعتبارات المؤسسة
للتقرير

فعلية الحق قي الصحة

تحديات ،رهانات ومداخل التعزيز

·

·

·

·

·

·

·

بناء عىل القانون  76.15املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،وال سيام املادة 2
منه ،التي تنص عىل أن املجلس يتوىل النظر يف جميع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان
والحريات وحاميتها ،وبضامن مامرستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات
املواطنات واملواطنني ،أفرادا وجامعات ،وذلك يف نطاق الحرص التام عىل احرتام املرجعيات الوطنية
والكونية يف هذا املجال .كام يساهم املجلس يف تعزيز منظومة حقوق اإلنسان والعمل عىل حاميتها
والنهوض بها وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوين لتلك الحقوق ،وعدم قابليتها للتجزيء؛
تنفيذا إلسرتاتيجية عمل املجلس ،كام صادقت عليه الدورة السادسة لجمعيته العمومية املنعقدة
بتاريخ 15أكتوبر  ،2021والتي تقوم عىل مبدأ فعلية الحقوق ( )l›effectivité des droitsوابتغائه أن
يكون ،من خاللها ،آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج ،وفضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا امللحة
يف مجال حقوق اإلنسان ،وإطارا القرتاح تدابري وقائية من خالل الوساطة والتدخل االستباقي ،للحيلولة
دون وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان.
حرصا منه عىل مواكبة أوراش اإلصالح التي تعرفها بالدنا ،بالتفكري واالقرتاح ،من موقعه كمؤسسة
وطنية مستقلة ومحايدة خاضعة ملبادئ باريس بشأن املنظامت الوطنية لحقوق اإلنسان ،ويف نطاق
مامرسته لصالحياته الدستورية والقانونية يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها والوقاية من
انتهاكها ،واعتامدا عىل املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان يف تقييم السياسات العمومية.
اقتناعا منه باألهمية القصوى للحق يف الصحة باعتباره حقا يؤثر يف قدرة املواطنني عىل التمتع
بحقوقهم األخرى ويتأثر بها ،يف إطار مبدأ عدم قابلية حقوق اإلنسان للتجزيء .إذ ال ميكن لإلنسان
مامرسة حقوقه املدنية والسياسية أو االجتامعية واالقتصادية والثقافية إال إذا كان يف حالة من اكتامل
السالمة الجسدية والعقلية واالجتامعية.
انطالقا من الخالصات التي انتهى إليها املجلس يف اللقاءات التي نظمها حول العدالة املجالية،
واستكامال للنقاشات الوطنية والجهوية التي نظمها يف إطار إعداد مذكرته حول النموذج التنموي
الجديد والتي أكدت جميعها عىل الطابع املتعدد واملركب للعوائق التي تحول دون متكن رشائح
واسعة من املواطنني واملواطنات من الولوج إىل الحق يف الصحة.
استحضارا منه النتظارات املواطنني واملواطنات يف مجال الحقوق االقتصادية والثقافية بشكل عام،
والحق يف الصحة بشكل خاص ،ووعيا منه برضورة استخالص الدروس والعرب من جائحة كوفيد 19
باعتبارها أزمة متعددة األبعاد ،ساهمت يف الكشف عن مجموعة من االختالالت والنقائص التي تعرتي
النظام الصحي الوطني وتحد من قدراته عىل ضامن الحق يف الصحة للجميع ،والتي تشكل الجائحة
فرصة ملواجهتها مبا يضمن تعزيز متوقع املغرب كدولة صاعدة .
و بناء عىل قرار الجمعية العامة للمجلس ،يف دورتها السابعة املنعقدة بالرباط بتاريخ  24فرباير
 ،2022يقدم املجلس تقريره حول فعلية الحق يف الصحة.
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يندرج هذا التقرير يف سياق تنفيذ اسرتاتيجية املجلس القامئة عىل فعلية الحقوق ،وهو بذلك يسعى
إىل تقديم تصور حول معيقات ولوج املواطنات واملواطنني لحقوقهم واقرتاح مداخل ملعالجتها ،ليس انطالقا من
النصوص القانونية التي تضمن الحق يف الصحة فحسب ،بل كذلك وباألساس عرب البحث عن العوائق املرتبطة
باملحددات الضمنية للحق يف الصحة ،وعىل رأسها العوائق االقتصادية ،االجتامعية ،الثقافية ،والبيئية.
يعتمد التقرير يف تعريفه للحق يف الصحة عىل تعريف منظمة الصحة العاملية الذي يحيل
·
فيه مفهوم الصحة عىل حالة من اكتامل السالمة بدنيا وعقليا واجتامعيا ،وليس مجرد الخلو من
املرض .1ومن الواضح أن بلوغ هذه الغاية تتطلب سياسات عمومية متعددة األبعاد تعمل بانسجام
وتناغم فيام بينها لتحقيق أقىص مستوى من الصحة الجسدية والعقلية ميكن بلوغه ،وهو هدف
يتجاوز بكثري مجال تدخل السلطة الحكومية الوصية عىل قطاع الصحة .ومن هذا املنطلق فإن املجلس
يتبنى يف هذا التقرير مقاربة متعددة القطاعات بحيث يتعامل مع السياسة العمومية للصحة كمجال
تقاطع للعديد من قطاعات الفعل العمومي.
انسجاما مع التقليد الذي عمل عىل تكريسه يف املذكرات واآلراء السابقة ،اعتمد املجلس يف
·
إعداد هذا التقرير مقاربة صاعدة وتشاركية امتدت عىل ثالث مراحل أساسية:
-

مرحلة املشاورات األولية والتي متيزت بتنظيم لقاءات مع مجموعة من الفاعلني املتدخلني يف
املنظومة الصحية ،إضافة إىل العديد من أعضاء املجلس وأطره .وقد مكنت هذه املرحلة من تحديد
اإلشكاليات الرئيسية التي تحد من فعلية الولوج إىل الحق يف الصحة ،وساعدت عىل بناء تصور أويل
للمداخل املمكنة ملعالجتها.

-

أما يف املرحلة الثانية فقد سعى املجلس إىل إرشاك طيف واسع من الفاعلني املؤسساتيني واملدنيني
(الوزارة الوصية عىل قطاع الصحة ،الجمعيات املهنية والعلمية ،التنظيامت النقابية ،جمعيات
املجتمع املدين الفاعل يف املجال الصحي) يف اللقاءين اللذين نظمها املجلس بالرباط .وقد سمحت
هذه املرحلة بإنجاز تشخيص دقيق متعدد األبعاد وبرؤى متقاطعة ألبرز العوائق التي تحول دون
الولوج الفعيل للحق يف الصحة من طرف الجميع.

واستحضارا منه إلشكاالت التفاوت الرتايب واملجايل وأثارها املبارشة عىل إمكانات الولوج إىل الحق يف
الصحة وبالنظر لألهمية التي يوليها املجلس إلرشاك الفاعلني عىل مختلف املستويات الرتابية الجهوية واملحلية
لإلدالء بآرائهم وتصوراتهم حول املوضوع ،فقد عمل املجلس عىل التنسيق والتشاور مع مختلف الهيئات
 - 1هذا التعريف ُمقتبس من ديباجة دستور منظمة الصحة العاملية ،بصيغته التي اعتمدها مؤمتر الصحة الدويل املعقود يف نيويورك يف الفرتة بني  19حزيران/يونيو و22
متوز/يوليو .1946

15

فعلية الحق قي الصحة

تحديات ،رهانات ومداخل التعزيز

والفعاليات املشاركة يف هذه املرحلة حول منهجية اللقاءات التي نظمها عىل مستوى الجهات بتنسيق مع اللجان
الجهوية لحقوق اإلنسان.
-
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وقد متيزت املرحلة الثالثة واألخرية بتنظيم لقاءات جهوية عىل مستوى جهات الداخلة -وادي
الذهب ،العيون -الساقية الحمراء ،بني مالل-خنيفرة ،فاس-مكناس ،طنجة-تطوان-الحسيمة ،وجهة
الرشق) وهي الجهات التي تم اختيارها بناء عىل معايري دقيقة تسمح ببناء عينة ممثلة ملختلف
الصعوبات والعوائق املرتبطة بسياقات محلية سواء يف بعدها الجغرايف (املناطق الجبلية ،املناطق
الصحراوية ) أو األبعاد املتعلقة بطبيعة التحديات املرتبطة بإشكاليات صحية معينة (وفيات األمهات
واملواليد الجدد ) أو بالتفاوتات من حيث البنيات التحتية االستشفائية .وقد مكنت هذه املرحلة
من إرشاك عدد كبري من الفاعلني املحليني يف تشخيص إكراهات الولوج الفعيل للحق يف الصحة كام
يعيشونها يف سياقاتهم املحلية املتعددة واملتنوعة ،واقرتاح حلول عملية قابلة للتطبيق.
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اعتمد املجلس مقاربة تشاركية سمحت بإرشاك كل مكونات املنظومة الصحية واملتدخلني بشكل مبارش
أو غري مبارش يف عملية ولوج املواطنني للحق يف الصحة .وقد شملت هذه املشاركة املوسعة مختلف مستويات
ومراحل إعداد هذا التقرير.
فعىل مستوى بناء التصور العام ملنهجية جمع املعطيات وإعداد التقرير وهيكلته ،عمل املجلس عىل إرشاك
مختلف املتدخلني يف بلورة منهجية االشتغال بشكل تشاريك .وقد نظم املجلس لهذا الغرض لقاءين تشاوريني موسعني
يف مقره بالرباط ،مبشاركة الهيئات النقابية العاملة يف قطاع الصحة ،الهيئة الوطنية لألطباء ،الجمعيات املهنية والعلمية،
إضافة إىل العديد من جمعيات املجتمع املدين العاملة يف املجاالت ذات الصلة باألبعاد املختلفة للحق يف الصحة.
وقد أسفر هذان اللقاءان عن النتائج التالية:
-

تشخيص عدد من العوائق التي تحول دون الولوج الفعيل للحق يف الصحة وعىل رأسها االختالالت
املتعددة واملركبة لنظام الحكامة املعتمد يف قطاع الصحة ،االشكاالت املتعلقة بالبنيات االستشفائية
واملوارد البرشية ،التكوين والبحث العلمي يف مجال الصحة ،االشكاليات الصحية املرتبطة ببعض
الخصوصيات املجالية ،إضافة إىل املشاكل التي تطرحها ثنائية قطاع عام/قطاع خاص.

-

التأكيد عىل مركزية الحق يف الصحة يف منظومة حقوق اإلنسان وعىل طابعه الحيوي بالنسبة لقدرة
اإلنسان عىل التمتع بباقي الحقوق األخرى .وقد دعا املشاركون إىل االشتغال عىل مختلف محددات
الحق يف الصحة وفق منظور شمويل ال يختزل الحق يف الصحة يف القضايا املتعلقة بالولوج للخدمات
الصحية فقط ،وبناء عىل رؤية استباقية ال تقترص عىل توفري العالج فحسب ،بقدر ما تسعى أيضا إىل
االشتغال عىل العوامل املتحكمة يف االشكاالت الصحية قبل ظهورها.

-

تحديد منهجية جمع املعطيات الكمية والكيفية عرب تنظيم لقاءات جهوية يف ست جهات تم
اختيارها بناء عىل جملة من املعايري أهمها:


معيار التنوع املجايل والدميغرايف حيث تشكل الجهات التي وقع عليها االختيار عينة ممثلة لكل
الخصائص املجالية والبيئية والجغرافية والدميغرافية التي ميكن أن تؤثر يف صحة اإلنسان.



معيار حدة االشكاالت الصحية املطروحة يف بعض الجهات ،كام هو الشأن بالنسبة ملشكلة
الصحة اإلنجابية يف جهة بني مالل خنيفرة.

وقد حرص املجلس عىل التمثيل املتوازن للوسطني الحرضي والقروي يف اللقاءات الجهوية ،حيث عرفت
بعض الجهات تنظيم لقاءين ،أحدهام يف عاصمة الجهة واآلخر يف منطقة قروية أو يغلب عليها الطابع القروي،
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كام هو الشأن بالنسبة لكل من جهة الرشق (وجدة ،جرسيف) وجهة فاس مكناس (فاس ،تاونات) وجهة بني
مالل-خنيفرة (بني مالل ،أزيالل).
وبعد استكامل كل اللقاءات الجهوية املربمجة شكل املجلس لجنة خاصة تتكون من خرباء من داخل
املجلس ومن خارجه ،عهد إليها بصياغة التقرير النهايئ ،حيث عملت عىل تركيب كل املعطيات التي تم تجميعها
والخالصات التي أسفرت عنها النقاشات الوطنية والجهوية ،يف العنارص الثالثة الكربى التالية:
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·

أن النهوض بالحق يف الصحة يقتيض اعتامد مقاربة شمولية ترتكز عىل االشتغال بشكل عرضاين ومتزامن
عىل مختلف املحددات القانونية واملؤسساتية للحق يف الصحة.

·

أن معالجة االختالالت والعوائق التي تحول دون فعلية الحق يف الصحة تقتيض رضورة التوفر عىل
اسرتاتيجية وطنية للصحة باعتبارها جزءا من السياسة العامة للدولة عىل أن يتم ترصيفها عرب السياسات
العمومية التي ترشف عليها الحكومات املتعاقبة.

·

أن تنفيذ هذه االسرتاتيجية مير بالرضورة عرب مجموعة من املداخل التي تستهدف إحداث تأثري عىل
مستوى الحكامة يف كل أبعادها ،البنيات واملوارد البرشية ،رضورة االنتقال من نظام صحي قائم عىل
املقاربة االستشفائية إىل نظام قائم عىل مقاربة استباقية 2،إعداد سياسة وطنية للنهوض بالصحة العقلية
والنفسية ،تعميم التغطية الصحية الشاملة للجميع كركن أسايس من أركان الحامية االجتامعية ،رفع
تحدي التكوين والبحث العلمي كرافعة من روافع السيادة الوطنية يف مجال الصحة ،وإدماج القطاع
الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية.

 - 2تقوم هذه املقاربة باألساس عىل إيالء مزيد من األهمية إىل صحة األم والطفل وطب األرسة ،مع تعزيز العناية بالفئات الهشة املرتبطة باألشخاص يف وضعية إعاقة،
املسنون ،املهاجرون والالجئون)،

محددات الحق
في الصحة
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يتبنى املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تصورا شموليا للحق يف الصحة ال ميكن اختزاله يف املسالة املتعلقة
بتوفر العالجات وإمكانية الولوج للخدمات الصحية ،والتي التشكل سوى أحد أبعاد الحق يف الصحة كام تنص
عىل ذلك املواثيق الدولية من جهة ,وبناء عىل املامرسات الفضىل التي بلورتها بعض التجارب التي تعتمد عىل
املقاربة املبنية عىل حقوق اإلنسان يف بناء السياسة الصحية من جهة أخرى.
وبناء عليه فإن نجاح مساعي تعزيز الحق يف الصحة يبقى مرشوطا بوجود خطة عمل منسجمة
ومتناسقة تستهدف يف اآلن ذاته االشتغال عىل كل من املحددات املؤسساتية والقانونية من جهة واملحددات
السوسيواقتصادية والثقافية من جهة أخرى.

 - 1املحددات القانونية واملؤسساتية للحق يف الصحة
تشكل البنيات املؤسساتية والضامنات القانونية إحدى أهم محددات الحق يف الصحة مبعناه الشمويل
واملتعدد األبعاد املذكور أعاله .فبالعودة إىل املعايري الدولية للحق يف الصحة نجد أن اإلعالن العاملي لحقوق
وخاص ًة
حق يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة له وألرسته،
اإلنسان ينص عىل أن « ِّ
لكل شخص ٌّ
َّ
3
عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتامعية الرضورية »...حيث يبدو
واضحا الرتابط العضوي الوثيق بني ضامن صحة اإلنسان وبني املحيط الذي يعيش فيه .ويتحدد هذا الرتابط
بشكل أكرث دقة يف املادة  12منالعهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي تعرف الحق يف
الصحة باعتباره الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة الجسمية والعقلية ميكن بلوغه .وقد سارت يف هذا
االتجاه مجموعة من املواثيق الدولية لعل أهمها:
·
·
·
·
·

اتفاقية الحد من كل أشكال امليز العنرصي.4
5
اتفاقية القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد النساء
6
اتفاقية حقوق الطفل.
7
اتفاقية حامية حقوق كل العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم.
8
اتفاقية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

وإذا كان املغرب يتوفر عىل ترسانة قانونية تؤطر الحق يف الولوج إىل العالجات والخدمات الصحية،
فـإن املجلس يؤكد أن جهود مختلف الفاعلني املعنيني ينبغي أن تنصب عىل تحويل أهداف القوانني الجاري بها
 - 3يف الفقرة األوىل من املادة  15من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
 - 4املادة  5من اتفاقية الحد من كل أشكال امليز العنرصي.
 - 5املواد  11و 12و 14من اتفاقية القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد النساء.
 - 6املادة  24من اتفاقية حقوق الطفل.

 - 7املواد  28و  43و  46من اتفاقية حامية حقوق كل العامل املهاجرين وأفراد عائالتهم.
 - 8املادة  25من اتفاقية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة
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العمل ،من مجرد تنظيم قطاع الصحة والولوج لخدماته ،إىل تيسري التمتع الفعيل بالحق يف الصحة وذلك من
خالل:
·

تكييف ومالمئة املنظومة القانونية لقطاع الصحة مع متطلبات املقاربة املبنية عىل حقوق اإلنسان ،سواء
عرب التنصيص عىل الخدمات الصحية كحق من حقوق اإلنسان أو عرب إزالة املعيقات القانونية التي قد
متنع املواطنني أو بعض الفئات منهم من االستفادة من هذا الحق.

·

استحضار املقاربة املتعددة القطاعات يف إعداد مشاريع ومقرتحات القوانني املتعلقة بقطاع الصحة ،وذلك
بهدف جعل القوانني مدخال لتذليل بعض صعوبات الولوج للحق يف الصحة والتي ليس لها عالقة مبارشة
بقطاع الصحة .ويعتقد املجلس أن من شأن هذا التحول يف طريقة الترشيع أن يساهم يف مواجهة بعض
الصعوبات ذات الطابع النسقي املعقد والتي الترتبط بالرضورة بالسلطة الحكومية الوصية عىل قطاع
الصحة.

·

إعادة هيكلة البنيات املؤسساتية الصحية وبنائها عىل أساس منطق الحق بدل منطق الحاجيات وتكييفها
مع مسار العالجات املندمج الذي يقرتحه هذا التقرير.

·

إيجاد الوسائل القانونية واآلليات املؤسساتية الرضورية إلدماج املحددات الضمنية غري املبارشة املتحكمة يف
الحق يف الصحة ( األبعاد االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية والثقافية) والتي ال تقع بالرضورة تحت
وصاية قطاع الصحة سواء ,يف إعداد السياسة العمومية يف مجال الصحة او يف مراحل تنفيذها وتقييمها.
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 - 2املحددات السوسيو اقتصادية والثقافية للحق يف الصحة
إن التعريف الذي تقدمه املادة  12من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يجعل
الحق يف الصحة حقا شموليا ،ال يقترص عىل توفري العالجات الرضورية يف الوقت املناسب فحسب ،بل يشمل كذلك
العوامل األساسية املحددة للصحة غري املرتبطة بالرضورة مبسألة الولوج للرعاية الصحية أو توفري بنيات استشفائية .
وقد أطلقت لجنة األمم املتحدة حول الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية اسم «املحددات
الضمنية للصحة» 9وتشتمل عىل ما ييل:
· سالمة املاء الصالح للرشب واملرافق الصحية.
· غذاء سليم.
· تغذية وسكن مالمئني.
9 - Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and World Health Organization, “The Right to Health”, Fact Sheet
No. 31,page:3, accessible at: https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet31.pdf

فعلية الحق قي الصحة

تحديات ،رهانات ومداخل التعزيز

· الرتبية الصحية وتوفر املعلومات املرتبطة بالصحة.
· مساواة النوع.
وقد تكرس هذا الوعي بالعالقة بني حقوق اإلنسان ومحدداتها الضمنية بإنشاء منظمة الصحة العاملية
للجنة املحددات االجتامعية للصحة سنة  2005والتي أنيطت بها مهمة جمع وتركيب املعطيات حول
املحددات االجتامعية للصحة وأثرها عىل التفاوتات يف مجال الصحة من مختلف دول العامل .10
وقد نددت اللجنة يف تقريرها النهايئ بشكل واضح ورصيح بالفوارق الكبرية يف فرص الحياة واألوضاع
الصحية بني الدول الغنية والفقرية وبني األغنياء والفقراء داخل الدولة الواحدة.
كام خلصت اللجنة إىل أن الرشوط التي يولد فيها الناس ويكربون ويعيشون ويشيخون تحدد وضعهم الصحي
بشكل كبري ،حيث أكدت عىل أنه يف كل دول العامل تتحدد الصحة واملرض بشكل تناسبي مع السلم االجتامعي social
 gradientحيث كلام كان الوضع السوسيو اقتصادي لألشخاص متدنيا كلام كانت أوضاعهم الصحية سيئة.
وتعزو اللجنة هذه الفوارق إىل ما تعتربه «تركيبة سامة» تجمع بني برامج وسياسات اجتامعية ضعيفة و نظام
اقتصادي غري منصف وتدبري سيايس يسء .وملواجهة هذه الوضعية اقرتحت اللجنة ثالث توصيات تتمحور حول :
-

تحسني رشوط الحياة اليومية للناس (أي الظروف التي يولد فيها اإلنسان وينمو ويعيش ويعمل ويشيخ).
والتصدي للتوزيع غري العادل للسلطة واملال واملوارد باعتبارها أهم املسببات البنيوية للظروف السالفة الذكر.
الطرح الدقيق ملشكلة املحددات االجتامعية للصحة ،وتقسيم أثر الجهود املوجهة ملعالجتها ،ثم
رضورة رفع مستوى الوعي بها لدى الرأي العام (.)11

يتضح إذن بجالء من املعطيات السالفة الذكر الطابع النسقي والعرضاين للعوامل املتدخلة يف التمتع
الفعيل بالحق يف الصحة ،حيث أن هذا األخري يعتمد يف تحققه الفعيل عىل باقي حقوق اإلنسان التي يساهم
بدوره يف تحقيقها .12ويبدو هذا الرتابط بني الحق يف الصحة وباقي الحقوق أكرث وضوحا يف سياق الفقر حيث
أن الصحة الجسدية والعقلية تعترب الرثوة الوحيدة التي يعتمد عليها الفقراء من أجل االستفادة من باقي
حقوقهم االقتصادية واالجتامعية كالحق يف الشغل والحق يف التعلم .وفضال عن ذلك فإن الصحة الجسدية
والعقلية هي ما ميكن األطفال من التعلم والكبار من العمل يف حني يشكل سوء األوضاع الصحية عبئا عىل
األفراد أنفسهم وعىل من يتكلفون برعايتهم.
10 - WHO Commission on Social Determinants of Health Globalization, Global Governance and the Social Determinants of Health: A review
of the linkages and agenda for action, accessible on: https://www.who.int/social_determinants/resources/gkn_lee_al.pdf
11 - Op.cit. P 16 et suivantes.
 - 12أنظر الفقرة  3من التعليق العام رقم  14حول املادة  12من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية :الحق يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن
بلوغه .اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،الدورة الثانية والعرشون ()2000
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انطالقا من تشخيص معيقات الولوج إىل الحق يف الصحة كام وقف عليها املجلس خالل اللقاءات الوطنية
والجهوية التي نظمها حول املوضوع ،وانسجاما مع تعريف هذا التقرير للحق يف الصحة ومحدداته ،واسرتشادا
بتجارب بعض األنظمة الصحية التي حققت تقدما يف ضامن الحق يف الصحة للجميع ،يرى املجلس الوطني
لحقوق االنسان أن جهود تعزيز الحق يف الصحة لجميع املواطنات واملواطنني ينبغي أن يتأسس عىل اسرتاتيجية
وطنية للصحة كجزء ال يتجزأ من السياسة العامة للدولة .ويرى املجلس أن جعل االسرتاتيجية الوطنية للصحة
ثابتا من ثوابت السياسة العامة للدولة هو وحده الكفيل بتحصينها ضد تقلبات الظرفية السياسية وتعاقب
الحكومات ،يف نفس الوقت الذي يسمح فيه لهذه األخرية بالتنافس واالجتهاد حول السبل واآلليات الرضورية
لتحويل الحق يف الصحة ،كخيار اسرتاتيجي للدولة ،إىل سياسة عمومية قابلة للتطبيق واألجرأة.
ويقرتح املجلس أن تستند االسرتاتيجية الوطنية للصحة عىل املرتكزات التالية:

 - 1الدولة اإلجتامعية ،ضامنة وحامية للحقوق
إن الدور املركزي للدولة يف ضامن متتع جميع املواطنني بحقوقهم اليتأسس فقط عىل وظيفتها املحورية
يف قيادة املجتمع وتنظيمه وحاميته بل أيضا عىل مسؤوليتها القانونية املرتتبة عن التزاماتها الدولية ( االتفاقيات
واملعاهدات الدولية) والوطنية ( الدستور والترشيعات الوطنية) يف مجال حامية حقوق مواطنيها والنهوض
بها والوقاية من االنتهاكات التي قد تلحق بها .وإذا كان دور الدولة ما فتئ يتأرجح منذ بداية النصف الثاين
من القرن العرشين بني التمدد تارة والتقلص تارة أخرى فإن األزمات التي شهدها العامل تبني مبا اليدع مجاال
للشك أن مختلف اشكال وآليات وتقنيات التدبري التي تبلورت يف سياق تطور وظائف الدولة الحديثة ،الميكن
أن تشكل بديال للدولة وال تغني عن دورها التقليدي يف حامية االفراد والجامعات كام تبني ذلك األزمة الصحية
العاملية الناجمة عن كوفيد .19
وكام يتبني ذلك من جائحة كورونا فإن االستثامر يف الحقوق األساسية وعىل راسها التعليم والصحة
هو الضامنة األساسية للخروج من األزمة الحالية والتعاطي االستباقي مع األزمات املحتملة يف املستقبل ،وتتجىل
محورية الدولة يف هذا اإلطار يف كونها هي الفاعل االسايس الذي يقع عىل عاتقه االستثامر يف املجاالت ذات
العالقة بالحق يف الصحة و توفري الرشوط املالمئة لتدخل فاعلني آخرين تحت مسؤولية ورقابة الدولة ووفق
متطلبات نظام وطني للصحة باعتباره خدمة عمومية.
ويف هذا اإلطار يشدد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل رضورة القطع مع التصورات التي تتعامل
مع الصحة كقطاع اجتامعي غري منتج اقتصاديا .كام يود املجلس التذكري بأهم خالصات التقرير الذي أعدته
منظمة الصحة العاملية سنة  2001يف موضوع»االقتصاد الكيل والصحة ،االستثامر يف الصحة من أجل التنمية
االقتصادية» ،والذي خلص بناء عىل معطيات دقيقة أن زيادة االستثامر يف الصحة له انعكاسات إيجابية عىل
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االقتصاد ويؤدي إىل زيادة مئات ماليري الدوالرات إىل الدخل السنوي للدول ذات الدخل املنخفض.كام يشدد
التقرير عىل أن تغطية الحاجات األساسية يف مجال الصحة تتطلب استثامرايرتاوح بني  30إىل 40دوالرا للفرد
الواحد سنويا وأن معظم هذا املبلغ ينبغي أن يأيت من ميزانية الدولة وليس بتمويل من القطاع الخاص.13
ومن جهة أخرى يؤكد املجلس أن خاصية التدرج يف اإلنجاز املرتبطة بإعامل الحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية بشكل عام والحق يف الصحة بشكل خاص ،وإن كانت ذات أساس منطقي فإنها ال تلغي
وجود التزامات فورية عىل عاتق الدولة تلزمها ببذل كل الجهود املمكنة دون تأخري وبرصف النظر عن
اإلكراهات املالية ،خاصة فياميتعلق مبسؤوليتها يف إعداد ترشيعات وبرامج عمل خاصة واتخاذ كل اإلجراءات
الرضورية لضامن عدم التمييز يف الولوج إىل الخدمات املرتبطة بالحق يف الصحة.14

 - 2تجاوز املقاربة القطاعية يف جهود حامية الحق يف الصحة
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اعتبارا لتعدد العوامل املحددة لصحة املواطنني ( عوامل اقتصادية ،اجتامعية ،بيئية وثقافية) والتي ال
تدخل بالرضورة يف نطاق السياسات الصحية القطاعية وال تقع ضمن اختصاصات القطاع الحكومي الويص عىل
تنفيذها ،وبالنظر الرتباط عوائق الولوج الفعيل للحق يف الصحة بإشكاليات تنموية نسقية عابرة للقطاعات (
الالمساواة  ،غياب العدالة االجتامعية واملجالية) .فإن املجلس الوطني لحقوق االنسان يدعو إىل تجاوز املقاربة
القطاعية يف بناء وتنفيذ وتقييم السياسة الصحية واعتامد مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات.
وتستند (هذه) االسرتاتيجية الصحية املتعددة القطاعات-التي يقرتحها املجلس-عىل البحث يف
التقاطعات وعنارص التأثري املتبادل بني االشكاليات الصحية من جهة وبني املحددات االقتصادية واالجتامعية
والقضايا املرتبطة بسياسات التعليم والشغل والسكن والبيئة وأمناط العيش والغذاء وكل العنارص املرتبطة
باملحيط الذي يعيش فيه االنسان ،والتي تؤثر بشكل مبارش أو غري مبارش عىل إمكانية متتعه بأقىص مستوى
ممكن بلوغه من الصحة الجسدية والنفسية.
ويعترب املجلس أن انخراط بالدنا يف أوراش النموذج التنموي الجديد يشكل فرصة مواتية إلطالق هذا
النوع من اإلصالحات املركبة والطويلة املدى.
واستلهاما للتجارب الفضىل يف هذا املجال يقرتح املجلس اعتامد مقاربة «الصحة يف كل
السياسات» policies all in Heathباعتبارها منهجية يف صناعة السياسات العمومية تقوم عىل رضورة أخذ
التداعيات املبارشة وغري املبارشة يف كل القرارات املتخذة يف مختلف السياسات العمومية عىل صحة املواطنني
 .وهي بذلك طريقة ناجعة لرفع مستوى االنسجام والتناغم يف السياسات العمومية مبا يضمن تفادي إرضار
13 - “Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development”, Report of the Commission on Macroeconomics and
Health Chaired by Jeffrey D. Sachs, accessible at: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/PEAMMarch2005/CMHReport.pdf
 - 14أنظر املادة  34من التعليق رقم  14السالف الذكر.
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بعض القرارات والسياسات املتبعة بصحة الساكنة ،وعىل النحو الذي يسمح بتحقيق االنصاف يف الولوج للحق
يف الصحة.15
ويذكراملجلس بأن املقاربة املتعددة القطاعات يف مجال الحق يف الصحة ميكن أن تشكل مدخال لتعزيز
كل حقوق اإلنسان يف السياسات العمومية ،ويتطلب اعتامدها أقىص مستويات التعاون والتنسيق بني مختلف
القطاعات العمومية واملؤسسات الوطنية املتدخلة يف مختلف املجاالت ذات الصلة املبارشة وغري املبارشة
بالحق يف الصحة ،إضافة إىل االنخراط اإليجايب ملختلف املنظامت املدنية.
وكام تؤكد عىل ذلك بعض التجارب الناجحة يف هذا املجال فإن هذا التعاون والتنسيق يجب أن يكون
مفكرا فيه وعىل درجة عالية من املأسسة والتوزيع الدقيق لألدوار واملسؤوليات بني كل األطراف املتدخلة مع
رضورة التقييم املستمر لعملية التعاون والتنسيق)16( .
· تأسيسا عىل ما سبق ،ومن أجل ضامن تطبيق فعيل للمقاربة املتعددة القطاعات لتعزيز الحق يف
الصحة ،يؤكد املجلس أهمية خالصات وتوصيات الحوارات الجهوية التي دعت اىل مراجعة اإلطار القانوين
يف اتجاه :
·

تفعيل وتعزيز «مبدأ التكامل بني القطاعات» الوارد يف املادة  2من القانون اإلطار رقم 34.0917

· ترسيخ ومأسسة عملية تقييم اثر السياسات والقرارات والربامج العمومية املختلفة عىل الصحة
العامة وعىل قدرة املواطنني عىل التمتع بأقىص درجة ممكنة من الصحة الجسدية والعقلية .
· تطوير وتشديد آليات املراقبة يف هذا املجال وإرشاك كل الفعاليات املجتمعية يف إعداد وتنفيذ
االسرتاتيجية املتعددة القطاعات يف مجال الصحة.

 - 3رفع تحدي االستدامة وضامن األمن االنساين
يرى املجلس أن الحق يف الصحة ينبغي النظر إليه باعتباره أحد األجوبة الرئيسية عىل إشكالية التنمية
بشكل عام ،وركنا أساسيا من مكونات الحق يف التنمية ورهانا مركزيا لألمن اإلنساين ،وذلك بالنظر للعالقة
االشرتاطية الواضحة بني محددات الحق يف الصحة من جهة ومقومات كل من التنمية املستدامة واألمن اإلنساين.
15 - Kimmo Leppo, EevaOllila, Sebastián Peña, Matthias Wismar, and Sarah Cook (edited by), “Health in All Policies Seizing opportunities,
_implementing policies”, Ministry of Social Affairs and Health, Finland, 2013, accessible at: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf
file/0007188809//Health-in-All-Policies-final.pdf
16 - World Health Organization, “Multisectoral and intersectoral action for improved health and well-being for all: mapping of the WHO
European Region Governance for a sustainable future: improving health and well-being for all’, Final report 2018, accessible at: https://www.
euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005371435//multisectoral-report-h1720-eng.pdf
. - 17املادة  2من القانون اإلطار رقم 34.09
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فالنهوض بالحق يف الصحة يشكل أحد أهم أهداف أجندة  2030للتنمية املستدامة ،كام أن معالجة االشكاالت
الصحية تعترب أحد أهم تحديات األمن اإلنساين .ومن هذا املنطلق يؤكد املجلس أن اسرتاتيجية تعزيز الحق يف
الصحة ينبغي أن تتأسس عىل وعي مسبق لدى الفاعلني باألبعاد التنموية واألمنية لهذا الحق.
يؤكد املجلس أن الصحة يف األن ذاته ذات بعد موضوعي مرتبط بالسالمة الجسدية ،وذات بعد ذايت
يتجسد يف السالمة النفسية ،إضافة إىل البعد املتعلق بالصحة كمصدر للشعور بالثقة يف املستقبل .ومن هذه
الزاوية فإن التمتع بصحة جيدة هو مبثابة الضامنة األساسية األوىل للكرامة اإلنسانية واألمن اإلنساين .فالصحة
الجيدة هي ما ميكن الناس من اختيار مسارات حياتهم ومبارشة تحقيق أهدافهم والتخطيط ملستقبلهم .فكل
إمكانية للفعل يف املجتمع تبقى مرشوطة بالتمتع بصحة جيدة ،كام أن قدرة مؤسسات املجتمع املختلفة (األرسة،
املدرسة ،املقاولة...إلخ) تبقى كذلك مرشوطة بتمتع الفاعلني فيها بصحة جيدة .ومن مثة فإن الصحة وإن كانت
مرتبطة بالفرد فإنها تبقى ذات بعد اجتامعي واضح ،بل ينبغي التعامل معها باعتبارها رشطا قبليا للعدالة
االجتامعية واألمن واالستقرار االجتامعي.
30

·

وبناء عليه يدعو املجلس إىل:

·

اعتامد سياسات صحية ال تختزل الصحة يف مسألة الخلو من املرض ،واعتبارها حالة من اكتامل السالمة
البدنية والعقلية والرفاه االجتامعي ،مبا يجعلها تتحقق من خالل أبعاد ثالثة تتداخل بشكل كبري مع
متطلبات االستدامة واألمن اإلنساين.

·

رضورة استحضار التهديدات الجديدة املرتبطة باملناخ والحروب البيولوجية وغريها من التهديدات غري
التقليدية التي جعلت املسألة الصحية تكتيس أهمية متزايدة يف السياسات األمنية .فاألزمات املرتبطة
بالصحة العامة كاألوبئة غالبا ما تكون لها انعكاسات خطرية عىل كل مناحي الحياة يف املجتمع ،كام تبني
ذلك االزمة الصحية العاملية الناجمة عن جائحة كورونا ،حيث ميكن أن تتحول األزمات الصحية برسعة
إىل أزمات اقتصادية واجتامعية وسياسية وحقوقية تهدد التوازنات التي يقوم عليها األمن واالستقرار يف
املجتمع.

·

استحضارا لاللتزامات الدولية للمغرب يف مجال التنمية املستدامة ،واستلهاما للتجارب الفضىل فيام يتعلق
باستحضار الرهانات التنموية واألمنية يف بناء السياسات الصحية.

·

بناء نظام صحي وطني قادر عىل استباق التحديات الصحية التي أصبحت تفرض نفسها كإشكاالت
لالستدامة واألمن اإلنساين .ويتعلق األمر أساسا بإشكاليات تدبري األمراض املعدية واألوبئة ،التهديدات
الصحية املرتبطة بالفقر والهشاشة (كام هو الشأن بالنسبة لداء السل مثال) ،إضافة إىل التحديات املرتبطة
بتعزيز مناعة املجتمع وصموده يف وجه األزمات.
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·

مراجعة القانون اإلطار وتفعيله مبا يضمن تعزيز فعلية الحق يف الصحة ويأخذ بعني االعتبار كل الفاعلني
املتدخلني فيه وتطوير اليات التنسيق وااللتقائية وعقلنة املوارد املرصودة مبا فيها املوارد املوجهة ألغراض
البحث العلمي والتكوين.

 - 4تقليص الفوارق املجالية واالجتامعية كرهان أسايس للحق يف الصحة
يف هذا السياق يدعو املجلس إىل :

·

ربط اإلصالحات يف مجال الصحة بالجهود التي تبذلها الدولة يف مجال تقليص التفاوتات املجالية
سواء بني الوحدات الرتابية أو داخل نفس الوحدة ،وفق مقاربة مجالية لدعم فعلية حقوق اإلنسان
األساسية .ويتعلق األمر بالخصوص بتقليص التفاوتات بني املجالني الحرضي والقروي عىل مستوى الولوج
للحقوق االجتامعية واالقتصادية ،عرب فك العزلة عن العامل القروي باعتبارها أحد أهم الكوابح التي تحول
دون استفادة الساكنة القروية من الحقوق االنسانية األساسية كالصحة والتعليم.

·

ربط السياسة الصحية بتطوير الالمركزية كأسلوب لتدبري الشأن العام ،مبا يجعلها أحد مقومات
اسرتاتيجية تعزيز العدالة املجالية .ويف هذا السياق يؤكد املجلس أن الجهوية املتقدمة -باعتبارها صيغة
من صيغ مامرسة الالمركزية -ميكن أن تشكل رافعة لدعم العدالة املجالية يف مجال الولوج للحق يف
الصحة،من خالل انخراط الوحدات والجامعات الرتابية يف تعاقدات دقيقة وفق سلم من الحوافز ،التي
من شأنها أن تعزز جاذبية الوحدات الرتابية للبنيات واملوارد البرشية واالستثامرات الخاصة النوعية
الكفيلة بسد التفاوتات املجالية.

· مراجعة وتعزيز مقتضيات املادة  2من القانون اإلطار رقم  34.09املرتبطة باعتامد مقاربة النوع يف
الخدمات الصحية من خالل وضع شبكة دقيقة للمؤرشات التي من شأنها توجيه بناء السياسات العمومية
يف مجال الصحة ،سواء مبناسبة التخطيط لوضع عرض العالجات ،أو مبناسبة تنفيذ وتقويم هذه املقاربة
القامئة عىل النوع ،مع الحرص عىل تكييف هذه املقاربة حسب الخصوصيات الجهوية واملجالية ،ونهج
مبادرات مبتكرة ومتجددة مبناسبة بناء السياسات الصحية يف املجال القروي والجبيل.
· انسجاما مع خيار الجهوية وبالنظر إىل أهمية الوحدات املجالية يف النهوض بفعلية الحق يف الصحة
وتجاوز إشكاالت التفاوت املجايل ،وبهدف إحقاق نوع من العدالة املجالية وتعبئة كل البنيات الرتابية
لالنخراط يف بناء منظومة محفزة ومستقطبة لألطر الصحية برصف النظر عن مواقعها الرتابية والجغرافية،
يؤكد املجلس عىل:
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· أهمية التنصيص عىل دور الجامعات املحلية واملنظامت املهنية التي تعمل يف مجال الصحة والحفاظ
عىل البيئة عىل املشاركة إىل جانب الدولة يف تنزيل وتحقيق األهداف املرتبطة بالصحة.18
· رضورة وضع إطار قانوين ومؤسسايت مهيكل لطبيعة التعاقدات بني مختلف املتدخلني يضمن فعلية
الحق يف الصحة وتعزيزها كخدمة عمومية.
· أهمية تنصيص مقتضيات املادة  9من القانون اإلطار  ،34.09عىل رضورة أن يكون « عرض العالجات
موزعا بشكل متواز وعادل عىل مجموع الرتاب الوطني يف إطار احرتام املبادئ املشار إليها يف املادة  2وطبقا
ألحكام القسم  3من القانون اإلطار.19
· رضورة العمل عىل تفعيل مبدأ التضامن يف اتجاه متكني بعض الوحدات املجالية ،التي تعرف خصاصا
من حيث البنيات األساسية ،يف إيجاد إمكانيات متويل واستحداث البنيات األساسية الصحية.
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· بناء سياسة صحية مناهضة للتمييز مبختلف أشكاله وخاصة التمييز عىل أساس االنتامء املجايل.
ويقتيض ذلك إعطاء األولوية يف مرحلة أوىل للمناطق األكرث هشاشة وإيجاد وسائل مبتكرة لتمييزها إيجابيا
كوسيلة إلنصافها ومساعدتها عىل تدارك الخصاص البنيوي يف املجال الصحي.
· العمل عىل إيجاد حلول ترابية إلشكالية استقرار املوارد البرشية الصحية يف بعض املناطق املهمشة.
ويقصد املجلس بالحلول الرتابية كل ما من شأنه تعزيز جاذبية هذه املناطق وتشجيع األُطر الصحية عىل
االستقرار فيها ،سواء تعلق األمر باإلعفاء الرضيبي أو بتمويل املصحات الخاصة وتطوير بنية التعاقد بني
القطاع العام والخاص.
· أهمية استحضار املعطيات الجغرافية والرتابية يف التخطيط إلحداث البنيات التحتية ،وذلك بهدف
تحقيق العدالة املجالية أوال ،واستغالل املؤهالت والخصوصيات الطبيعية والجغرافية لبعض الوحدات
الرتابية التي تعرف خصاصا مهوال يف اتجاه توطني بنيات استشفائية صحية من الجيل الجديد تتكفل بالتتبع
والنقاهة ،علام أن املناطق الرتابية الجبلية مؤهلة ملثل هذه املنشآت.20

 - 18املادة  5من القانون االطار رقم 34.09
 - 19املادة  9من القانون االطار رقم 34.09
 - 20املادتني  21و  22من القانون االطار رقم 34.09
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الحق في الصحة
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 - 1تعزيز حكامة قطاع الصحة
ينبغي أن تستند السياسة الصحية إىل رؤية تتجاوز مدة االنتداب الوزاري والواليات االنتخابية والحكومية،
من أجل تحديد األهداف والوسائل عىل املدى الطويل ،عىل عكس الربامج الجزئية والقطاعية القصرية األمد.
وال حاجة للتذكري أن ضعف أو غياب رؤية اسرتاتيجية يساهم يف إهدار الزمن واملوارد وانتقاص من فعالية
املنظومة الصحية ومردوديتها .ولذلك يويص املتدخلون يف الشأن الصحي من ممثيل املهنيني والباحثني وكذا
املؤسساتلدستورية (تقرير املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي حول العالجات األساسية ،2003و تقرير لجنة
القطاعات االجتامعية مبجلس النواب (حول املنظومة الصحية يوليوز  )2021يف املغرب برضورة تبني رؤية
اسرتاتيجية للمسالة الصحية وعدم ربطها فقط بالسياسات القطاعية التي غالبا ما تتغري مع تغري املسؤولني عن
القطاع.
أ  -حكامة اليات صناعة القرار يف املجال الصحي
ويف هذا السياق يؤكد املجلس تبني ودعم التوصيات الواردة يف الحوار الجهوي والوطني والداعية إىل :
· اعتامد مؤسسات أوبنيات تسمح بهندسة وبناء مقاربات واسرتاتيجيات بعيدة املدى للسياسات
العمومية يف مجال الصحة ،مبنية عىل حوار مجتمعي من حيث التفكري والتدبري والتقييم ،لتفادي السياسات
القطاعية املجتزئة واملتغرية كليا مع كل تغري للمسؤولني عن القطاع الصحي أو مدة االنتداب الترشيعي
والحكومي.
· إعادة هيكلة املديريات التابعة للصحة خاصة الوكالة الوطنية للتأمني الصحي ومديرية األدوية
والصيدلة ،يف اتجاه خلق بنية مؤسسية تتميز باالستقاللية عن الوزارة ،وذلك بهدف سد ثغرات «تضارب
املصالح» وتعزيز قواعد السالمة والجودة وضامن الشفافية وحرية املنافسة.
· تعزيز وأجرأة املقتضيات املتعلقة مبسطرة لتقييم املؤسسات الصحية تحت مسمى « االعتامد»،
تهدف إىل إنجاز تقييم مستقل لجودة املؤسسات الصحية ،عىل أساس مؤرشات ومعايري ومرجعيات وطنية
يتم إعدادها من طرف «اللجنة الوطنية للتقويم واالعتامد».
الربط بني إحداث بنية مؤسسية أو آلية االعتامد « ومطلب إحداث «الوكالة الوطنية للصحة
·
والغذاء» وذلك بهدف جعل املرجعيات الوطنية لالعتامد ضمن رؤية شاملة للصحة والغذاء.
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ب  -حكامة البنيات االستشفائية
· يبلغ معدل إشغال أَ ِسة املستشفيات العمومية ،62،0%ومتوسط معدل اإلقامة  4،0يوم.
معدل العمليات الجراحية لكل طبيب جراح  166عملية سنويا،
· ال تتجاوز
مبعدل أقل من عملية جراحية واحدة يف يوم عمل لكل طبيب جراح بالقطاع العام.
أما معدل االستشارات التخصصية لكل طبيب اخصايئ فيبلغ  789استشارة سنويا ،مبعدل ثالث استشارات
21
ونصف كل يوم عمل لكل طبيب اختصايص باملغرب.
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· ضعف ،وأحيانا سوء استخدام ،املوارد البرشية بسبب مشاكل التدبري ،يجعل جزء من املوارد البرشية
والبنيات والتجهيزات يف حالة عطالة ،بينام جزء آخر تحت الضغط .ولعل هذا ما يجعل القطاع يف حاجة
إىل ترشيد توظيف التجهيزات والبنيات واملوارد البرشية ،وزيادة إنتاجية املوارد البرشية بتحسني ظروف
وأساليب وأدوات العمل ،واعتامد آليات التقييم والتحفيز .ويود املجلس التذكري أن رفع تحدي تجويد
الخدمات الصحية ال مير بالرضورة عرب زيادة االعتامدات املالية املخصصة للقطاع ،بقدر ما يستوجب يف
أحيان كثرية تحسني حكامة اإلمكانيات املتاحة ،ذلك أناملزيد من امليزانيات ال يحسن بالرضورة وبشكل
22
متناسب العرض الصحي العمومي وال املؤرشات الصحية« .
يف ضوء هذه التحديات السالفة الذكر ،وسعيا لتعزيز حكامة تدبري البنيات واملوارد البرشية ،يؤكد
املجلس عىل ما ييل:
· رضورة الربط بني تأهيل العرض الصحي وتدعيم البعد الجهوي لتدبري الخدمات الصحية ،واستعجالية
برمجة وبناء مستشفيات جامعية يف كل الجهات ،مع العمل بتعاون مع الرشكاء الجهويني عىل إعادة
تأهيل املراكز الجهوية للصحة وفق دفرت تحمالت دقيق يأخذ بعني االعتبار متطلبات الخريطة الصحية
الجهوية وخصوصيات الوحدات الرتابية وحاجياتها.
· إعادة هيكلة املستشفيات اإلقليمية ووضع شبكة دقيقة «لالعتامد» يف تصنيف املؤسسات ،مع العمل
عىل االحرتام الصارم ملسلك العالجات والرفع من جاذبية املستوصفات وجعلها مراكز متقدمة يف النهوض
بربنامج العالجات األولية والتصدي لكل األمراض السارية وغري السارية واألوبئة يف بدايتها للتخفيف من
كلفة العالجات وتيسري الولوج املتكافئ إىل الخدمات الصحية باملراكز الجهوية واملستشفيات الجامعية.23
21 - Rapport Santé en chiffres Maroc 2017
https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2021/sante%20en%20chiffres%202017.pdf
22 - Financement public de santé au Maroc entre contraintes et opportunités
Nadia Ben Ali, Colloque national de la santé, Marrakech 2 juillet 2003
 - 23املادة  6من القانون اإلطار رقم 34.09
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· تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة يف تسيري املؤسسات االستشفائية وإحياء مبدأ التخطيط الرتايب للعرض
الصحي وخلق بنيات تشاورية جهوية مع مختلف املتدخلني لتعزيز الشفافية والرفع من جاذبية القطاع
وتجويد آليات التنسيق وااللتقائية والتكامل يف تدبري الصحة باعتبارها خدمة عمومية مفتوحة عىل أكرث
من قطاع.
· تسجيل أهمية تنصيص املادة  7من القانون اإلطار  34.09عىل «الحامية الصحية» «واحرتام الشخص
وسالمة جسده وحفظ كرامته وخصوصياته « واحرتام حق املريض يف املعلومة املتعلقة مبرضه» ،24إال أنه
يشدد عىل أن أجرأة هذه املقتضيات ،التي تقع يف صلب حقوق اإلنسان تتطلب توفر مختلف البنيات
االستشفائية عىل مراكز للتواصل واالعالم والتوجيه وبنيات دقيقة للتشيك واالنتصاف عند الحاجة.
ج  -متويل الحق يف الصحة
· رغم أن التمويل الصحي يعترب ركنا أساسيا لفعلية الحق يف الصحة فإن امليزانية العامة لوزارة الصحة ال
زالت ترتاوح بني  6%و 7%من امليزانية العامة عوض  12%املويص بها من طرف منظمة الصحة العاملية أو
مقارنة مع دول أخرى ( ٪10.7يف الجزائر ،أو  ٪12.4يف األردن أو  ٪13.6يف تونس)..كام أن اإلنفاق الصحي
يبقى أقل من  ٪6من الناتج املحيل اإلجاميل ،وهو اقل من املعدل العاملي الذي يبلغ .10%
· وباإلضافة إىل هذا املستوى املنخفض من اإليرادات ،يتم متويل النفقات الصحية أساسا من طرف األرس
بنسبة  63،3%منها  50،7%يف املائة بشكل مبارش،و 24،4%من املوارد الرضيبية ،و 22،4%من اشرتاكات
الضامن االجتامعي.25
· تشكل مساهامت األرس املرتفعة يف متويل النفقات الصحية عائقا أمام الحق يف الصحة والعالج بسبب
ضعف الولوج إىل العالج 0.6 :استشارة عالجية بالسنة لكل فرد مقابل  2.7يف تونس و 6.4يف فرنسا و13
باليابان.
· ويبلغ إجاميل اإلنفاق عىل الصحة للفرد  161دوالر بينام يبلغ  471دوالرا يف املتوسط بالنسبة للبلدان
ذات الدخل املتوسط األعىل ،أو بلدان مثل األردن  250دوالر) أو تونس 340( ،دوالر)26.ولذلك فإن منظمة
التجارة والتعاون االقتصاديOCDEتقدر أن عىل املغرب أن يرفع ،يف أفق سنة  ،2030مستوى اإلنفاق
الصحي مبقدار  2.5نقطة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل ،ليبلغ  ٪8.2من الناتج املحيل اإلجاميل ،أو
 - 24املادة  7من القانون اإلطار رقم 34.09
25 - COMPTES NATIONAUX DE LA SANTE – 2018
26 - OCDE (2020), Mobilisation des recettes fiscales pour le financement de la santé au Maroc. www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-

fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-lefinancement-de-la-sante-au-maroc.htm.
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 107مليار درهم مبا يف ذلك  77مليار درهم من امليزانية العامة ،من خالل العمل عىل توسيع التغطية
الصحية وتعزيز املساهامت ،واملداخيل الجبائية27.سيوفر تعميم التغطية الصحية مداخيل جديدة لتمويل
املنظومة الصحية يف القطاعني العام والخاص .لذلك فمن شان تأهيل املستشفيات العمومية وتحسني
خدماتها أن يساهم يف استقطابها ملزيد من التمويل من طرف التأمني اإلجباري عن املرض.
بناء عىل هذه املعطيات ولضامن تعبئة مزيد من التمويالت املبتكرة لقطاع الصحة،يدعو املجلس إىل :
 تأهيل املستشفيات العمومية وتجويد خدماتها الستقطاب مزيد من التمويل من طرف التأمنياإلجباري عن املرض ،عوض اكتفاءها باستقطاب  6%من نفقات التأمني اإلجباري عن املرض حاليا ،وخصوصا
مع تعميم التغطية الصحية الذي سيدر مداخيل جديدة لتمويل املنظومة الصحية.
-

تعزيز مداخيل جبائية صحية كالرضائب الداخلية عىل استهالك املنتجات الضارة بالصحة.

وضع نظام رضيبي بيئي ،من أجل متويل النفقات الصحية من جهة ،وتحسني التعامل مع البيئة
والصحة العامة.
38

 الرفع من امليزانية املخصصة لوزارة الصحة من امليزانية العامة لتتوافق مع معايري منظمة الصحةالعاملية .12%
 الرفع من معدالت االنفاق الصحي لألفراد لينتقل من 170دوالرا يف عام  2016إىل  419دوالرا يف عام ،2030مع خفض نسبة مساهامت االرس بأكرث من النصف عىل األقل :من  63%حاليا إىل أقل من 30%
كهدف أويل ،ثم ما تحت .25%
· وبالنظر إىل املتغريات الدولية والتحوالت الناشئة املرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد  ،19وانسجاما مع
مالحظات وتوصيات املشاركني يف الحوار الجهوي ،يؤكد املجلس أهمية تحرير متويل الصحة من إكراهات
التوازنات املاكرو اقتصادية والتعامل مع خيار الصحة كاستثامر وطني يهم السيادة واألمن الوطني.
ث  -حكامة املوارد البرشية
انطالقا من مختلف اللقاءات الوطنية والجهوية التي نظمها املجلس حول الحق يف الصحة ،يبدي املجلس
انشغاله العميق مبجموعة من االختالالت التي يعرفها تدبري املوارد البرشية والتي تؤثر بشكل مبارش عىل
فعلية الولوج للحق يف الصحة ،أهمها:
27 - OCDE (2020), Mobilisation des recettes fiscales pour le financement de la santé au Maroc,
OCDE, Paris, www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-lefinancement-de-la-sante-au-maroc.htm.
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· الخصاص الكبري يف عدد األطر الصحية ،حيث يعمل باملغرب  23ألف طبيب ويحتاج إىل  32ألف
طبيب إضايف ،حسب املعايري األساسية ملنظمة الصحة العاملية .كام أنه يف حاجة كذلك ألزيد من  65ألف
مهني صحي28.ومن املتوقع أن تتزايد هذه الحاجيات من األطر البرشية بشكل متسارع يف املستقبل بسبب
مجموعة من العوامل ،أهمها:
-

تعميم التغطية الصحية التي تهدف إىل متكني كل املغاربة من الولوج إىل العالج بشكل متكافئ
ودون عقبات وهو ما سريفع الضغط عىل الخدمات الصحية.

-

النمو الدميغرايف للساكنة وهو ما يستدعي مرافقته مبزيد من األطر الصحية.

-

شيخوخة املجتمع وحاجيات هذه الفئة العمرية من الناحية الصحية.

-

انتشار األمراض املزمنة والطويلة األمد مع ما تستلزمه من عناية طبية مكثفة وممتدة زمنيا.

-

شيخوخة األطر الطبية نفسها ورضورة تعويضها.

-

متطلبات تنفيذ املقاربة الصحية القامئة عىل الوقاية عوض االستشفاء.

· نزيف هجرة األطباء واألطر الصحية :حيث تقدر اإلحصائيات إىل أنه مقابل  23ألف طبيب مغريب
ميارسون باملغرب ،هناك ما بني  10ألف و 14ألف طبيب مغريب ميارسون ببالد املهجر وخصوصا بالبلدان
األوروبية .وهو ما يجعل واحدا من كل ثالث أطباء مغاربة تقريبا ميارس بالخارج ،رغم الحاجة امللحة
للمغرب لكل أطباءه بل للمزيد منهم.
· التوزيع غري املتكافئ لهذه األطر عىل الرتاب الوطني ،ذلك أن أكرث من نصف األطباء يعمل يف محور
الجديدة الدار البيضاء الرباط القنيطرة .كام أن ثلثا املهنيني الصحيني يتمركزون بأربع جهات من اململكة ،يف
حني يتوزع الثلث الباقي عىل الثامين جهات األخرى ،مع سوء توزيع هذه األطر داخل الجهات نفسها ،ومابني
املناطق الحرضية واملناطق القروية .وكنتيجة لهذا التوزيع غري املتكافئ فإن الوصول إىل العالج يتعذر عىل
العديد من املواطنات واملواطنني ،مام يساهم يف ظاهرة التخيل عن خدمات الرعاية الصحية .وتشري املعطيات
التي توصل اليها املجلس اىل أن أربعة ()4مواطنني من كل عرشة ( )10يضطرون لقطع أكرث من ( )10عرش
كيلومرتات للوصول ألول نقطة صحية ،29مام يساهم فيعدم االستفادة من خدمات الرعاية الصحية .وهو ما
يفرس تباين معدل االستشارات العالجية لكل نسمة 0،3 :استشارة سنويا أو استشارة واحدة كل  40شهرا
كمتوسط يف جهة درعة تافياللت  0،9أو استشارة كل  13شهرا يف جهة فاس مكناس .أما املعدل الوطني فهو
28 - Khalid Ait Taleb, Ministre de la santé, MAP 04/05/2021
29 - Les indicateurs de l’offre et de la demande de soins en santé reproductive
https://www.hcp.ma/file/103093/
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ال يتجاوز  0،6استشارة عالجية لكل فرد سنويا او استشارة كل  20شهرا.

30

· من الواضح أن هناك حاجة ملحة اليوم إىل تكوين عدد كبري من األطباء سنويا وكذا عدد أكرب يف باقي
املهن الصحية .فمرشوع تكوين  3300طبيب سنويا الذي أقرته الحكومة سنة  2007يف أفق  ،2020مل
يحقق مبتغاه وال اقرتب من أهدافه .يف سنتي  2019و 2020بلغ عدد األطباء املكونني بني  2100و2200
طبيب فقط .أزيد من  600ـ  700طبيب منهم يهاجرون نحو الخارج.
· ومن جهة أخرى فإن األطر الطبية العاملة يف القطاعني العام والخاص عىل حد سواء ،تعاين من ضعف
األجور واملداخيل مقارنة حتى مع الفئات املهنية األخرى ،وغياب التحفيزات وتدهور ظروف العمل
واملامرسة الطبية كام أكد عىل ذلك كل األطر الصحية التي شاركت يف اللقاء ات الجهوية التحضريية لهذا
التقرير.
· ويعاين أطباء القطاع الخاص من هشاشة الظروف املحيطة باملامرسة الطبية ،وضعف التغطية الصحية
لدى املواطنني وانعدام التحفيزات التي تساعد عىل االستمرار وعىل تطوير أداء القطاع الخاص.
40

· يف ضوء هذه املعطيات ،يؤكد املجلس عىل:
 اعتامد خريطة صحية تحدد الحاجيات الحقيقية ومتكن من توزيع املوارد بشكل عادل ،لضامنالعدالة الرتابية ،واالستغالل األمثل للموارد البرشية واملالية والبنية التحتية وتضمن تكافؤ الفرص ،يف
القطاع العام وتوفر البنيات والشبكات التحفيزية املالية والرضيبية لتشجيع توجه االستثامر الخاص نحو
املناطق األقل تغطية.
 تثمني املوارد البرشية بالعمل عىل إحداث وظيفة عمومية صحية مام يستدعي مراجعة القانوناإلطار  34.09يف اتجاه مالءمة تدبري الرأسامل البرشي للقطاع الصحي مع خصوصية املهنة وتحسني
جاذبية القطاع الصحي العمومي من خالل مراجعة شبكة األجور ووضع شبكة دقيقة للتحفيز يف انسجام
تام مع خصوصيات وبعد مواقع العمل الرتايب.
 العمل عىل إطالق ورش استعجايل مع الرشكاء الرتابيني عىل املستوى الجهوي لوضع شبكة إضافيةللتحفيزات التي من شأنها جعل جاذبية القطاع تقوم عىل التكافئ بني الوحدات الرتابية.
 إصالح التكوين يف املجال الصحي وإعادة وضع مخططات طموحة لتخريج ما يكفي من األطر الصحيةالتي من شأنها االستجابة للحاجيات املتزايدة جراء الدخول يف تنزيل الحامية االجتامعية الشاملة.
 رضورة مراجعة رشوط الولوج إىل كليات الطب والصيدلة.30 - Rapport Santé en chiffres Maroc 2017 https://www.sante.gov.ma/Publications/Etudes_enquete/Documents/2021/sante%20en%20
chiffres%202017.pdf
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 العمل عىل تحسني أوضاع األساتذة الجامعيني األطر العاملة بكليات الطب واملستشفيات الجامعيةومضاعفة أعدادهم لتاليف اإلشكاالت التي تطرحها اإلحالة عىل التقاعد.
 ترشيد توظيف املوارد البرشية والتجهيزات والبنيات وتحسني ظروف وأساليب وأدوات العمل،واعتامد آليات التقييم والتحفيز.
 تأهيل املستشفى العمومي حتى يكون أكرث جاذبية وتنافسية لضامن استمراريته ،وتنويع وزيادةمصادر متويله ،عوض اكتفاءه باستقطاب  6%من مصاريف التأمني االجباري عن املرض.
 رقمنة النظام الصحي ملا لذلك من انعكاسات إيجابية لفائدة املرىض واملهنيني الصحيني والصحةالعامة ،من خالل استخدام أنظمة معلومات متكاملة ،وتحسني جودة التشخيص وبروتوكوالت العالج،
وضامن استمرارية رعاية املرىض ،وتحسني الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ ،وتتبع أفضل لتطور
األمراض املعدية والحالة الصحية للسكان والوضعية الوبائية بفضل تدفق رسيع للمعلومات.
 تطوير وتفعيل الجهوية املتقدمة يف املجال الصحي لإلجابة املثىل عن انتظارات املواطنني ،وارشاكهميف التفكري والتدبري وتنفيذ السياسات الصحية املالءمة لخصوصيات جهتهم املجالية والثقافية والصحية
واالقتصادية.
د -تعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية
· تتوخى السياسة الدوائية الوطنية املساهمة يف التمكني الفعيل لكل املواطنني من الولوج إىل العالج،
وذلك بتأمني وتسهيل ولوجهم لألدوية األساسية ذات الجودة العالية بأمثنة مناسبة وبضامن االستعامل
الرشيد .كام أنها تهدف كذلك إىل حامية الصحة العمومية من خالل ضامن جودة وسالمة وفعالية جميع
األدوية واملنتجات الصحية املوضوعة يف السوق ،وتحسني املكاسب العالجية وتقليل التبذير االقتصادي
من خالل تعزيز االستعامل الرشيد لألدوية من طرف واصفي األدوية ومستهلكيها ،وكذا اإلسهام يف تعزيز
الصناعة الوطنية لألدوية.
· وعىل هذا األساس فإن اختالالت قطاع األدوية ،تؤثر بشكل كبري عىل صحة املواطنني من خالل إعاقة
ولوجهم إىل العالج بشكل عادل.ويف هذا اإلطار يسجل املجلس انشغاله بأن السوق الوطنية ال تزال ضيّقة
وغري شفافةحيث وقف تقرير مجلس املنافسة 31عىل كون السوق الوطنية لألدوية ضعيفة مبعدل استهالك
ال يتجاوز يف املتوسط  450درهم لكل فرد سنويا ،يف حني أن هذا املع ّدل يبلغ  300دوالر أي ستة أضعافهذا
املبلغفي أوروبا.
31 - https://conseil-concurrence.ma/cc/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Avis-du-Conseil-de-la-Concurrence-Num-A.4.20-FR-du-15-01-21.
pdf
Avis du Conseil de la Concurrence n° A/4/20 du 3 kaada 1441 (25 juin 2020) relatif à la situation de la concurrence dans le marché du médicament au Maroc
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· ومن ناحية أخرى فإن سوق الدواء يف املغرب تعانيمن االحتكار و هيمنة بعض األصناف الدوائية ،مع
ضعف الشفافية ،وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس .وقد خلص تقرير املهمة االستطالعية
الربملانية حول مثن الدواء ،إىل أن أمثنة الدواء يف املغرب مرتفعة بشكل غري عادي ،وأنه يف بلد كاملغرب
حيث القدرة الرشائية منخفضة ،من املفرتض أن تكون العالمات التجارية األكرث مبيعا من نفس الدواء هي
األقل مثنا ،إال أن الواقع عكس ذلك ،فالعالمات األغىل هي األكرث مبيعا.كام أكد التقرير نفسه أن مثن الدواء
يف املغرب يعرف ارتفاعا عىل العموم عن مثيالته يف دول أخرى ( 30إىل  189يف املئة مقارنة مع تونس
بالنسبة لألدوية األصيلة) ،إىل جانب االختالف الكبري بني أمثنة نفس الدواء تحت عالمات تجارية مختلفة
بنسب تصل إىل  600يف املئة ،كام تختلف أمثنة نفس الدواء تحت نفس العالمة التجارية حسب املكان
الذي تشرتى منه بنسب تصل إىل  300يف املئة.

42

·	 أما فيام يتعلق مبعدل اختــراق الــدواء الجنيــس فــي ســوق األدوية فإنه يبقـى محـدودا ،فمعـدل
استهالك األدوية الجنيسـة فـي املغـرب ال يتجاوز 40%مقابل  60%لألدوية األصلية .ويعزى هذا الضعف
إىل طبيعـة سـوق األدوية التـي تتسـم بضعـف استهالك الـدواء ،وتدنـي مسـتوى التغطيـة الصحيـة،
وتحمـل املريـض لجـزء كبيـر مـن املصاريـف ذات الصلـة باألدوية .وعىل سبيل املقارنة فقد بلــغ معـدل
استهالك الـدواء الجنيـس مــن حيــث الحجــم ،برســم  ،2017نســبة  % 86بالواليات املتحــدة األمريكية
32
و 84%بالشــييل و 81%بأملانيا ،مــع العلـم أن متوسـط االستهالك العاملـي يصـل إلـى . 58%
بناء عىل كل هذه االعتبارات ،وتفاعال مع توصيات الحوار الجهوي فان يدعو املجلس إىل :
· تعزيز الصناعة الوطنية لألدوية ،وإخراج « الوكالة الوطنية للدواء» إىل الوجود ،مع إحداث مرصد
وطني للدواء من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد عىل معرفة الجوانب االسرتاتيجية املرتبطة بسري
وتطور جميع مكونات القطاع.
·	 إعادة النظر يف الوضعية الحالية للوكالة الوطنية للتأمني عن املرض بتخويلها استقالال يف التدبري،
مع إعادة النظر يف العالقات التي تربطها بالسلطة الوصية انسجاما مع القانون املنظم ملدونة التغطية
الصحية األساسية.
· تشجيع استعامل الدواء الجنيس لتخفيف عبء التحمالت املالية عىل األرس وعىل صناديق التأمني.

 - 2بناء نظام صحي قائم عىل املقاربة الوقائية
أ  -استهداف املحددات السوسيواقتصادية والبيئية للحق يف الصحة
32 - Avis du Conseil de la Concurrence A/4/20 relatif à la situation de la concurrence dans le marché du médicament au Maroc
https://conseil-concurrence.ma/cc/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Avis-du-Conseil-de-la-Concurrence-Num-A.4.20-FR-du-15-01-21.pdf
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· لتمكني األفراد والجامعات من االستفادة الفعلية من الحق يف الصحة ،و جعل االستفادة من هذا الحق
مدخال لتسهيل الولوج اىل باقي حقوق اإلنسان ،يرى املجلس رضورة اعتامد املقاربة الشاملة لتعزيز فعلية
الحق يف الصحة .وقد أكدت العديد من الدراسات عىل أهمية فعلية الحق يف الصحة يف تحسني عدد من
املؤرشات السوسيو اقتصادية واالقالع التنموي ،وكذا أهمية تحسني املحددات االجتامعية للصحة يف تحسني
املؤرشات الصحية.
· ومام ال شك فيه أن كل انتهاك للحق يف الصحة يؤثر عىل القدرة عىل التمتع بحقوق اإلنسان األخرى،
كالحق يف التعليم أو الشغل .كام أن األفراد واملجتمعات يتمتعون بالصحة كلام تم احرتام وحامية حقوق
اإلنسان ،فتعزيز الحق يف التعليم يؤدي إىل صحة أفضل .فقد مكن تعليم الفتيات من إنقاذ حياة  30مليون
طفل أقل من خمس سنوات من العمر .كام أثبتت الدراسات أن تعلم النساء حتى نهاية االبتدايئ ميكن
من نقص وفيات األمهات بالثلثني .وأن كل طفل من أم تجيد القراءة له  50%حظوظ أكرث لالستفادة من
33
التلقيح ،ونفس الزيادة من الحظوظ للعيش إىل ما بعد الخمس سنوات من العمر.
· غري أنه من الرضوري التأكيد أنه ال ميكن تحسني صحة األفراد والصحة العامة بالعمل فقط عىل
املنظومة الصحية ،بل يجب باألساس االشتغال عىل املحددات االجتامعية األخرى للصحة من توفري املاء
الرشوب ،التغذية ،السكن الالئق ،البيئة وغريها من املحددات .فاملنظومات الصحية رغم محورتيها
وأهميتها ،فهي تساهم يف تحسني الصحة بنسبة أقل بكثري من املحددات االجتامعية األخرى للصحة
التي تساهم ب  .73%فقد أظهرت الدراسات أنه من أصل  30سنة تم ربحها يف القرن املايض يف مؤرش
معدل أمد الحياة عند الوالدة ،ساهمت املنظومات الصحية يف ربح  8سنوات ،بينام ساهمت املحددات
34
االجتامعية األخرى للصحة يف ربح  22سنة.
· ويف نفس االتجاه فقد خلصت عدة دراسات يف محاولة لفهم تحول دول أسيوية إىل دول صاعدة بينام
مل تنجح دول مجاورة لها أو دول افريقية ومن أمريكا الالتينية يف ذلك ،إىل كون تحسني الولوج إىل العالج
والحق يف الصحة من طرف تلك البلدان األسيوية خالل خمسينيات وستينيات القرن املايض ،كان هو
املحدد األسايس الذي جعلها تحقق ثالثني أو أربعني سنة بعد ذلك قفزة تنموية هائلة متحولة إىل بلدان
33 - L’impact de l’éducation sur la santé en infographie

https//:france.aide-et-action.org/expertise/limpact-de-leducation-sur-la-sante-en-infographie/

?34 - Déterminants de la santé : Pourquoi agir sur les déterminants de la santé

Institut national de santé publique du Québec
INSPQ Centre d’expertise et de référence en santé publique

https://www.inspq.qc.ca/exercer-la-responsabilite-populationnelle/determinants-de-la-sante
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صاعدة ،35عىل عكس العنارص التي قدمت لتفسري هذه العملية ،كعنرص الخصائص الثقافية ،أو ثقافة
التوفري ،أو املؤسسات السياسية.
· كام َخلُص تقرير أنجزته لجنة مختصة يف منظمة الصحة العاملية تحت عنوان»:املاكرو اقتصاد والصحة،
اقتصادي» ،أن استثامر  66مليار دوالر يف الخدمات الصحية يف البلدان
االستثامر يف الصحة من أجل منو
ِ
ذات الدخل الضعيف لن يساهم فقط يف إنقاد حياة  8مالين إنسان ،بل بإمكانه أن يوفر عائدا استثامريا
بني سنة  2015و 2020قدره  360مليار دوالر ،نصفه عائدات اقتصادية مبارشة بفضل حياة أطول وصحة
أفضل ودخل أكرث ،والنصف اآلخر بطريقة غري مبارشة .وقدر التقرير كذلك أن استثامر دوالر واحد يف
األمراض الغري السارية يعود بسبعة دوالرات كعائد اقتصادي.
· تأسيسا عىل ما سلف ،يدعو املجلس إىل:

44

· اعتبار السياسات العمومية واالسرتاتيجيات والتدخالت املرتبطة بالصحة تفعيال للحق يف الصحة من
حيث هو حق لذاته ،وبالتايل إعداد دراسة شمولية حول مختلف تدخالت الفاعلني املعنيني بالحق يف
الصحة ،باعتباره حقا مؤسسا إلمكانية التمتع بباقي حقوق اإلنسان.
· استحضار املقاربة القامئة عىل حقوق اإلنسان ورضورة التحسني التدريجي لتمتع األفراد واملجموعات
بالحق يف الصحة ،يف بناء السياسات واالسرتاتيجيات الصحية ،وعدم االكتفاء بسؤال النجاعة فقط.
· استحضار كافة املحددات االجتامعية للصحة من توفري املاء الرشوب ،التغذية ،السكن الالئق ،البيئة
وغريها من املحددات املؤثرة يف التمتع بالحق يف الصحة.
ب  -اعتامد نظم ترتكز عىل الرعاية الصحية األولية
· الرعاية الصحية األولية هي نظام صحي يركز عىل احتياجات وظروف األفراد واألرس واملجتمعات
املحلية .وتُع َنى الرعاية الصحية األولية باملسائل الشاملة واملرتابطة الخاصة بالصحة البدنية والنفسية
يخص االحتياجات الصحية طوال الحياة ،من خالل رعاية شاملة
واالجتامعية ،وبتوفري الرعاية لإلنسان ،فيام ّ
إرشادية وحامئية ووقائية وعالجية وتأهيلية و ُملَطِّفة طوال فرتة الحياة.إنها الوسيلة األكرث فعالية من حيث
36
التكاليف لتحقيق التغطية الصحية الشاملة يف جميع أنحاء العامل.
35 - Les relations entre santé, développement et réduction de la pauvretéRelationshipsbetweenhealth, development and

povertyreduction
Présenté par François GrosJean-ClaudeBerthélemy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631069108002308

36 - OMS : Soins de santé primaires
https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care
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· ولذلك فإن منظمة الصحة العاملية ما فتئت تؤكد عىل أهمية الرعاية الصحية األولية كأساس
للمنظومات الصحية منذ ما قبل مؤمتر أملاطا سنة  .1978فرغم كل التطور الطبي والعلمي والتكنولوجي
الذي عرفه مجال الصحة ،فإن التجارب الدولية التي مر منها تطور املنظومات الصحية ،أظهرت محدودية
نتائج التدخالت ال َبعدية ،وكلفتها املالية واالجتامعية واإلنسانية مقارنة مع التدخالت ال َق ْبلية ،واضحت
هذه الحقائق أكرث وضوحا مع شيخوخة املجتمعات ونجاح البرشية يف القضاء أو التقليل من األمراض
السارية ،واستفحال األمراض املزمنة.
· وال حاجة للتذكري أن التوعية الصحية والرتبية الصحية والتلقيح واملتابعة املنتظمة لصحة األفراد
والجامعات داخل مجتمعاتهم املحلية ،من طرف منظومة صحية مبنية عىل طب القرب وطب األرسة،
تؤدي إىل تحسني املؤرشات الصحية والحفاظ عىل حياة وصحة األفراد بأقل تكلفة ،وتضمن تكافؤ الفرص
وتجعل املنظومة الصحية ،أكرث فعالية وأكرث كفاءة وأكرث عدالة .37ويف هذا اإلطار تشري اإلحصائيات إىل أن
38
كل طبيب أرسة إضايف لكل  10أالف نسمة ميكن أن يساهم يف انخفاض معدل الوفيات بنسبة  ٪6تقريبًا.
ُحسن الكفاءة بالتقليل من الحاجة لدخول
كام أن الرعاية الصحية األولية ت َ ُح ُّدمن إجاميل التكاليف ،وت ِّ
املستشفيات ،مام يشكل تأثريا ايجابيا عىل املنظومة الصحية وعىل جودة الحياة بالنسبة للمرىض الذين
يتلقون عالجاتهم بني ذويهم عوض املستشفيات .ولذلك فإن تقوية الرعاية الصحية األولية أمر جوهري
39
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالصحة والتغطية الصحية الشاملة.
·

أما يف املغرب فيتوزع األطباء بني  38%أطباء عامون و 62%أطباء اختصاصيون وهو عكس ما يجب
ان يكون عليه هذا التوزيع( ،أي 60%أطباء عامون و 40%أطباء اخصائيون) ،من أجل إنجاح مقاربات
صحية مبنية عىل الرعاية األولية.
· ومن جهة أخرى يسجل املجلس أهمية التلقيح كركيزة لرعاية صحية أولية فعالة وناجعة ،حيث ساهم
يف حامية صحة وحياة البرش كام مل يساهم أي اكتشاف وأي إجراء آخر يف تاريخ البرشية ،باستثناء توفري
املاء الرشوب لصالح املجتمعات40.وتقدر اإلحصائيات أن اللقاحات املستعملة حاليا تنقذ حياة ما بني ثالثة
37 - Contribution of Primary Care to HealthSystems and Health

BARBARA STARFIELD,LEIYU SHI,JAMES MACINKO,

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.14680009.2005.00409-.x
?38 - Journal of Public Health Availability of primary care doctors and population health in England:isthere an association
Department of Public Health Sciences ,Kings College London

 - 39التغطية الصحية الشاملة
توفري الرعاية الصحية األولية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،تقرير املدير العام
pdf.ar-A72_12/WHA72/files_pdf/ebwha/gb/int.who.apps//:https

40 - Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines, 5th ed. Saunders, 2008.

Vaccines, 5th Edition

PublishedDate: 7th February 2008
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وأربعة ماليني إنسان سنويا .ويعترب املغرب من الدول الرائدة عامليا يف تغطية نسبة كبرية من األطفال
باللقاحات ،حيث تتجاوز نسبة التغطية .95%
وبناء عىل املعطيات السالفة الذكر يويص املجلس مبا ييل :
· إعادة بناء املنظومة الوطنية للصحة عىل أساس جعل الرعاية الطبية األولية يف قلب هذه املنظومة
باعتبارها الوسيلة األكرث كفاءة وفعالية ،ومدخال لربح رهان الحامية االجتامعية الشاملة ،وبالنظر إىل
دورها املحوري يف كسب رهان الرتبية الصحية واملتابعة املنتظمة لصحة األفراد والجامعات داخل
مجتمعاتهم املحلية ،من طرف منظومة صحية مبنية عىل طب القرب وطب العائلة ،كام أنها توفر إطارا
واضحا لتحسني املؤرشات الصحية والحفاظ عىل حياة وصحة األفراد بأقل تكلفة ،وأكرث فعالية وعدالة.
· جعل الرعاية الصحية األولية أداة لتحسني تكافؤ الفرص واملساواة بني املواطنات واملواطنني ،يف خدمة
منظومة صحية ،أكرث فعالية وكفاءة و عدالة ،وقادرة عىل املساهمة يف تقليص أعباء وكلفة األمراض
املزمنة.
46

ج  -املسار املنسق للعالج :ترشيد املوارد البرشية واملالية وجودة الخدمات الصحية.
· يسجل املجلس انشغاله بكون مسار املريض من أجل العالج داخل املنظومة الصحية ،أضحى أكرث
تعقي ًدا بسبب أنظمة صحية ،مبثابة متاهات من حيث تنوعها وتنظيمها وتخصصاتها الدقيقة واملختلفة.
كام يؤكد ذلك العديد من مهنيي الصحة ،الذين شاركوا يف الحوار الوطني والجهوي ،ذلك أن غياب مسار
عالجات منظم وواضح يعترب مصدر إهدار للوقت واملال ،وإساءة استخدام املوارد البرشية الغري الكافية
أصال .واىل جانب هدر املوارد الصحية فإن هذا املسار غري الواضح يؤدي إىل ضياع فرص مثينة للتشخيص
والعالج يف الوقت املناسب ،مام يؤثر سلبا عىل صحة وحياة األفراد ،ويتسبب تبعا لذلك يف زيادة الضغط
عىل الخدمات الصحية وعىل املنظومة الصحية يف مجملها.
ولذلك وانسجاما مع خالصات الحوار الجهوي ،يؤكد املجلس الوطني:
· رضورة االعتامد عىل املسار املنسق للعالج الذي يسمح لكل مواطن بالحق يف اختيار طبيبه املعالج،
الذي يتابعه ويستقبله ويوجهه ويرافقه وينسق مساره يف املنظومة الصحية ،من أجل ربح الوقت يف
التشخيص والعالج ،وترشيد استعامل جهود املهنيني الصحيني ،واإلنفاق الصحي ،واستخدام البنى التحتية
وتحسني جودة الرعاية.
· مالءمة تكوين األطباء مع الحاجيات األساسية للساكنة وتكييفه مع خصوصيات طب القرب.
· تعزيز املكتسبات الوطنية يف ميدان تلقيح األطفال ،وضامن احرتام رزنامة التلقيح الكاملة ،وتشجيع
الكبار عىل االستمرار يف االستفادة من التلقيحات الدورية وكذا بعض الفئات من البالغني من استعامل
اللقاحات املالمئة.
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·
·
·
·
·
·
·

تعزيز برامج الرعاية الصحية لفائدة األمهات واألطفال.
تعزيز برامج الرعاية الصحية الخاصة لألمهات مبناسبة الحمل والوالدة.
تعزيز برامج الرعاية الصحية املوجهة للرضع خالل خمس سنوات األوىل.
تعزيز مؤرشات محاربة وفيات األطفال والرضع خالل سنة وخمس سنوات.
تعزيز الربامج املوجهة ملحاربة رسطان الثدي والرحم ،وتحسني املؤرشات.
وضع برامج لتعزيز مؤرشات محاربة رسطان الربوستات لدى الرجال.
تعزيز الربامج املوجهة لتعزيز صحة األطفال يف وضعية إعاقة.

د  -النهوض بالصحة الجنسية واإلنجابية
تعترب الصحة الجنسية واإلنجابية ،حسب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،مرتبطة بحقوق متعددة ،مبا
فيها الحق يف الحياة ،والحق يف الصحة ،والحق يف عدم التعرض للتعذيب ،والحق يف الخصوصية ،والحق يف الرتبية،
43
وحظر التمييز ،إلخ .وقد طور املغرب عىل مدى عقود ،عددا كبريا من االسرتاتيجيات 41والخطط42والربامج
املتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية.
ويف إطار التوجهات الجديدة التي عرفها املغرب يف مجال التنمية البرشية ،تم إطالق االسرتاتيجية الثانية
للصحة الجنسية واإلنجابية  ، 2021-2030انسجاما مع اإلرشادات الصحية الدولية املنصوص عليها يف االتفاقيات
الدولية واالتفاقيات اإلطارية التي انضم إليها املغرب ،ومواكبة لإلصالح املؤسسايت الذي تعرفه اململكة يف مجال
السياسة الصحية باملغرب تعزيزا للطلب االجتامعي املتزايد يف هذا املجال.
وقد مكنت هذه االسرتاتيجية من احراز تقدم ملحوظ يف تحسني العديد من املؤرشات الرئيسية للصحة
الجنسية واإلنجابية ،وهو ما من خالل تحسني املؤرشات املتعلقة بصحة األمهات واألطفال والنساء والشباب.
فحسب نتائج املسح الوطني حول السكان وصحة األرسة لسنة  ،2018الذي تم من خالله رصد أهم املؤرشات
الصحية املتعلقة بصحة األمهات واألطفال ،فقد سجل معدل وفيات األمهات ،باعتباره مؤرشا رئيسيا لتقييم
مستوى الولوج للحقوق الصحية واالنجابية ،انخفاضا ملحوظا حيث انتقل من  112حالة وفاة لكل مائة ألف
والدة حية حسب املسح الدميغرايف للمندوبية السامية لتخطيط لسنة  2010إىل  72.6حالة وفاة لكل مائة ألف
 - 41االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة األمراض املنقولة جنسيا القابلة للشفاء والتي يتم من خاللها الكشف عن فريوس السيدا ،خاصة لدة النساء يف سن األنجاب والحوامل ،حيث
ارتفع عدد الحوامل املستفيدات من الفحص من  43000سنة  2012إىل أزيد من  120000سنة 2018؛ االسرتاتيجية الوطنية للصحة اإلنجابية 2020-2011
 - 42املخطط الوطني للوقاية ومراقبة الرسطان  2019-2010والذي تم يف إطاره تعزيز عمليات الرصد املبكر لرسطانات الثدي وعنق الرحم ،حيث سجلت سنة  2017استفادة
أزيد من  1.832.000امرأة من الفئة العمرية  69-40سنة من خدمات الكشف املبكر لرسطان الثدي .تم تشخيص أكرث من  1504رسطان للثدي مقابل استفادة  920000امرأة
من الكشف املبكر وتشخيص حوايل  133حالة رسطان للثدي خالل الحملة الوطنية برسم سنة .2018
 - 43الربنامج الوطني ملراقبة الحمل والوالدة ،والذي اتخذ سياسة اإلعفاء من األداء بالنسبة للعالجات الخاصة بالوالدة الطارئة واألطفال حديثي الوالدة ،والخدمات الصحية
املقدمة يف املرافق الصحية األساسية والعملية القيرصية والفحوصات املخربية ،كام تشمل إجراءات الرتحيل الصحي للحوامل ودهم وحدات اإلسعاف واإلنقاذ لنساء الحوامل
يف املناطق املعزولة ،إضافة إىل إصدار قانون رقم  44.13يتعلق مبزاولة مهنة القبالة سنة .2016
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والدة حية سنة  .201844كام انخفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة بنسبة 38%بني عامي  2011و2018
من  21.7إىل  13.6حالة وفاة لكل  1000حالة وفاة وهو يتعلق بثالثة أرباع وفيات األطفال دون سن الخامسة.
وتعزى هذه النتائج إىل توسيع الولوج إىل الخدمات الصحية.
ومن جهة أخرى فقد عرفت بعض املؤرشات األخرى تحسنا ملموسا ،حيث يخضع ما يزيد عن 88.6%
من النساء الحوامل ملراقبة الحمل من طرف املؤسسات الصحية سنة  2018مقابل  76%سنة  .2011كام أن أكرث
من  86%من الوالدات تتم يف مؤسسات صحية تحت رعاية مهنيي الصحة املؤهلني برسم سنة  2018مقابل
 73%سنة .45 2011و 94.5%من األطفال ما بني  12و 23شهرا من العمر تم تلقيحهم .46كام أظهر انتشار موانع
الحمل بني النساء املتزوجات الاليئ ترتاوح أعامرهن بني  15و 49سنة تقدما جيدا ،حيث وصل إىل 70.8%يف عام
 .2018ويف السياق نفسه ،توسع الولوج إىل مؤسسات الصحية العمومية ،سيام بفضل تعميم نظام املساعدة
الطبية «راميد».

48

وعىل الرغم من التحسن الذي تعكسه األرقام املذكورة أعاله ،فان املجلس ،وعىل ضوء مخرجات اللقاءات
الوطنية والجهوية التي نظمها يسجل انشغاله مبجموعة من املؤرشات التي تبني ضعف الولوج اىل الصحة
اإلنجابية والجنسية ،والسيام :
 استمرار وفيات األمهات مبناسبة الحمل أو الوالدة بحيث الزالت  482امرأة متوت كل عام جراء املضاعفاتذات الصلة بالحمل والوالدة ،ويرتكز ثلثا وفيات األمهات يف املناطق القروية ،حيث يستمرما يناهز ثلث النساء
يف الوالدة يف املنزل.
استمرار تفيش رسطان الثدي وعنق الرحم بني النساء .وهام عىل التوايل السببان الرئيسيان للوفاة بالرسطان بنيالنساء املغربيات.
 استمرار اإلبالغ عن حوايل  350.000حالة من األمراض املنقولة جنسيا سنويا .ويبلغ معدل انتشار فريوس نقصاملناعة البرشية بني عموم السكان  ،0.08%بينام  8%فقط من النساء هن من تلقني استشارة قبل الزواج ،كام
تبلغ نسبة رسطان الثدي ،36.14%بني النساء اللوايت ترتاوح أعامرهن بني  35و 55عاما ويتم تشخيص وعالج ثلثي
حاالت رسطان عنق الرحم يف مرحلة متقدمة من املرض.
وتعترب 5.8%من النساء اللوايت ترتاوح أعامرهن بني  45و  49عاما «عقيامت» ،وتتأثر ما يقرب من  3ماليني امرأةمبشاكل متعلقة بانقطاع الطمث نتيجة الزواج املتأخر وعرس اإلنجاب وارتفاع تكلفة الولوج إىل العالج.
 - 44املندوبية السامية للتخطيط تقرير حول مؤرشات التنمية البرشية باملغرب لسنة 2020
 - 45التقرير املرحيل املتعلق مبتابعة تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية االستعراض الدوري الشامل 2019 ،صفحة 34
 - 46املندوبية السامية للتخطيط تقرير حول مؤرشات التنمية البرشية باملغرب لسنة 2020
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استمرار استغالل االستثناء الوارد يف مدونة األرسة لتزويج القارصات دون سن  18عرش. التأثري السلبي لجائحة كوفيد  19عىل برامج الصحة اإلنجابية والجنسية ،ففي سنة  2020وخالل فرتة الحجرالصحي ،من بني  6%من األرس التي ضمن أفرادها نساء معنية بالصحة اإلنجابية ،تبني أن  34%منهن مل يحصلن
عىل هذه الخدمات الصحية  27%يف املناطق الحرضية و  39%يف املناطق القروية.47
 استمرار تجريم اإلجهاض غري الرشعي يف القانون املغريب ،مع استثناء بعض حاالته من العقاب ،بوجود مربراتقاهرة ،مع ما يسببه طلك من معاناة ،وملا له من آثار صحية ونفسية واجتامعية عىل املرأة واألرسة والجنني.
كام يسجل املجلس أثر االختالالت املرتبطة بالحكامة يف إعاقة تعزيز حامية الحقوق اإلنجابية والجنسية ،خاصة
فيام يتصل ب:48
العرض املتعلق بالعالجات ،سيام يف الوسط القروي ،وباملوارد البرشية العاملة يف القطاع. عدم تكافؤ الفرص من خالل عدم تجانس هندسة املؤسسات الصحية للولوج إىل العالجات. -ضعف جاذبية املؤسسات للعالجات الصحية األولية.
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 فوارق الولوج إىل الخدمات الصحية ،حيث أن ما يقارب  20يف املائة من السكان يبعد عنهم أقرب مركز صحي50
بأكرث من  10كيلومرتات وهو ماقد يشكل خطرا عىل صحة الساكنة ،سيام يف املناطق القروية والجبلية.
أما فيام يتعلق بالحقوق الصحية واالنجابية للشباب فان املجلس يسجل أن الحياة الجنسية لهذه الفئة ال تزالموضوعا ال يحظى باالهتامم الرضوري يف النقاش العمومي حول الحق الصحة ،مام يشكل عقبة رئيسية أمام
مراعاة احتياجاتهم واحرتام حقوقهم.51
بناء عىل كل هذه االعتبارات فان املجلس يدعو إىل :
 الحد من عدم املساواة يف الوصول إىل خدمات الصحة اإلنجابية بني املناطق الحرضية والقروية؛ تعزيز التكامل والتنسيق بني برامج الرعاية ،السيام بني خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وخدمات فريوسنقص املناعة البرشي وخدمات العنف القائم عىل اختالف النوع واالستفادة من التجارب الوطنية السابقة؛
 - 47تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول مؤرشات التنمية البرشية للمغرب لسنة 2020
 - 48التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي لسنة  2018و2020
 - 49الخريطة الصحية باملغرب .وزارة الصحة2018 .
 - 50الخريطة الصحية باملغرب .وزارة الصحة2018 ،
 - 51دليل الجمعية املغربية لتنظيم األرسة حول الرتافع حول الحقوق اإلنجابية والجنسية للشباب
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 تطوير الربامج املخصصة للوقاية من العقم ،سن اليأس،رسطان الرحم ،ورسطان الثدي ،ورسطان الربوستات... الرتكيز يف اعداد االسرتاتيجيات والربامج عىل الفئات األكرث حرمانا من الصحة الجنسية واالنجابية من قبيلالقارصات واملراهقني والنساء القرويات واألشخاص يف وضعية إعاقة؛
 التثقيف والتحسيس املستمر فيام يتعلق بالصحة الجنسية واإلنجابية لفائدة مختلف فئات املجتمع بطريقةتتناسب ومختلف األعامر؛
 رضورة ايالء االهتامم بالصحة الجنسية واالنجابية لفئات املهاجرين والالجئني باعتبارهم فئات مستضعفة وجزءمن املجتمع املغريب؛
 تأطري اإلجهاض بشكل يخرجه من املساءلة الجنائية يف أفق عدم إجبار النساء عىل مواصلة الحمل حتى الوضعحينام يكون ذلك متعارضا مع االلتزامات املنصوص عليها يف العهد (املادتان  6و )7وأن تحرر األحكام املتعلقة
بقطع الحمل52؛
50

 االمتناع عىل فرض رقابة عىل مستوى برامج الرتبية الوطنية وتوفري املعلومات عن الصحة الجنسية واإلنجابيةوتسهيل وصولها للمراهقني مبا يف ذلك فريوس نقص املناعة؛
 توفري تكوين مالئم ملقدمي الرعاية الصحية لتوفري خدمات جيدة يف مجال الصحة الجنسية واإلنجابية؛ مواءمة الرتسانة القانونية الوطنية مع الصكوك الدولية يف هذا الشأن؛ نهج سياسة شاملة ومنسقة من أجل التصدي بفعالية ملامرسة تزويج األطفال ،وتعزيز فرص التمكني االقتصاديللمرأة والفتاة عموما ،وتقريب الخدمات الصحية وتعميمها؛
جعل االختصاص للبت يف زواج القارص للقضاء الجامعي ،تعزيزا للضامنات التي يجب أن تحيط به ،وتحديدالحد األدىن لسن زواج القارص.
ه  -األشخاص املسنون
يتم التداول يف مسألة الشيخوخة يف األمم املتحدة منذ ما يناهز ثالثة عقود ،وترتكز حامية حقوق
األشخاص املسنني عىل األسس التالية:
·

خطة عمل فيينا الدولية للشيخوخة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة  1982مبوجب

 - 52التوصيات التي تضمنتها مذكرة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول مرشوع القانون رقم  10.16الطي يقتيض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ.
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القرار 37/51؛
·

اإلعالن السيايس ملبادئ األمم املتحدة املتعلقة باألشخاص املسنني 1991؛

·

خطة عمل مدريد للشيخوخة لسنة  ،2002وهي اإلطار الدويل الوحيد الذي يعنى باألشخاص املسنني.

ويسجل املجلس أنه ال يوجد يف الوقت الحارض تراكم كبري فيام يخص وجود قوانني دولية مطبقة
عامليا ومعتمدة كمرجع لصياغة ترشيعات وطنية ودولية بهدف حامية حقوق األشخاص املسنني جميعا .أما
عىل املستوى الوطني فالبالد تشهد وعيا ملحوظا بشأن أوضاع األشخاص املسنني ،إال أن معالجة هذه القضايا
تتطلب املزيد من الجهود .فحسب مؤرشات التقييم التي وضعتها ( )Watch Age Globalالجمعية الدولية
للشيخوخة ،53جاء تصنيف املغرب عىل الساحة الدولية يف وضعية غري مريحة ،وذلك استنادا للمؤرشات املتعلقة
مبستوى التعليم والتكوين ،ومعدل الشغل ،والتأمني املايل والتغطية الصحية ،وأمد الحياة والشيخوخة السليمة
وحرية االختيار وغريها ،كام أن وضع املرأة ّاملسنة غري ًمرض ،نتيجة التمييز وعدم اإلنصاف اللذين تواجههام
املرأة يف حياتها.
وكباقي دول العامل يشهد املغرب تحوالت ملحوظة عىل مستوى هرمه السكاين من خالل حركية دميغرافية
تنحو نحو الشيخوخة .وتبعا لهذه املتغريات تم إعداد خطة مندمجة للنهوض بأوضاع األشخاص املسنني 2020-
 ،2030رسالتها األساسية تثمني الرأسامل البرشي ،مبختلف فئاته ،خصوصا األشخاص املسنني ،وإدماج حاجياتهم
وأولوياتهم يف مسار التنمية املستدامة.
مع نهاية العقد الثاين من األلفية الجديدة ،يوشك املغرب ،عىل غرار عدة دول ،عىل إنهاء انتقاله
الدميغرايف بفضل تحسن أمد حياة سكانه باإلضافة إىل انخفاض معدل الخصوبة .وينعكس هذا التطور يف زيادة
عدد األشخاص املسنني .وبالتايل ،فقد وصل عدد البالغني  60سنة فأكرث ،سنة  ،2021إىل ما يقرب من  4,3مليون
نسمة ،وهو ما ميثل  11,7%من مجموع السكان ،مقابل  2,4مليون نسمة سنة  2004أي ما ميثل  8%من مجموع
ساكنة املغرب .وحسب اإلسقاطات الدميغرافية ،املنجزة من طرف املندوبية السامية للتخطيط سيصل عدد
األشخاص املسنني ما يزيد بقليل عن 6ماليني نسمة يف أفق سنة  ،2030وهو ما يشكل زيادة بنسبة  42%مقارنة
بسنة  ،2021وسوف متثل هذه الفئة 15,4%من مجموع السكان.
 - 53وفقا لتقرير رصد أحوال املسن ين يف العامل لعام  ،Global Age Watch 2015 2015الذي أعد ته منظمة األمم املتحدة والرابطة الدولية غري الحكومية ملساعدة املسنني
 ، International HelpAgeحل املغرب يف املرتبة الرابعة والثامنني من بني  96بلدا ويف املرتبة الحادية والثامنني من بني  91بلدا يف عام  ،2013ولكن ه تقد م عىل البلدان
العربية املصنفة (األردن يف املرتبة الخامسة والثامنني ،والعراق يف املرتبة السابعة والثامنني  ،ودولة فلسطني يف املرتبة الثالثة والتسعني ،وحل ّ يف املرتبة الثالثة عىل قامئة البلدان
األفريقية التسعة املصنفة ،وتحديدا بعد جنوب إفريقيا يف املرتبة الثانية والسبعني ،وغانا ( يف املرتبة الحادية والثامنني) ،وينتمي املغرب إىل مجموعة البلدان األخرية التي يعترب
فيها كبار السن أن الظروف املعيشية غري مؤاتية لهم.
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ومن جهة أخرى تعد الرعاية امللطفة 54عنرصا أساسيا يف الخطة الوطنية للوقاية من الرسطان ومكافحته
 .2010-2019كام تتضمن اسرتاتيجية القطاع الصحي للفرتة  2017-2021نقاط عمل بشأن الرعاية امللطفة.
وقد أتاح تحليل وضعية األشخاص املسنني يف املغرب ،ومتوقع املغرب يف الساحة الدولية ،والنقاش
املتبادل ومخرجات اللقاءات التشاورية ،واملقابالت الفردية تحديد مثاين مجاالت تستحق األولوية يف التدخل،
55
وتنقسم إىل عد ة تدابري ملموسة :
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.1

تطوير املعرفة العلمية حول الشيخوخة؛

.2

ضامن األمن االقتصادي ،ومحاربة الفقر عند املسنني؛

.3

تعميم التغطية الصحية لألشخاص املسنني غري املؤمنني وتحسني الولوج إىل العالجات والخدمات
الطبية؛

.4

توفري الرشوط الرضورية من أجل شيخوخة نشطة مدعومة بصحة جيدة؛

.5

تعزيز الرعاية املنزلية عن بعد ودعم مقدمي الرعاية؛

.6

النهوض بطب الشيخوخة بهدف تقديم رعاية صحية جيدة لفائدة املرىض املسنني؛

.7

تعزيز املشاركة االجتامعية والثقافية لفائدة األشخاص املسنني؛

.8

ضامن احرتام الحقوق اإلنسانية لألشخاص املسنني.

ورغم الدينامية التي يعرفها موضوع األشخاص املسنني يف العقدين األخريين ،فإن املجلس يسجل أهمية
االنكباب عىل معالجة التحديات التالية :
-

الجمود الواضح من حيث الرعاية املكيفة مع خصوصيات كبار السن؛

-

ندرة مرافق الرعاية طويلة األمد

-

ضعف املواكبة االقتصادية واالجتامعية لألشخاص املسنني؛

-

التفاوت املجايل فيام يخص توفر مراكز الرعاية الصحية؛

-

ظهور مجموعة من األمراض الخاصة بكبار السن ،مبا يف ذلك مرض الزهامير؛

 - 55السياسة العمومية املندمجة للنهوض بأوضاع األشخاص املسنني  -2030-2020وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة
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-

تكلفة األمراض املزمنة بالنسبة للمسنني.

-

النقص الحاد يف وحدات الرعاية امللطفة أمام املرىض عموما واملرىض املسنني بشكل خاص.

-

انحصار ومحدودية االختصاص يف مجال طب الشيخوخة.

-

غياب التقائية الربامج واملبادرات لحامية لألشخاص املسنني؛

-

ضعف التدابري الحامئية املتعلقة باألشخاص املسنني؛

-

ضعف املستوى التعليمي لألشخاص املسنني خاصة بالعامل القروي؛

-

تنوع احتياجات األشخاص املسنني حسب وضعيتهم االقتصادية واالجتامعية وكذلك حسب الوسط؛

-

تسجيل نقص يف املوارد البرشية واملالية الخاصة مبؤسسات الرعاية االجتامعية لألشخاص املسنني؛

-

ضعف املشاركة االجتامعية يف مختلف مناحي الحياة العامة؛

-

قلة الدراسات والبحوث التي تخص قضايا املسنني والشيخوخة؛

-

غياب مؤرش السن يف بعض الربامج وقواعد املعطيات القطاعية واملؤسساتية؛

-

عدم األخذ بعني االعتبار بعد السن يف بعض الربامج وقواعد املعطيات القطاعية واملؤسساتية؛

-

تداول الصور النمطية حول األشخاص املسنني؛

-

ضعف مبادرات الرتبية عىل الشيخوخة السليمة؛

-

غياب إطار قانوين يلزم باستحضار مؤرشات “الشيخوخة” يف بلورة ميزانيات السياسات القطاعية مثال
ضمنالقانون التنظيمي لقانون املالية؛

-

ضعف استفادة األشخاص املسنني من الخدمات االجتامعية يف املجال القروي مقارنة مع نظرائهم يف
املجال الحرضي.

أما فيام يتعلق بالرعاية امللطفة 56فان التقديرات عىل الصعيد العاملي تشري إىل أن شخصاً واحدا ً فقط يحصل عىل
الرعاية امللطّفة من أصل كل  10أشخاص يحتاجون إليها ،وسيستمر الطلب العاملي عىل الرعاية الالزمة لألشخاص
56 - https://www.who.int/ar/news/item/281443--02-who-takes-steps-to-address-glaring-shortage-of-quality-palliative-care-services
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املصابني بأمراض تهدد حياتهم يف الزيادة مع تقدم السكان يف السن وزيادة عبء األمراض غري السارية .ومن
املتوقع بحلول عام  2060أن تزداد الحاجة إىل الرعاية امللطّفة إىل الضعف تقريباً.
كام تشري إىل أنه يوجد سنوياً أكرث من  56.8مليون شخص ،منهم  25.7مليون شخص يف السنة األخرية من
عمرهم ،م ّمن تلزمهم الرعاية امللطّفة ،علامً أن نسبة  78%منهم يعيشون يف بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وقد أبرزت جائحة كوفيد 19-الحاجة إىل الرعاية امللطّفة يف جميع األماكن والبيئات لتخفيف املعاناة يف
نهاية العمر ،مثل املعاناة الجسدية الناجمة عن ضيق التنفس أو األمل النفيس الذي يخلّفه فراق األحبة .وتذكّرنا
الجائحة أيضاً برضورة حصول جميع املهنيني الصحيني عىل برامج للتدريب عىل منهجية تقديم الرعاية امللطّفة:
ألن الطلب عىل الخدمات امللطّفة يفوق قدرة الفرق املتخصصة عىل تقدميها لوحدها.
وللنهوض بأعباء الرعاية امللطفة ،يدعو املجلس إىل :
54

-

متكني املجتمعات املحلية من املبادئ األولية يف الرعاية امللطفة،

-

إدماج املبادئ األولية يف الرعاية امللطفة ضمن أسالك التكوين املهني الخاصة بالرعاية االجتامعية.

-

إحداث باكلوريا متخصصة يف املواكبة االجتامعية للمسنني والرعاية امللطفة خاصة يف الجهات التي
تعرف خصاصا من حيث البنيات األساسية.

-

إجراء بحوث يف مجال الرعاية امللطّفة،

-

إتاحة أدوية الرعاية امللطّفة األساسية،

-

تعزيز نظم تثقيف وتدريب العاملني واملهنيني يف ميدان الرعاية امللطّفة،

-

تعزيز مهارات الفاعلني املدنيني يف مجال النهوض بحقوق املسنني.

-

االهتامم بجودة خدمات الرعاية امللطّفة .باعتبارها حق من حقوق اإلنسان ورضورة أخالقية بالنسبة
إىل جميع النظم الصحية.

كام يؤكد املجلس راهنية التوصيات التي تضمنها التقرير الرتكيبي الذي أنجزته وزارة التضامن والتنمية
االجتامعية واملساواة واألرسة برشاكة مع األمم املتحدة سنة  ،2018والذي جاء فيه :
-

تطوير املعلومات واملعرفة العلمية بشأن الشيخوخة وتجلياتها يف جميع مجاالت الحياة يف املجتمع؛
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-

عىل املدى املتوسط والبعيد زيادة معدل التشغيل لدى السكان النشطني والسيام النساء ،والحفاظ عىل
املسار املهني لألشخاص املسنني املشتغلني؛

-

عىل املدى القريب ،تقديم دعم مادي لألشخاص املسنني ليتمكنوا من العيش بكر امة؛

-

توسيع تغطية التأمني التقاعدي عىل جميع النشطني اقتصاديا (الذين يعملون بأجر أوبدون أجر)؛

-

تشجيع الحلول االختيارية لالدخار الطويل األجل؛

-

تعميم وصول جميع األشخاص املسنني املحتاجني وغري املؤمنني إىل «نظام الحامية االجتامعية الشاملة».

-

الحد من اإلنفاق الشخيص لكبار السن املؤمنني وللمستفيدين من نظام املساعدة الطبية؛

-

تسهيل الوصول إىل الرعاية برفع الحواجز والصعوبات املرتبطة «بتسديد سلفة النفقات الصحية»؛

-

توسيع التغطية الطبية األساسية عىل جميع األشخاص النشطني اقتصاديا حاليا ،الذين سيصبحون كبار
السن يف الغد؛

-

زيادة حصة النفقات الصحية يف الناتج املحيل اإلجاميل وضامن االستخدام األمثل للموارد؛

-

تعزيز الشيخوخة النشطة وبصحة جيدة؛

-

نرش ثقافة «الشيخوخة الجيدة» األنشطة البدنية ،والتغذية ،والعناية بالجسم ،والروابط األرسية
واالجتامعية ،والثقافة والرتفيه ،إلخ)؛

-

نرش ثقافة الوقاية الصحية (الفحص ،والتلقيح ،والحد من اإلدمان ،واألمراض املزمنة ،واإلعاقة الوظيفية،
وحوادث الحياة اليومية ،واإلفراط يف تناول األدوية...؛

-

توعية املهنيني الصحيني ،واالجتامعيني ،واألطباء وتدريبهم عىل الوقاية الصحية واالستقاللية؛

-

وضع األقارب ومقدمي الخدمات يف صلب السياسات العامة؛

-

تطوير تخصص خدمات املساعدة املنزلية؛

-

تطوير تخصص علم لشيخوخة لتحسني رعاية كبار السن؛
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-

تشجيع مشاركة األشخاص املسنني يف الحياة االجتامعية والثقافية واملدنية؛

-

تحديد موقف املغرب فيام يتعلق بالربوتوكول امللحق بامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
واملتعلق بحقوق املسنني يف أفريقيا.

-

كام يذكر املجلس بالتوصيات التي جاءت يف االستشارة العاملية «نحو اتفاقية دولية جديدة بشأن
حقوق كبار السن  -فرص وأهمية مشاركة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان» املنظمة من طرف
التحالف الدويل للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان و األمم املتحدة بتاريخ  17فرباير  ،2022وأهمها:

-

تعزيز الترشيعات الوطنية لحامية الحقوق األساسية لكبار السن،

-

تنفيذ تدابري الحامية االجتامعية للمسنني (الولوج إىل الرعاية الصحية)؛

-

معالجة القصور املتعلقة بالبحث العلمي؛

-

رصد الفجوة الرقمية التي يواجهها كبار السن (الولوج إىل التكنولوجيات الحديثة)؛

-

الرتافع من أجل بلورة اتفاقية دولية تعنى بحامية االشخاص املسنني.

و  -النهوض بالصحة النفسية والعقلية:
يعتمد هذا التقرير يف تحديده ملفهوم الصحة عىل تعريف منظمة الصحة العاملية ،والتي تعترب الصحة
عبارة عن حالة من اكتامل السالمة البدنية والعقلية واالجتامعية وليس مجرد غياب أو انعدام املرض أو العجز.
وبرصف النظر عن االنتقادات املوجهة لهذا التعريف ،فإنه يتميز بكونه يغطي كل أبعاد صحة اإلنسان املغريب،
الجسدية والعقلية عىل حد سواء .غري أن املجلس يرى أنه من الرضوري إفراد حيز خاص بالتحديات املرتبطة
بالصحة العقلية والنفسية يف هذا التقرير ،وذلك لالعتبارات التالية:
أوال :أن املشاكل املرتبطة بالصحة العقلية والنفسية أصبحت تشكل يف حد ذاتها مشكلة للصحة العامة
ببالدنا كام بينت ذلك مجموعة من الدراسات والتقارير ،وعىل رأسها البحث الوطني حول االضطرابات العقلية
والذي تم اجراؤه خالل الفرتة ما بني  .2003-2006باإلضافة إىل التقرير املوضوعايت الذي أنجزه املجلس حول
واقع الصحة العقلية والنفسية باملغرب.
ثانيا :طبيعة التمثالت حول املرض السائدة لدى فئات واسعة من املجتمع والتي التزال تحرصه يف
األمراض العضوية ،يف حني التزال معظم املشاكل الصحية العقلية والنفسية تصنف كطابوهات ،أو غري معرتف بها
كأمراض باملعنى العلمي للكلمة ،حيث يتم اللجوء يف حاالت كثرية إىل أساليب الشعوذة والدجل ملعالجة بعض
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املرىض ،يف الوقت الذي يضطر فيه البعض األخر اىل العيش يف حالة ترشد.
ثالثا :أن األمراض العقلية والنفسية ،وخالفا لألمراض العضوية غالبا ما تؤدي اىل معاناة ثالثية األبعاد،
فإىل جانب معاناة الشخص املريض ،فإن محيطه العائيل يعاين كذلك ،إضافة إىل الوصم املالزم لألمراض العقلية
والنفسية يف املجتمع املغريب ،فضال عن األعباء املادية الكبرية جراء اضطرار العديد من األرس إىل تحمل تكاليف
عالج مرضاها نتيجة ضعف التكفل الطبي باألمراض العقلية والنفسية يف املنظومة الصحية الوطنية .أما البعد
الثالث من املعاناة الناجمة عن األمراض النفسية والعقلية فتتعلق باملجتمع بأكمله ،حيث يشكل املرىض
النفسيون والعقليون املوجودين يف وضع ترشد مصدر تهديد دائم لسالمة وأمن االشخاص واملمتلكات.
وبناء عىل مخرجات اللقاءات الجهوية التي نظمها املجلس ،وكذا االستشارات التي قام بها لدى خرباء
ومختصني يف مجال الصحة النفسية والعقلية ،وانطالقا من الرتاكم املوجود يف مجال تشخيص أوضاع الصحة
النفسية والعقلية يف املجتمع املغريب ،يود املجلس التأكيد عىل عنارص التشخيص التالية:
لقد أصبحت الصحة العقلية أحد أبرز مشاكل الصحة العامة ببالدنا .فكام جاء يف البحث الوطني حول
االضطرابات العقلية الذي أنجزته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية ،فإن  48.9من السكان الذين
شملهم البحث والذين تفوق أعامرهم  15سنة يعانون من واحد عىل األقل من االضطرابات الخمسة والعرشين
التي شملها البحث.
ومن جهة اخرى يود املجلس التذكري بالخالصات االساسية للبحث الذي أجراه سنة  2012حول مؤسسات
الصحة العقلية والتي التزال ذات راهنية كربى إىل اليوم ،ومن أهمها:
-

أن الصحة العقلية باعتبارها مكونا اساسيا لراحة ورفاهية املواطنني التزال ال تحظى باألهمية التي
تستحق يف السياسات العمومية الصحية .فقد سجل املجلس تقادم القانون املنظم للصحة النفسية
والعقلية والقوانني املرتبطة به ،إىل جانب ضعف وعدم مالمئة البنيات االستشفائية سواء من حيث
هندستها املعامرية وتجهيزاتها ،أو من حيث توزيعها الجغرايف غري املتكافئ حيث ترتكز أغلب هذه
البنيات يف محور الرباط ،الدار البيضاء ،مراكش ،يف الوقت الذي تبقى فيه أزيد من نصف العامالت
57
واالقاليم بدون بنيات استشفائية خاصة بالصحة العقلية والنفسية.

-

ضعف جودة التكفل باملرىض النفسني والعقليني بسبب ضعف الخدمات الطبية وغري الطبية املقدمة
يف املستشفيات ،إضافة اىل ظروف اإليواء الصعبة ،وغياب العالجات املتخصصة املوجهة لفئات معينة
57 - H. Landraut et al. « La santé mentale au Maroc : définitions, évolutions et enjeux actuels », publié le 01-04-2019,
accessible sur :https://www.santementale.fr/2019/04/la-sante-mentale-au-maroc-definitions-evolutions-et-enjeux-actuels/
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من املواطنني (األطفال ،املراهقني ،واملسنني) ،وعدم توفر الجيل الجديد من االدوية التي تتميز بفعالية
أكرب ومبضاعفات جانبية أقل.
-

يسجل املجلس أن مستشفيات األمراض العقلية والنفسية باملغرب تعرف نقصا حادا يف بنيات االستقبال
من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة باملستشفيات العمومية ،كام أن التجهيزات املتوفرة متقادمة
أو معطلة أو غري مالمئة .ومن جهة أخرى فإن عدد األرسة ال يتجاوز  1725رسيرا يف  27مؤسسة صحية
لعالج األمراض العقلية ،عالوة عىل النقص الحاد يف املوارد البرشية املتخصصة والتي ال تتجاوز حاليا
 172طبيبا نفسيا و 740ممرضا اختصاصيا يف الطب النفيس بالقطاع العام مقابل  131طبيبا يف القطاع
الخاص ،وهو عدد بعيد عن االستجابة للمعايري العاملية يف هذا املجال .وفضال عن ذلك فإن  54يف املائة
58
من هؤالء األطباء واملمرضني يتمركزون يف محور الدار البيضاء والرباط وطنجة.

بناء عىل ما سلف وبالنظر إىل حجم الخصاص والتفاوت املجايل يف مجال البنيات واملوارد البرشية الخاصة
بالصحة العقلية والنفسية ،واستنادا إىل التوصيات الواردة يف اللقاءات الجهوية يؤكد املجلس عىل :
58

· رضورة االهتامم بالصحة النفسية مبعناها الواسع ،باعتبارها «قدرة كل شخص عىل الشعور والتفكري
والفعل بشكل يسمح له باالستمتاع بالحياة ورفع التحديات التي يواجهها» ،أي باعتبارها شعورا ايجابيا
بالراحة الوجدانية والروحية التي تتحقق من خالل اإلنصاف والعدالة االجتامعية وصيانة كرامة األشخاص
واالهتامم باألبعاد الثقافية للحياة.59
· التأكيد عىل الحاجة امللحة لالهتامم مبحددات الصحة النفسية من خالل االشتغال عىل مختلف
أشكال تفاعل االفراد مع املحيط الذي يعيشون فيه ،اعتامدا عىل مقاربة علم االوبئة االجتامعي.
· الدعوة إىل النهوض بالبحث العلمي ،ليس يف مجال املحددات الفردية والبيولوجية للصحة النفسية
فحسب ،بل كذلك املحددات والعوامل االجتامعية ،الثقافية واالقتصادية ،السياسية ،والبيئية التي
تتحكم بشكل كبري يف الصحة النفسية لإلنسان وفق مقاربة استباقية ،مبختلف تأثريات سريورة التغري
االجتامعي عىل الصحة النفسية للمغاربة.
· جعل مطلب النهوض بالصحة العقلية والنفسية عنرصا مركزيا ضمن مرشوع إعادة هيكلة البنيات
االستشفائية عىل املستوى الوطني والجهوي ملواكبة املتغريات والديناميات الناشئة بفعل التحوالت
املجتمعية والدميوغرافية والوبائية.
 - 58وردت هذه التوصية والتوصيات التي تليها ضمن تقرير الشبكة املغربية للدفاع عن الحق يف الصحة =الحق يف الحياة ،حول واقع الصحة النفسية والعقلية باملغربة
صدر سنة .2012
59 - George L. Engel, The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine, Psychodynamic Psychiatry, 40(3) 377–396, 2012,
accessible sur https://www.urmc.rochester.edu/MediaLibraries/URMCMedia/medical-humanities/documents/Engle-Challenge-to-BiomedicineBiopsychosicial-Model.pdf
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· االهتامم بأبعاد الصحة النفسية املرتبطة بتحوالت ظروف العمل ومنط العيش ،ومبظاهر االقصاء
االجتامعي ،وبتداعيات التمييز ضد النساء وغريها من انتهاكات حقوق االنسان عىل الصحة النفسية
60
للمواطنني واملواطنات.
· اعتامد مقاربة تتجاوز الرتكيز عىل االضطرابات العقلية كام تويص بذلك منظمة الصحة العاملية .مع
الحرص عىل تجاوز املقاربة القطاعية يف الجهود الرامية إىل ضامن الصحة النفسية ،عرب إرشاك مختلف
القطاعات كالرتبية والتعليم ،الشغل ،العدالة ،النقل ،السكن ،والبيئة.
· وضع مطلب النهوض بالصحة النفسية والعقلية يف صلب مراجعة السياسات العمومية املوجهة لبناء
وهندسة السياسة الرتابية باملدن والبوادي.
· ووضع سياسة اجتامعية واقتصادية وتربوية تقي من اإلصابة باألمراض النفسية ووضع سياسة شاملة
ومتكاملة للصحة العقلية تنخرط جميع مكونات املجتمع والفاعلني واملعنيني واملهتمني يف وضع خطوطها
العريضة ورسم معاملها ،وفق مقتضيات دستور منظمة الصحة العاملية و«مبادئ حامية األشخاص
املصابني مبرض عقيل وتحسني العناية بالصحة العقلية» و»القواعد املو َّحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص
61
للمعاقني».
· تغيري قانون  30أبريل  ،1959والعمل عىل وقاية املصابني باألمراض العقلية ومعالجتهم بشكل جذري
وفق مقاربة تشاركية واسعة.
· سن نظام أسايس خاص باملمرضات واملمرضني املختصني يف األمراض العقلية وتحسني ظروف عملهم
وتحفيزهم.
· توفري الخدمات العالجية مبا يضمن الكرامة اإلنسانية للمرىض وحقوقهم األساسية من خالل:

.1

توفري بنيات مستقبله يف املستوى املطلوب.

.2

سد الخصاص املريع يف املوارد البرشية.

.3

تبني سياسة عالجية متعددة األبعاد.

60 - H. Landraut et al. « La santé mentale au Maroc : définitions, évolutions et enjeux actuels », publié le 01-04-2019, accessible sur :https://
www.santementale.fr/2019/04/la-sante-mentale-au-maroc-definitions-evolutions-et-enjeux-actuels/
 - 61وردت هذه التوصية والتوصيات التي تليها ضمن تقرير الشبكة املغربية للدفاع عن الحق يف الصحة =الحق يف الحياة ،حول واقع الصحة النفسية والعقلية باملغرب
مرجع سابق.
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.4

إعادة النظر يف األمثنة املهولة للدواء خصوصا الجيل الثالث ،وإقرار املجانية الكاملة للمرىض املصابني
بإمراض نفسية وعقلية.

.5

ضامن املساواة يف العالج ما بني جميع املواطنني واملواطنات وتحقيق التوازن الكمي والنوعي عىل
جميع املستويات ما بني الجهات.

.6

اعتبار إشكالية الصحة العقلية والنفسية إشكالية حكومية عامة مبعنى إقحام كل القطاعات الوزارية
عىل املساهمة كل حسب اختصاصه (التعليم ،العدل ،الصحة ،االتصال ،الداخلية … ).يف الحد من
تفيش املرض النفيس

.7

تشجيع مؤسسات وجمعيات املجتمع املدين العاملة يف هذا املجال والبحث عن موارد مالية لتغطية
نفقات العالج وتعزيز اإلدماج االجتامعي لألشخاص املصابني بأمراض نفسية وعقلية.

.8

تعزيز وتقوية التواصل والتفاعل بني القطاع الصحي والقطاعات االجتامعية من اجل املساهمة يف
اإلدماج الفعيل للمرىض بعد شفائهم ومتابعة وضعيتهم النفسية والصحية واالجتامعية وتأمني مشاركة
املرىض وعائالتهم يف عملية العالج وحقهم يف الحصول عىل املعلومة وضامن الرس املهني من طرف
األطباء واملمرضني.

.9

وضع نظام صحي وتأمني خاص مجاين لكل املرىض املصابني بأمراض نفسية وعقلية وبعث ثقافة ملحاربة
وصمة املرض يف املجتمع عرب التوعية ووسائل اإلعالم الوطنية.
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.10

إدماج املواكبة والتوجيه النفيس ضمن برنامج إصالح التعليم بجميع أسالكه.

 - 3مدخل التغطية الصحية الشاملة
· تتطلب التغطية الصحية الشاملة توفري بنيات متويل مالمئة ،حتى ال يضطر األفراد إىل دفع معظم
تكاليف الخدمات الصحية من أموالهم الخاصة أو من مدخراتهم أو بيع ممتلكاتهم ،ألن من شأن ذلك
حرمان الفقراء من الحصول عىل الخدمات الصحية التي هم يف حاجة إليها ،مبا يف ذلك الرعاية األولية،
والتأثري حتى عىل األغنياء الذين يعانون من أمراض خطرية ،طويلة األمد ومكلفة ،وتكبدهم مشاكل وأزمات
مالية .ويتطلب تحسني التغطية الصحية وجود املوارد البرشية املؤهلة واألدوية والبنيات والتجهيزات
القريبة واملالمئة لكل األفراد واملجموعات .ومن جهة أخرى ينبغي التأكيد أن الرعاية الصحية األولية
الجيدة تشكل العمود الفقري للتغطية الصحية الشاملة ،وهي الوسيلة األنجع لتحسني جودة الرعاية
الصحية بتكلفة مناسبة.
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· وانطالقا من ما تم تداوله يف اللقاءات الجهوية واالستشارات التي قام بها املجلس مع الخرباء واملختصني
يف األنظمة الصحية ،فقد خلص املجلس إىل أن أنظمة التغطية الصحية باملغرب تعاين من ثالثة اختالالت
كربى ،وهي:
أ  -تحدي التوازنات املالية:
فبينام يتوفر الصندوق الوطني للضامن االجتامعي عىل فائض مايل ،يعاين الصندوق الوطني
ملنظامت االحتياط االجتامعي من العجز منذ عدة سنوات .وميكن إجامل أسباب اختالالت عنارص
التوازنات املالية للتأمني اإلجباري عن املرض فيام ييل:
-

حصة النفقات يف القطاع الخاص من مجموع املساهامت واالشرتاكات بلغت  ٪54يف عام .2018
ويف القطاع العام ،بلغت حصة النفقات من مجموع املساهامت يف نفس السنة ما مجموعه
.٪95.2

-

ارتفاع معدالت املساهامت يف القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام :نسبة املساهمة يف القطاع
الخاص  ،٪6.37وتبلغ  ٪5يف القطاع العام.

-

نسبة املساهمة الخاصة باملتقاعدين  ٪4.52يف القطاع الخاص و ٪2.5يف القطاع العام.

-

وجود حد أقىص للمساهامت واالشرتاكات يف القطاع العام وهو  400درهم للمتقاعدين و800
درهم للمؤمنني الناشطني.

-

متوسط عمر املستفيدين من القطاع الخاص يبلغ  29،2سنة ،بينام يبلغ هذا املتوسط يف القطاع
العام  34،6سنة بسبب محدودية التوظيف.

-

انخفاض معدل األشخاص العاملني لكل متقاعد يف القطاع العام  1،73نشيط لكل متقاعد مقابل
 5،6يف القطاع الخاص،مع ما لذلك من تأثري عىل ضعف املداخيل حيث يساهم املتقاعدون
بشكل أقل من النشيطني ،وينعكس عىل ارتفاع املصاريف حيث يستهلك املتقاعدون أكرث من
النشيطني .ويقل معدل متوسط عدد ذوي الحقوق بالنسبة لكل شخص مؤمن عليه يف القطاع
62
الخاص عنه يف القطاع العام :فهو  1.18يف القطاع الخاص و 1.44يف القطاع العام.

-

نسب التعويضات أعىل يف القطاع العام وبالتايل فهي تشجع عىل استعامل خدمات الرعاية
الصحية.ففي عام  2018بلغ املتوسط العام للتعويضات التي يستفيد منها املستفيد يف القطاع
62 - Rapport ANAM 2018
http://www.anam.ma/wp-content/uploads/2015/06/RAG2018-VF.pdf
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العام يف املعدل السنوي  1585درهام وبذلك متثل أكرث من ثالثة أضعاف متوسطها يف القطاع
الخاص 577 ،درهام63.ويعود هذا الفرق يف حجم التعويضات التي يتلقاها املؤمنون بني القطاعني
العام والخاص لعدة أسباب أهمها ارتفاع متوسط مستوى الدخل بالنسبة للقطاع العام ،وكذلك
64
االستفادة من التغطية التكميلية ،وهام عامالن يشجعان عىل استخدام الرعاية الصحية.
-

انعدام أو قلة الربوتوكوالت واملراجع العالجية للعديد من األمراض للتأمني اإلجباري عن املرض.

-

عدم مراجعة التعريفة الوطنية املرجعية منذ سنة  2006خالفا للترشيع الذي ينص عىل هذه
املراجعة كل ثالث سنوات مام ييسء للعالقة بني األطباء واملؤمنني ويثقل كاهل هؤالء بنفقات
خارج التعويض.

-

ضعف ولوج الدواء لجنيس للسوق الوطنية حيث يبقى يف حدود40%

ب  -تحدي النجاعة:
62

· تتحمل األرس املغربية بشكل عام أكرث من  50%من املصاريف الصحية بشكل مبارش ،وأكرث من 63%
إذا احتسبنا مساهمة األرس يف التغطية الصحية ،وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام املواطنني للولوج إىل
العالج ،ويساهم يف انزالق نسبة مهمة من الساكنة سنويا نحو الفقر والهشاشة .بسبب مشكل صحي
تضطر األرسإىل استعامل مدخراتها أو بيع ممتلكاتها أو االقرتاض ملواجهة تكاليف العالج65.كام أن ضعف
نجاعةالتغطية الصحية يدفع فئات عريضة من املستفيدين من التأمني اإلجباري عن املرض إىل تاليف
التطبيب والتنازل عن حقهم يف العالج.
· ومن جهة أخرى فإن ارتفاع نسبة املصاريف التي تقع عىل كاهل املؤمنني والتي قد تصل إىل حوايل
النصف بالنسبة للعالجات الخارجية يف القطاع الخاص ،يشكل عقبة أمام استفادة املؤمنني من ذوي الدخل
البسيط من الرعاية الصحية .أما نسبة الحصة املتبقية  :le Reste à chargeالحصة املتبقية من املصاريف
التي يتحملها املؤمن .وبخصوص لحاالت العالجات الخارجية أي الغري استشفائية ،فتبلغ  47.6%يف املائة
يف القطاع الخاص ،و 40.5%يف املائة يف القطاع العام.

63 - Rapport ANAM 2018
http://www.anam.ma/wp-content/uploads/201506//RAG2018-VF.pdf
64 - OCDE (2020), Mobilisation des recettes fiscales pour le financement de la santé au Maroc,
OCDE, Paris, www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-lefinancement-de-la-sante-au-maroc.htm.
65 - OCDE (2020), Mobilisation des recettes fiscales pour le financement de la santé au Maroc,
OCDE, Paris, www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/mobilisation-des-recettes-fiscales-pour-lefinancement-de-la-sante-au-maroc.htm.
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ج  -غياب نظام الثالث املؤدي يف العالجات الخارجية:
· يساعد نظام الثالث املؤدي payant Tiersاملعمول به يف العالجات االستشفائية عىل إقبال املؤمنني
عىل هذا النوع من العالجات ،بفضل عدم اضطراراهم لتأدية مجموع املصاريف وانتظار اسرتجاعها بعد
أسابيع أو أشهر كام هو الحال بالنسبة للعالجات الخارجية.ويف غياب هذا النظام فإن املؤمنني يضطرون
إىل دفع  ٪39.9من املصاريف الصحية يف القطاع الخاص و 31،3%يف القطاع العام من ميزانيتهم الخاصة
رغم كونهم مؤمنني.
· ويسجل املجلس أن ظاهرة تاليف العالجات بسبب ضعف األجور)وباألخص يف القطاع الخاص حيث
 59%من األجراء املؤمنني يتقاضون أقل من  2800درهم شهريا(،تؤدي إىل مفارقة تتجىل يف أن رشيحة
واسعة من املؤمنني من ذوي الدخل املحدود بالقطاع الخاص أساسا ،يساهمون يف متويل صناديق التأمني
من أموالهم ،دون التمكن من االستفادة من العالجات املخصصة لهم ،ويتحولون إىل ممولني لعالجات
املنخرطني ذوي املداخيل املرتفعة الذين يستطيعون الولوج إىل العالج وتحمل النفقات.
· ويرتتب عىل ذلك تفاوت كبري بني القطاعني العام والخاص عىل مستوى االستفادة من التعويضات،
حيث أن املتوسط العام للتعويضات التي يستفيد منها املؤمنون يف القطاع العام سنة  2018تبلغ يف
املعدل السنوي  1585درهام وبذلك متثل أكرث من ثالثة أضعاف متوسطها يف لقطاع الخاص،أي 577
درهام66وتؤدي هذه العقبة يف الوصول إىل العالج إىل نتيجتني سلبيتني عىل األقل:
أولهام تخيل عدد من املؤمنني من ذوي الدخل الضعيف واملتوسط عن العالجات إال يف حاالت الرضورة ،أما
النتيجة السلبية الثانية فتتجىل يف االقتصار عىل العالجات االستشفائية التي تعمل بنظام الثالث املؤدي ،مع
إهامل الوقاية والتشخيص املبكر والرعاية األولية ،مام يساهم يف تعقد الحاالت املرضية وظهور املضاعفات
التي تتطلب الحقا الكثري من العالجات واملصاريف.
· انطالقا مام سلف يدعو املجلس إىل:
· رضورة استغالل مناسبة تنزيل ورش الحامية االجتامعية الشاملة ملعالجة مشكل تشتت صناديق
التأمني عن املرض والعمل عىل تجميعها ،وتوحيد نسب املساهامت األساسية بني املؤمنني لتمكني
املواطنات واملواطنني من الولوج إىل العالج وفق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص ،وتعزيز إمكانية النهوض
بالرعاية األولية.
· تقليص نسبة املصاريف التي تبقى عىل كاهل املؤمنني.
· اعتامد نظام الثالث املؤدي بالنسبة لالستشارات والعالجات الخارجية ،واستعجال هذا النظام
بالنسبة للمؤمنني من ذوي الدخل املحدود كمرحلة أولية.
66 - Rapport ANAM 2018
http://www.anam.ma/wp-content/uploads/201506//RAG2018-VF.pdf
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· تشجيع استعامل األدوية الجنيسة ،وتشجيع إدخال األدوية التي ميكن أن تكون قابلة للتجنيس يف
السوق املغربية.
· تحسني جاذبية املستشفى العمومي لخلق تنافسية لصالح املريض.
· تطوير ونرش الربوتوكوالت العالجية.
· اعتامد املسار املنسق للعالج.
· تعزيز برامج الوقاية والتشخيص املبكر والعالجات األولية.

 - 4التكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية

64

أجمع املشاركون يف االستشارات التي نظمها املجلس عىل أهمية تحويل التهديدات التي فرضتها الجائحة
إىل فرص لتعزيز مناعة املجتمع املغريب يف مواجهة األزمات املحتملة يف املستقبل .وقد متحورت أغلب املقرتحات
التي قدمت يف هذا اإلطار حول رضورة توسيع هامش االعتامد عىل الذات مبا يضمن تعزيز السيادة الوطنية
يف مجال الصحة .وإذ يستحرض املجلس التوصيات التي أوردها يف املذكرة التي وجهها للجنة الخاصة بالنموذج
التنموي الجديد ،فإنه يعيد التأكيد عىل األهمية القصوى والحيوية للتكوين والبحث العلمي كرافعة لتعزيز
السيادة الوطنية يف مجال الصحة ،ويشدد عىل رضورة العمل عىل احداث تحول نوعي عىل املسارات الثالث
التالية:
أ  -تكوين األطباء واألطر الصحية وتحسني ظروف املامرسة الطبية واستهداف الكفاءات الطبية املغربية
بالخارج:
· حدد تقرير لجنة النموذج التنموي معدل  3600طبيب كمعدل سنوي لتكوين األطباء وبلوغ
معدل  4،5مهني صحي لكل ألف نسمة يف أفق سنة  2035وهو ما يتامىش مع معايري منظمة الصحة
العاملية67.ولبلوغ هذا الهدف يدعو املجلس إىل:
· فتح املزيد من كليات الطب واملراكز االستشفائية الجامعية ،ومدارس ومعاهد تكوين املهنيني الصحيني،
وتكوين املزيد من األساتذة واملكونني ،ومراجعة نظم الدراسات الطبية والصحية وإرشاك املستشفيات
العمومية والخاصة والعيادات الطبية بالقطاع الخاص يف عملية التداريب امليدانية والتكوين وفق أنظمة
االعتامد الخاصة التي تستجيب للحاجيات املحلية والجهوية .ويود املجلس التأكيد عىل رضورة إحداث
تغيري بشكل متزامن عىل املستويات األربع التالية:
ب  -أهمية مالمئة تكوين األطباء مع الحاجيات األساسية للساكنة ودور طب القرب
توضح دراسة مرجعية يف عامل الطب تحت عنوان :بيئة الرعاية الطبية«  «Medi� of Ecology

67 - LE NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT, Rapport Général
https://www.csmd.ma/documents/Rapport_General.pdf
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 ..»care calويطلق عىل ملخصها مربع وايت White de Carréأنه خالل شهر واحد ،من بني
 1000شخص معرض ملشاكل صحية 750 ،يبلغون عن املشكلة 250 ،منهم سيستشريون طبيبا9 ،
يدخلون املستشفى 5 ،يتم توجيههم لطبيب آخر وشخص واحد فقط سيدخل مستشفى جامعيا.
تم تحيني هدا املربع  40سنة بعد ذلك ـ سنة  2001ـمن طرف باحثني آخرين الذين أكدوا نفس
الخالصات ونفس الدروس:
ملواجهة أهم املشاكل الصحية وأكرثها يجب االهتامم بطب القرب ،ومن أجل تكوين جيد لألطباء
واملهنيني الصحيني يجب تكوينهم داخل املؤسسات الصحية القريبة من املواطنني الكتشاف
األعراض واألمراض واملشاكل الصحية األكرث انتشارا وليس االكتفاء بتكوينهم داخل املستشفيات
68
الجامعية فقط.
ج  -تامني السيادة واالمن الصحي:
الصناعة الدوائية يف املغرب هي الثانية افريقيا .بحيث ينتج املغرب ما بني  60%و 70%من
حاجياته ،ويصدر  10%من إنتاجه إلفريقيا والعامل العريب وآسيا واروبا .غري ان متكن املغرب اليوم
من املرور إىل مرحلة إنتاج األدوية الحيوية التي تضم اللقاحات وأدوية بيولوجية أخرى ،يجعل
69
صناعته الدوائية تتطور لضامن قدر أكرب من أمنه الصحي وسيادته ،وأمن افريقيا وسيادتها.
د  -إنتاج األدوية الحيوية وتطوير التكنولوجيا الحيوية:
يتطلب إنتاج اللقاحات ،والبيوتكنولوجيا بشكل عام ،تعبئة إمكانيات تقنية ومعرفية وتكنولوجية
ومهارات برشية أكرب .ومن شأن هذا الورش أن يساعد عىل استباق األزمات املحتملة يف املستقبل
كام هو الشأن بالنسبة ملرشوع إنتاج اللقاحات ضد كوفيد  19ولقاحات أخرى والتي سيستفيد
منها املغرب وافريقيا والعامل يف القضاء عىل الجائحة.
ه  -إحداث مجلس وطني لألخالقيات:
مبوازاة مع رهانات النهوض بالبحث العلمي وجعله قاعدة مركزية لتطوير وتعزيز الخدمات الصحية مبختلف
أصنافها ،ويف سياق املشاورات التي انصبت من طرف املشاركات واملشاركني يف الحوار الجهوي حول إمكانات
مراجعة األطر القانونية واملقتضيات املرتبطة بالقانون  34.09طالب املشاركون واملشاركات برضورة مراجعة
املقتىض الخاص بلجنة وطنية لألخالقيات من املادة  30يف اتجاه إحداث مجلس وطني لألخالقيات يكون مبثابة
بنية مؤطره لكل التحوالت الناشئة يف مجال الطب والبيولوجيا ويأخذ عىل عاتقه:
68 - White KL, Williams TF, Greenberg BG.— The ecology of medical care. N Engl J Med, 1961, 265, 885-892.
69 - Vers un marché maghrébin du médicament, MOHAMED WADIE ZERHOUNI L. ASMA EL ALAMI EL FELLOUSSE Février 2015
http://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1452778736_rapport-ipemed-bd--vers-un-marche--maghrebin--du-medicament--bd.pdf
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·

تحمل املسؤولية اتجاه ما يطرحه التقدم العلمي والتكنولوجي من تحديات أخالقية متس كرامة
اإلنسان ،وتهدد وجوده ومستقبله .ويتعلق األمر ب:


مسالة االنجاب مبساعدة طبية مثال وكل التحديات املتعلقة بهذا املوضوع والحاالت التي
تسمح باالستعانة بهذه التقنيات والحاالت التي ال تسمح أخالقيا باالستعانة بهذه التقنيات
(يف حالة كان الزوج متوىف مثال وحاالت أخرى مشابهة،)...



مسالة املوت الرحيم وانتزاع أجهزة التنفس والتغذية االصطناعية عن املرىض الذين يعانون
من غيبوبة طويلة األمد رحمة بهم أم يواصلون إبقاءهم أحياء بشكل اصطناعي.



 مسالة اإلجهاض وإشكاالته املتعددة وما يتطلبه من وجوب الرصامة يف مسالة محاربةاإلجهاض الرسي الذي يعرف تصاعدا والذي يجب أن مي ّر عرب ترشيع ي ّوسع حقل اإلنهاء
اإلرادي للحمل اآلمن وليس فقط اإلنهاء العالجي له ،والخ من القضايا امللحة وذات راهنيه
حارقة.



قضية استعامل األعضاء البرشية للمتوفني إلنقاذ أرواح برشية تصارع املوت تطرح عدة
مخاطر وإشكاالت وطنيا ودوليا (كمسالة االتجار باألعضاء البرشية واالتجار بالبرش لهذا
70
الغرض اىل اخره .). . .فرسميا ال يتجاوز عدد املتربعني باألعضاء يف املغرب  1500شخص
من الذين سجلوا رغباتهم يف التربع باألعضاء يف املحاكم االبتدائية وفق القانون وعىل الرغم
من التقدم املحرز يف هذا املجال فإن االستفادة من هذه التقنية ال يزال من القضايا الرئيسية
والشائكة والتي تعلوها العديد من االكراهات الثقافية واالجتامعية بارتباط مع أخالقيات
البيولوجيا يف املغرب.

·

ويف هذا الصدد يسجل املجلس أهمية الرتسانة القانونية الحالية ،لكنها ال ترقى ملتطلبات
71
التحديات الراهنة.

·

كام يؤكد املجلس أنه وعىل الرغم من التزام املغرب منذ عقود باحرتام القانون العاملي
لحقوق اإلنسان وإدماجه يف قانونه الوطني ،فإن قضايا أخالقيات البيولوجيا ال تشكل أولوية
وال تستثمر بالوترية املتطلبة يف السياسة والقانون وعلم االجتامع ،وعليه يدعو املجلس إىل:

·

تأطري ومواكبة املامرسات التجريبية ضمن القانون ومبادئ حقوق اإلنسان.
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 - 70الدكتور الطرابليس محمد لحسن  ،وكالة املغرب العريب لألنباء أكتوبر 20214
 - 71القانون رقم  98-16املعلن يف  1999/08/25املتعلق بشأن التربع باألعضاء واألنسجة البرشية وإزالتها وزرعها.
القانون رقم  13-28الصادر يف  2015/07/19بشأن «حامية األشخاص املشاركني يف البحوث الطبية الحيوية»
القانون اإلطار  09-34لعرض الرعاية الصحية لسنة .2011
القانون «املتعلق باملساعدة الطبية عىل اإلنجاب رقم  47.14الصادر يف .2015/07/19
املرسوم رقم  326.20.2الصادر يف  22من شعبان  5(14.42أبريل  )2021بتطبيق القانون رقم  13.28املتعلق بحامية األشخاص املشاركني يف األبحاث البيو طبية.
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·

تأطري وتنظيم مامرسة العاملني يف ميادين علم الحياة والطب والصحة يف ضوء مبادئ
حقوق اإلنسان.

·

توفري بنية قانونية متينة للسامح بتطوير البحث العلمي عىل املستوى الوطني والجهوي.

·

حامية العلامء والباحثني وتعزيز انخراطهم يف مجال البحث العلمي.

·

إدماج األخالقيات الطبية والبيولوجية يف مسارات التكوين بكليات الطب والصيدلة ومراكز
ومختربات البحث العلمي.

ويف ظل الدروس املستخلصة من جائحة كوفيد 19يتضح أن هناك توجها عامليا إلعادة النظر يف سياسات االعتامد
املتبادل لتزويد السوق الوطنية خصوصا ببعض الحاجيات األساسية التي تتنوع بني املواد الصحية والغذاء مرورا
بالرقائق االليكرتونية والبالستيك وغريها .وقد أصبحت الكثري من الدول واعية بصعوبة االعتامد عىل دول بعيدة
جغرافيا أو عىل بلد واحد يركز كل اإلنتاج العاملي عنده فيتوقف العامل عند حدوث أزمة صحية .ولذلك يعترب
املجلس أن مرحلة ما بعد الجائحة تشكل فرصة حقيقية بالنسبة للمغرب بالنظر ملوقعه االسرتاتيجي كعامل
الستقطاب وتحويل بعض االستثامرات األوربية من آسيا نحو املغرب.
ولربح هذا الرهان ،يدعو املجلس الوطني لحقوق االنسان إىل:
· رضورة االعتامد عىل املوارد البرشية والدوائية والتقنية الذاتية ،من أجل تعزيز السيادة واألمن
الصحيني ،وذلك عرب العمل عىل تكوين مزيد من األطباء واملهنيني الصحيني.
· مواجهة أسباب هجرة األطر الطبية ،بتحسني ظروف وبيئة العمل يف القطاعني العام والخاص،
وتشجيع عودة الكفاءات املقيمة بالخارج.
· مراجعة نظم التكوين والدراسات الطبية والصحية وإرشاك املستشفيات العمومية والخاصة
والعيادات الطبية بالقطاع الخاص يف عملية التداريب امليدانية والتكوين وفق أنظمة االعتامد الخاصة
التي تستجيب للحاجيات املحلية والجهوية.
· تشجيع البحث العلمي والرفع من مصادر متويله واالستثامر فيه ،وخلق البيئة املالمئة لتطويره عىل
املستوى الوطني والجهوي ،وتعزيز شبكة التحفيزات املوجهة للباحثني يف املجال العلمي ،لتمكينهم
من االنخراط الواسع يف التطوير واالبتكار الذي من شأنه تعزيز املنظومة الصحية وإنتاج فائض القيمة
وتعزيز الصناعة الدوائية لتستجيب للحاجيات املتجددة وفق متطلبات الخرائط الجهوية للصحة.
· تطوير صناعة اللقاحات واألدوية الحيوية باملغرب من أجل تأمني السيادة واألمن الصحيني ،والتهيؤ
للمستقبل من أجل تدبري أفضل لالزمات الصحية املستقبلية.
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· جعل املغرب قاعدة للخدمات واملنتجات الصحية نحو افريقيا والعامل العريب واروبا يف ظل وعي
الدول بصعوبة االعتامد عىل دول بعيدة جغرافيا أو عىل بلد واحد يركز كل اإلنتاج العاملي عنده فيتوقف
العامل عند حدوث ازمة صحية.
ز  -االستثامر يف الصحة والتقنيات الجديدة
· ميكن اعتبار قطاع الصحة أحد القطاعات الواعدة لالستثامر عىل املستوى العاملي ،خاصة يف ضوء الخصاص
الكبري املسجل يف مجال تطوير الخدمات ،ومن حيث املوارد املالية التي الزال القطاع ينتظر ضخها فيه .ويف
هذا السياق نبه املشاركون واملشاركات يف الحوار الوطني والجهوي إىل خطورة العجز الكبري الذي يتعني
س ّده،خاصة أن تعميم التأمني الصحي سيولد املزيد من الطلب عىل الرعاية الصحية .إضافة اىل التأثري املتوقع
لعوامل أخرىكالنمو الدميوغرايف ،وشيخوخة السكان ،وزيادة الطلب املتزايد عىل الرفاه ،وهي كلها عوامل
تستدعي فتح املجال امام االستثامر يف هذا القطاع من أجل تطويره واالستفادة من قيمته املضافة.
68

· كام يسجل املجلس الحاجة امللحة إىل تعزيز االستثامر يف القطاعات املرتبطة بالحق يف الصحة ،خاصة
يف قطاع خدمات الرعاية (االستشفاء ،الرفاه ،املختربات ،األشعة ،إلخ) ،صناعة االدوية ،املعدات الطبية ،و
التقنيات الصحية الجديدة ،مبا يف ذلك أدوات التشخيص والعالج ،و التكنولوجيا الحيوية.
· كام يؤكد أهمية اعتامد التقنيات الجديدة (مثل الطب عن بعد) كطريقة لتوسيع دائرة الولوج إىل
الرعاية الصحية ،حيث تساهم التكنولوجيات الجديدة يف تحسني جودة الخدمات ،مع خفض التكاليف
وضامن جودة الحياة .ومن شأن االنخراط املبكر والقوي يف التكنولوجيات الجديدة أن يدعم الجهود
الرامية اىل ضامن تكافؤ الفرص ويساعد عىل تقليص التفاوتات بكل أشكالها ومتظهراها .كام أن استعامل
التقنيات الجديدة سيساعد عىل تقريب التوعية والرتبية الصحية ووسائل التشخيص والعالج والتتبع
واملرافقة للمواطنني واملواطنات يف املناطق البعيدة واألقل استفادة من التطبيب .وعىل عكس بعض
التصورات ،فإن التكنولوجيات الجديدة وتطورها املرتقب مع تقنيات الجيل الخامس  ،5Gمن شانها خفض
الكلفة وضامن مزيد من تكافؤ الفرص وترشيد استعامل املوارد البرشية.
· تأسيسا عىل ما سلف ،يدعو املجلس اىل تشجيع توطني واستعامل التقنيات الجديدة مثل الطب عن
بعد ،الصحة االليكرتونية والروبوتات كوسيلة لتحسني جودة الخدمات ،وخفض التكاليف وضامن جودة
الحياة.
ح  -النهوض بالبحث العلمي كجزء من اسرتاتيجية استباق األزمات الصحية:
· ترتبط األمراض املعدية وسوء التغذية واألمراض غري السارية بتدهور التنوع البيولوجي والنظم
اإليكولوجية ،جراء االحتكاك املتزايد لإلنسان مع الحياة الربية وما يسببه من إنهاك غري مقبول لكوكب
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األرض .ان هذا الضغط املتزايد عىل النظم اإليكولوجية جعل اإلنسانية تعيش خالل العقود الثالثة األخرية
عىل وقع أوبئة كل  3او  4سنوات ،منها ما يتم تطويقه يف رقعة جغرافية معينة (السارس بآسيا ،املريس
الرشق األوسط ،ايبوال ،زيكا )..... ،ومنها ما يتحول اىل جائحة (االنفلونزا سنة  ،2009كوفيد 19سنة .)2019
· وقد أظهرت الدراسات أن انتقال العدوى بني األنواع أكرث من اثنني إىل ثالثة مرات مام كانت عليه قبل
أربعني عاما ،وذلك بسبب القرب األكرب بني البرش والحيوانات .مع التذكري أن ثالث أرباع مسببات األمراض
الجديدة التي تم اكتشافها يف العقود األخرية هي من أصل حيواين 72.كام أظهرت دراسة علمية أجريت
عام 2008أنه بني سنتي  1960و 2004ظهر  335مرض تعفني جديد ،أزيد من  60%منها من أصل حيواين.
وبناء عليه تتأكد الحاجة امللحة إلعادة النظر يف عالقة االنسان مع البيئة كرشط رضوري ملواجهة األزمات
املحتملة يف املستقبل.
وبناء عىل املعطيات أعاله يؤكد املجلس عىل أهمية اعتامد سياسة عمومية يف مجال البحث العلمي قادرة
عىل رفع التحديات التالية:
-

التهيؤ لالزمات الصحية
يشري تقرير للبنك الدويل إىل امكانية بناء اسرتاتيجيات وبرامج صحية استباقية ومالءمة ملواجهة الطوارئ
الصحية ،بتخصيص ميزانيات ال تتعدى  1،69دوالر لكل فرد.73

-

تعزيز اليقظة والرصد الوبايئ:
يتطلب األمر إنشاء مراكز للرصد الوبايئ وتتبع الجراثيم والفريوسات وتطورها وتحورها وتفشيها الستباق
تحولها إىل أوبئة وجائحات .باإلضافة إىل متكني النظم الصحية من وسائل ومراكز اإلنذار املبكر لتحفيز
النظم الصحية ،قبل تطور تفيش اإلصابات اىل حالة وبائية ولرمبا جائحة عاملية.

-

تطوير الطب الدقيق والبنوك الحيوية:
يأمل الطب الدقيق إيجاد بدائل جينية لتشخيص األمراض عن طريق فحوص األحامض النووية للمرىض،
وتوظيف تاريخهم املريض والعائيل للتنبؤ باألمراض قبل حدوثها ،كام يسعى إىل إيجاد الدواء الصحيح
ملريض بعينه ،ويف الوقت املناسب معتمدا عىل كون اختالف استجابة املرىض للدواء يعود الختالف التكوين
الجيني (الورايث) للمرىض.
72 - Global trends in emerginginfectiousdiseases
Kate E Jones 1, Nikkita G Patel, Marc A Levy, Adam Storeygard, Deborah Balk, John L Gittleman, Peter Daszak
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18288193/
73 - Gottret Pablo & George Shieber, «Health Financing Revisited, A practioner›s Guide», World Bank 2006.
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-

تكييف املؤسسات الصحية لتكون آمنة ومالءمة يف كل الظروف وخصوصا خالل االزمات.
طرحت الجائحة تحديات غري مسبوقة عىل املؤسسات الصحية العمومية من مستشفيات ومراكز صحية،
وكذا يف املصحات الخاصة والعيادات ومراكز الفحص باألشعة واملختربات وغريها ،متعلقة بكيفية تدبري
الجائحة مع استمرار تقديم الخدمات الصحية االعتيادية ،من الناحية املعامرية والتجهيزية وتقسيم
الفضاءات .ويبدو واضحا أن غالبية هذه املؤسسات الصحية مبختلف الدول صممت دون األخذ بعني
االعتبار مثل هذه االزمات الصحية.

-
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توظيف التكنولوجيات الحديثة يف املجال الصحي:
سواء من أجل تتبع الوباء أو تتبع املرىض زمن الجائحة والحجر الصحي ،أو للتعليم والعمل عن بعد عند
الرضورة ،برزت أهمية االستثامر يف التكنولوجيات الحديثة وابتكار أخرى من أجل توظيفها يف العمل
اليومي يف األوقات العادية أو خالل األزمات التي قد ترضب املجتمعات بشكل مفاجئ .ولذلك فإن توظيف
التكنولوجيات الحديثة من شأنه املساعدة عىل إدارة أفضل لألزمات الصحية وعىل إعداد حلول بديلة
والتكيف مع األوضاع التي تخلفها بعض تداعيات تلك األزمات.
واعتبارا لكل املعطيات املذكورة أعاله يود املجلس التأكيد عىل ما ييل :
· العمل عىل التهيؤ لالزمات الصحية املتسارعة يف ظل عاملية املخاطر الصحية وعاملية األجوبة ومحلية
التدبري ،من خالل اعداد وبناء اسرتاتيجيات وبرامج صحية استباقية ومالءمة ملواجهة الطوارئ الصحية.
· خلق وتفعيل وتطوير آليات اليقظة والرصد الوبايئ ومراكز اإلنذار املبكر.
· االهتامم بالطب الدقيق وبالبنوك الحيوية.
· تكييف املؤسسات الصحية لتكون آمنة ومالءمة يف كل الظروف وخصوصا خالل األزمات.
· توظيف التكنولوجيات الحديثة من أجل تتبع املرىض واالمراض ،إلدارة أفضل لألزمات الصحية
وإعداد الحلول البديلة والتكيف مع األوضاع التي تخلقها االزمات.

 - 5إدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية:
أجمع املشاركون يف االستشارات الوطنية والجهوية التي نظمها املجلس حول فعلية الحق يف الصحة عىل
أن طبيعة وشكل حضور القطاع الخاص يف النظام الصحي الوطني يشكل أحد أهم عوائق الولوج الفعيل للحق يف
الصحة للجميع .وهو ما يعني أن البحث عن صيغ مالمئة ومبتكرة إلدماج القطاع الصحي الخاص ضمن منظومة
وطنية للصحة باعتبارها خدمة عمومية ،يشكل أحد أهم تحديات إعادة بناء النظام الصحي الوطني .وانطالقا
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من املعطيات التي استقاها املجلس من املهنيني والخرباء واملواطنني /املرتفقني وكذا الفاعلني يف مختلف مجاالت
تدبري الشأن الصحي ببالدنا ،يسجل أهمية الخالصات التالية:
-

يتعني معاملة القطاع الطبي الخاص باعتباره مسؤوال عن تقديم خدمة عمومية ،سواء من حيث
التزاماته وظروف اشتغاله ،لتمكني املواطن من التمتع بالحق يف الصحة باعتباره حقا يكفله الدستور
ولذلك فان السياسة الصحية الوطنية يجب أن يشارك فيها القطاع الخاص بجانب باقي املتدخلني يف كل
مراحل التفكري والتدبري والتنفيذ والتقييم وليس فقط التنفيذ ،كام تويص بذلك منظمة الصحة العاملية
لضامن املشاركة املفيدة.

-

أن الرشاكة بني القطاعني العام والخاص ال تشمل فقط رشاء الخدمات من طرف القطاع العام لدى
القطاع الخاص من قبيل رشاء خدمات مراكز تصفية الكيل ،بل تنبني عىل القدرة عىل تعبئة املوارد املالية
والتقنية والبرشية املتوفرة لدى القطاع الخاص وخربته إلنجاح السياسة الصحية الوطنية .ومن شأن
هذه الرشاكة االستفادة من خدمات املوارد البرشية للقطاع الخاص ،وبنيته التحتية واستثامراته وخربته،
وترشيد استخدام عروض الرعاية الصحية من خالل دمج الهياكل والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص،
وسد الثغرات يف الخدمة العمومية ،وتجميع استخدام املوارد البرشية واالستشفائية والتقنية.

-

ولسد الخصاص عىل مستوى البنيات االستشفائية ،يتعني البحث عن صيغ تعاون تسمح بإدماج العيادات
الطبية واملصحات الخاصة واملؤسسات املشابهة يف القطاع الصحي الخاص يف املنظومة الصحية ،مبا يضمن
تنفيذ السياسات الصحية الوطنية وفق خصوصيات القطاع وبشكل متالئم مع خصائصه واكراهاته.
فباإلضافة إىل نقص املوارد البرشية ،يحتاج قطاع الصحة إىل استثامرات لتحديث القطاع االستشفايئ،
حيث يوجد يف املغرب حوايل  33ألف رسير يف املستشفيات ،ثلثها تقريبا بالقطاع الخاص.

-

يحتاج القطاع إىل مراجعة شاملة ملواجهة املعيقات التي تعرقل دخول االستثامر الخاص للقطاع الصحي،
من قبيل ضعف ومحدودية التغطية الصحية باملغرب ،ضعف التعريفة الوطنية املرجعية التي مل يتم
تحيينها منذ  2006عوض كل ثالث سنوات.

-

كام يتطلب تشجيع االستثامر الخاص الوطني واالجنبي يف القطاع الصحي ،تحيني مصنف االعامل املهنية
الطبية ،وبروتوكوالت العالج واالطارات املرجعية للرعاية الصحية وإقرار مدونة للمسؤولية الطبية.

-

من جهة أخرى يعترب املجلس أن اختالالت التوزيع املجايل للقطاع الصحي الخاص ومحدودية خدماته
يف العديد من املناطق يشكل أحد أسباب التفاوتات يف الولوج للحق يف الصحة .ولذلك فإن إقرار آليات
تحفيزية لتشجيع االستثامر يف البنيات الصحية يف املناطق األكرث تهميشا واألقل استفادة من العرض
الصحي ،سيساعد المحالة عىل بناء خريطة صحية تضمن العدالة املجالية.
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-

يسجل املجلس الحاجة امللحة إىل ترسيع حوسبة املنظومة الصحية ،لرتشيد وتجويد الخدمات وتعزيز
الشفافية يف املعامالت وحسن تدبري القطاع .وهو ما من شأنه كذلك تعزيز جاذبية القطاع لالستثامر
الخاص الوطني واألجنبي وإقرار سياسة تحفيزية لتشجيع تطبيب املناطق االقل استفادة من العرض
الصحي يف إطار.

ويشدد املجلس عىل:
· رضورة معاملة القطاع الطبي الحر عىل أساس مبدأ قطاع خاص يقدم خدمة عامة ،من حيث
التزاماته وظروف اشتغاله.
· أهمية تحديد القانون ملفهوم الخدمة الصحية واملؤسسات الصحية أيا كان نظامها القانوين ،ورضورة
اعتبار القطاع الخاص يتحمل نفس املسؤولية مع القطاع العام من حيث تقديم خدمات الوقاية أو
التشخيص أو العالج أو إعادة التأهيل.74
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· رضورة وضع إطار دقيق للرشاكة والتعاقد بني القطاع العام والخاص لتعزيز الصحة كخدمة عمومية
وحامية حقوق املواطنات واملواطنني وذلك من خالل العمل عىل أجرأة وتفعيل أمناط الرشاكة الواردة يف
املادة  15من القانون .34.09
· تطوير الرشاكة بني القطاعني العام والخاص من أجل تعبئة املوارد املالية والتقنية والبرشية املتوفرة
لدى القطاع الخاص وخربته إلنجاح السياسة الصحية الوطنية.
· رضورة التعجيل بتفعيل املادة  30من القانون اإلطار  34.09املتعلقة بإحداث لجنة وطنية للتنسيق
بني القطاع العام والقطاع الخاص  75عىل أن تكون هذه اللجنة بطابع تقريري وليس استشاري ،وذلك
لوضع رؤية اسرتاتيجية تقوم عىل تعاقد شفاف ومسؤول يعزز فعلية الحق يف الصحة ويستجيب للمطالب
املتزايدة للمواطنات واملواطنني بجميع املجاالت الرتابية للوطن عىل قاعدة االنصاف واملساواة.
· رضورة دمج الهياكل والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص ضمن رؤية واحدة للمنظمة الصحية
الوطنية متكاملة ومفتوحة أمام كل املواطنني واملواطنات ،وفق نظرة وبرامج شاملة تعترب مؤسسات
القطاع الخاص جزء من النسيج الصحي الوطني املوكول له تنفيذ السياسة الصحية الوطنية ،عرب آليات
إدارية وقانونية وتعاقدات بني القطاع الخاص والقطاعات الحكومية الوصية ،يلتزم من خاللها القطاع
الخاص بالعمل وفق اهداف ووسائل محددة ،وتوفر الدولة االليات واالمكانيات والتحفيزات املالمئة ،من
اجل ضامن استفادة املواطن من الخدمات الصحية يف القطاعني معا بكل حرية وبدون معيقات.

 - 74املادة  11من القانون االطار رقم 34.09
.
 - 75املادة  30من القانون السالف الذكر
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· رضورة تفعيل مقتضيات املادة  16واملتعلقة بإحداث آليات خاصة لتنسيق الخدمات العالجية
بني مؤسسات القطاعني العام والخاص ،وبني مختلف مستويات التكفل الطبي االستشفايئ والخارجي
املتنقل.76
· إرشاك القطاع الخاص بجانب باقي املتدخلني يف كل مراحل التفكري والتدبري والتنفيذ والتقييم
للسياسة الصحية الوطنية.
· مراجعة شاملة لإلطار الترشيعي والجبايئ واملهني لالستثامر يف القطاع الصحي الخاص لجلب
االستثامر الوطني أو األجنبي.
· إقرار سياسة تحفيزية لتشجيع تطبيب املناطق األقل استفادة من العرض الصحي يف إطار خريطة
صحية تضمن العدالة املجالية.
· وضع إطار قانوين ومؤسسايت لتعزيز مشاركة الوحدات الرتابية الجهوية يف متويل واستقطاب
االستثامرات الصحية.
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 - 76املادة  16من القانون االطار رقم 34.09
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