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يسعدين يف البداية ،أن أعرب لمك عن سعاديت واعزتازي وشكري اخلالص عىل تلبية ادلعوة
مبناس بة الانطالقة الرمسية والفعلية لنظام التأمني الاجباري السايس عن املرض اخلاص
ابلطالبات والطلبة املغاربة والجانب ،كخطوة هممة ولَ ِبنة أساس ية يف طريقنا حنو بلوغ
التغطية الصحية الشامةل ،كام جاء يف أهداف الربانمج احلكويم احلايل وكام أوصت هبا المم
املتحدة واملنظمة العاملية للصحة.
ولن تفوتين هذه املناس بة دون أن هننأ أنفس نا مجيعا عىل تظافر اجلهود املبذوةل من أجل
اخراج هذا املرشوع اجملمتعي اىل حزي الوجود رمغ العديد من الاكراهات والتحدايت ،كونه
اجنازا وطنيا ومكس با اترخييا للطالبات والطالب ،سيسامه حامت يف حتسني ظروفهم ،كام
س يخفف عهنم وعن أرسمه الكثري من العباء املتعلقة بصحهتم وابلنفاق علهيا ،وذكل ما
س ييرس هلم س بل ادلراسة والتحصيل يف ظروف سلمية.
حضرات السيدات والسادة،

قبل ادلخول يف صلب موضوع تعممي التغطية الصحية الساس ية عىل الطلبة ،AMO-E
أود أن أشري بعجاةل اىل مجةل من الجراءات املواكبة اليت أحرز هبا املغرب تقدما ملحوظا
يف جمال بَسطِ التغطية الصحية وتطوير وجتويد اخلدمات ،حيث معلنا يف أقل من 4
س نوات عىل تعممي نظام املساعدة الطبية  RAMEDحتت الرشاف الفعيل لصاحب
اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا اذلي أعطى انطالقة تعممي هذا النظام يف  13ماس
 2012وذكل تكريسا لقناعة جاللته الراخسة ابس تحاةل الوفاء ابللزتامات ادلس تورية
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اجلديدة يف توفري احلق يف العالج لاكفة املواطنات واملواطنني بدون اس تكامل هذا الورش
اجملمتعي الكبري اذلي سامه يف دمقرطة الولوج اىل العالجات بصفة عامة ،وذكل بتوفري
الولوج اىل سةل عالجات متاكمةل لفائدة أزيد من  9ماليني مواطنة ومواطن يعانون من
الفقر أو الهشاشة؛
وملواكبة هذا الاصالح السايس ،وتطبيقا لتوصيات الندوة ادلولية للتغطية الصحية للفئات
املعوزة اليت ُعقدت يف  13مارس املنرصم ،اس تطعنا بدمع من احلكومة وضع برانمج جديد
لعادة هيلكة املستشفيات اجلهوية والاقلميية س ميول ملدة مخس س نوات مبزيانية تقدر بـ
"مليار درمه" س نواي ابتداء من هذه الس نة ،وذكل لرفع جاذبية هذه املستشفيات
واملسامهة يف احرتام مساكل العالجات اجلديدة اليت مت اعامتدها منذ أشهر برشاكة مع
مدبري أنظمة التغطية الصحية ،كام أعطينا تعلاميتنا برضورة اعامتد وتعممي نظام جيد للفوترة
بلك مستشفياتنا العمومية خالل س نة .2016
أما يف اطار توس يع وتأطري عرض العالجات ،فأذكر ابقتضاب انشاء أربعة مستشفيات
جامعية جديدة يف لك من طنجة وأڴادير والرابط والعيون ،وتنظمي سلسةل املس تعجالت
الطبية الاستشفائية والقبل-استشفائية بصفة اكمةل ومتطورة.
وخبصوص ادلواء واملواد الصحية ،قامت الوزارة مؤخرا بتخفيض أمثنة البيع العمومية لكرث
من  2000دواء ِب ِن َسب ترتاوح ما بني  20و 80ابملائة .ول أس تثين من ذكل التصنيع
حديث العهد لدلواء اجلنيس ملادة "سوفوسبيفري" كعالج للهتاب الكبد الفريويس ""C
4

واليت مت ترخيصها يف السوق املغربية بمثن أدىن قرابة ِ 90ضعفا مقارنة مع مثن اجل َُزيْئَة
الصلية ،وهو ما سيسامه بال شك يف القضاء بصفة هنائية عىل هذا ادلاء الفتاك يف أفق
س نة  2020ببالدان.
ولن ننىس التطور الكبري اذلي شهده املغرب يف الس نوات الخرية يف جمال زرع العضاء
والنسجة حيث ارتفع عدد معليات زرع الكبد عىل الصعيد الوطين اىل  11معلية اىل
حدود شهر نونرب ابلضافة اىل اثين معلية زرع للقلب و 142معلية زرع لللكي ،معظمها
ابس تخدام أعضاء متعددة من ماحنني متوفني دماغيا.
حضرات السيدات والسادة،

كام هو معلوم ،مت اعامتد القانون رمق  65.00مبثابة مدونة التغطية الصحية الساس ية منذ
س نة  ،2002ويه مدونة قواهما دمقرطة الولوج اىل اخلدمات الصحية وترسيع وثرية تأمني
وحامية حصة املواطنني وتعزيز احلاكمة اجليدة يف تس يري وتدبري املؤسسات الصحية
والهيئات املدبرة للتغطية الصحية الساس ية.
وقد فُ ِعلت أوىل أحاكمه ،بدخول التأمنيِ الجباري السايس عن املرض حزي التنفيذ منذ
غشت  ،2005لفائدة موظفي وأعوان ادلوةل وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية
والشخاص اخلاضعني لنظام الضامن الاجامتعي اجلاري به العمل يف القطاع اخلاص
وأحصاب املعاشات ابلقطاعني العام واخلاص.
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من أجل الوفاء ابلزتاماهتا ،واستنادا للتعلاميت والتوجهيات امللكية السامية لصاحب اجلالةل
املكل محمد السادس نرصه هللا ،وتكريسا ملبدأ احلق يف الصحة ،رفعت احلكومة حتدي
حتقيق التغطية الصحية الشامةل ابعتبارها الرؤية املس تقبلية اليت نسعى بلك هجودان
لتحقيقها ،للوصول اىل أعىل درجات التمنية بتحقيق حصة أفضل للمواطنات واملواطنني،
حبيث ركزت من خالل برانجمها  2016 - 2012عىل تعزيز املكتس بات و اس تكامل
أوراش اصالح منظومة التغطية الصحية يف س ياق وطين يمتزي بتفعيل الفصل  31من
ادلس تور اذلي نص عىل احلق يف الصحة وجعلها مسؤولية ادلوةل واملؤسسات العمومية
وامجلاعات الرتابية ،محمال اايها هممة تعبئة لك الوسائل املتاحة لتيسري اس تفادة املواطنني
واملواطنات عىل قدم املساواة من احلق يف العالج والعناية الصحية وامحلاية الاجامتعية.
وجتدر الشارة اىل أن نس بة الساكنة املغربية املس تفيدة من التغطية الصحية مل تكن تتجاوز
 %16قبل س نة  2005اترخي دخول التأمني الجباري عن املرض حزي التنفيذ ،لتنتقل اىل
 %64حاليا ،وقد تصل اىل  %95عند أجرأة مرشوع القانون رمق  98-15املتعلق ابلتأمني
الجباري السايس للمهن احلرة والعامل املس تقلني.
وها حنن اليوم نترشف معمك ابعطاء الانطالقة الرمسية والفعلية لنظام التأمني الاجباري
السايس عن املرض اخلاص ابلطلبة احملدث ابلقانون رمق  116.12الصادر بتنفيذه ابلظهري
الرشيف رمق  1.15.105يف  18من شوال  1436املوافق لـ  4أغسطس  ،2015يف أفق
اس تكامل ورش تعممي التغطية الصحية الشامةل ابحداث نظام للتأمني عن املرض لفائدة
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الشخاص اذلين يعملون ابلقطاع اخلاص حلساهبم الشخيص ،اكلعامل املس تقلني
والشخاص املزاولني همنة حرة وغريمه من الشخاص اذلين يزاولون نشاطا خاصا دون أن
يكونوا أجراء دلى الغري واذلي سيتأىت ذكل ،حبول هللا ،غداة صدور مرشوع القانون رمق
 98-15اذلي متت املصادقة عليه مؤخرا يف جملس احلكومة املنعقد بتارخي  7يناير احلايل.
حضرات السيدات والسادة،

ان نظام التأمني الاجباري السايس عن املرض اخلاص ابلطلبة ،يدخل يف س ياق حتقيق
عدة أهداف عىل رأسها حتسني الظروف الاجامتعية جلل الطلبة ضامان لتاكفؤ الفرص
وحرصا عىل كرامهتم وتوفري تغطية حصية تضمن هلم احلق يف الولوج اىل لك اخلدمات
الصحية.
وسيس تفيد من هذا النظام ،لك طالبة أو طالب مغريب أو أجنيب حاصل عىل شهادة
الباكلوراي أو ما يعادلها ،يتابع دراس ته وتكوينه بصفة منتظمة ابحدى مؤسسات التعلمي
العايل والتكوين املهين ابلقطاعني العام واخلاص ول يتوفر عىل أي تغطية حصية أخرى
سواء مكؤمن أو ذي حقوق ،عىل أن ل يتجاوز س نه  30س نة ،ابس تثناء طلبة التعلمي
العتيق نظرا لطبيعة وخصوصيات تكويهنم.
ويوفر هذا النظام ،سةل من العالجات واخلدمات الصحية تضايه نفس سةل العالجات
اليت يس تفيد مهنا موظفو وأعوان ادلوةل وموظفو امجلاعات الرتابية ومس تخدمو املؤسسات
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العمومية ،حبيث تتضمن أعامل الطب العام والتخصصات الطبية واجلراحية والتحاليل
البيولوجية الطبية والاستشفاء والدوية وعالجات الفم والس نان واملس تلزمات الطبية
وأعامل التقومي الوظيفي والرتويض الطيب والعامل ش به الطبية ،سواء ابملستشفيات
العمومية واملؤسسات العمومية للصحة واملصاحل الصحية التابعة لدلوةل أو العيادات
واملصحات اخلاصة .كام أن ِنسب التحمل أو التعويض عن هذه اخلدمات الطبية ،يمت
حتديدها وفق نفس النسب املطبقة عىل موظفي ادلوةل.
ويف حاةل اصابة طالبة أو طالب مبرض مزمن أو ملكف ،فس يعفى لكيا أو جزئيا من
مصاريف العالج اليت قد تبقى عىل عاتقه؛ وتمت الاس تفادة من جل هذه اخلدمات الطبية
مبارشة بعد التسجيل يف النظام وأداء واجب الاشرتاك دون اخلضوع لفرتة التدريب اليت
تطبق عىل املوظفني والجراء ابلقطاعني العام واخلاص.
وعىل هذا الساس ،اكن من البدهييي أن يعهد تدبري هذا التأمني الصحي اخلاص ابلطلبة
اىل الصندوق الوطين ملنظامت الاحتياط الاجامتعي ) (CNOPSواذلي رامك جتربة رائدة
يف جمال تأطري التأمني الاجباري السايس عن املرض.
ونتوقع أن ميكن هذا النظام من تأمني ما بني  288و 420ألف طالب يف الفرتة املمتدة من
املومس اجلامعي  2016-2015اىل املومس اجلامعي  ،2020-2019اذ ستتحمل ادلوةل
اشرتااكت طلبة مؤسسات التعلمي العايل والتكوين املهين ابلقطاع العام بتلكفة اجاملية تقدر
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بـ 110مليون درمه س نواي خالل هذه الفرتة ،علام أن طلبة مؤسسات القطاع اخلاص
يتحملون الاشرتااكت اجلزافية اخلاصة هبم واليت حددت يف  400درمه س نواي للك طالب.
وقد مت احتساب هذا املبلغ بشلك يضمن ابلساس توازن النظام عىل مدى الس نوات
اجلامعية امخلس املقبةل.
حضرات السيدات والسادة،

يبقى التحدي احلايل هو التزنيل السلمي ملضامني القانون رمق  116.12املتعلق بنظام التأمني
الاجباري السايس عن املرض اخلاص ابلطلبة ونصوصه التطبيقية عىل أرض الواقع لبلوغ
الهداف املتوخاة منه ومتكني مجيع الطالبات والطلبة املغاربة والجانب املؤهلني من
الاس تفادة منه ،حمققا هلم بذكل الاس تقرار النفيس والاجامتعي والاقتصادي ابعتبارمه
الرثوة احلقيقية للمغرب وأحد املكوانت الساس ية للرأسامل غري املادي.
وعليه ،أدعو امجليع ،ابملسامهة يف اجناح هذا الورش اجملمتعي ،لك حسب مسؤولياته وجمال
ختصصه ،وذكل ابلخنراط الفعيل واللكي لجناح هذه املبادرة خصوصا يف سنهتا الوىل،
حىت يمت ختطي لك الصعاب والعوائق اليت قد تعرقل جناهحا.
كام أدعو الس يدات والسادة املسريين واملرشفني عىل مؤسسات التعلمي العايل أو تكوين
الطر التابعة لقطاع وزاري أو موضوعة حتت وصايته ،والتعلمي الهنايئ للتعلمي العتيق
ومؤسسات التعلمي العام واخلاص ابلقسام التحضريية لولوج املدارس واملعاهد العليا أو
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لتحضري دبلوم التقين العايل أو مؤسسات التكوين املهين العمومية أو مؤسسات التكوين
املهين اخلاص ،ابيالء لهذا املرشوع لك العناية الالزمة.
أخريا ،ل تفوتين هذه املناس بة دون أن أعرب للس يد رئيس احلكومة عن امتناين وشكري
اخلالص عىل تر ُأسه ودمعه الكبري للجنة البني-وزارية لصالح وقيادة منظومة التغطية
الصحية الساس ية ،وهو ادلمع اذلي مكننا اليوم من اطالق هذا الورش الاجامتعي الهام؛
كام أنوه ابلعمل اجلاد والهادف اذلي قام به لك أعضاء اللجنة السالفة اذلكر ،مبعية لك
الفاعلني واملتدخلني يف هذا املرشوع الكبري ،واذلي حنن الآن بصدد تفعيهل عىل أرض
الواقع.
كام أجدد شكري اجلزيل للك من سامه يف اجناح هذا احلفل الهبيج اذلي س يؤرخ ل حماةل
لالنطالقة املوفقة لهذا النظام الطموح.
واذ أشكر لمك مجيعا حسن اصغائمك ،أمتىن لهذا الورش اجملمتعي لك النجاح والتوفيق
املنشودين.
وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري بدلان المني حتت القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد
السادس نرصه هللا.
والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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