 .1اإلطار العام
خــال الــدورة ( )51ملجلــس وزراء الصحــة العــرب ،التــي انعقــدت مبقــر جامعــة الــدول العربيــة يــوم  28فربايــر  ،2019ناقــش املجلــس عــدة
مواضيــع هامــة مــن بينهــا التجــارب الناجحــة للــدول العربيــة األعضــاء يف املجــال الصحــي وأهميتهــا يف تطويــر منظومــة الرعايــة الصحيــة
يف الوطــن العــريب ،كــا تــم قبــول اقـراح اململكــة املغربيــة بتنظيــم دورة تدريبيــة /ورشــة عمــل حــول التغطيــة الصحيــة باململكــة كتجربــة
ناجحــة ،حيــث حــدد موعــد انعقــاد الــدورة التدريبيــة /ورشــة عمــل يف  12و 13نونــر .2019

 .2السياق
يعتــر امللتقــى اســتكامال للــورش الــذي انخرطــت فيــه اململكــة املغربيــة وذلــك مــن خــال تنظيــم وزارة الصحــة املناظــرة الوطنيــة للتمويــل
الصحــي تحــت الرعايــة امللكيــة الســامية يومــي  18و 19يونيــو  2019مبشــاركة كافــة الجهــات املعنيــة حيــث انبثــق منهــا مجموعــة مــن
التوصيــات ،وأيضــا االجتــاع الجانبــي يف إطــار الــدورة الرابعــة والســبعني للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة املنعقــد بنيويــورك يف  23شــتنرب
 2019بحضــور منظمــة الصحــة العامليــة وممثــي مجموعــة مــن دول أعضــاء الجامعــة العربيــة مــن بينهــا جمهوريــة القمــر املتحــدة ،موريتانيا،
الســودان ،والــذي شــكل مناســبة لعــرض التجربــة املغربيــة يف تحقيــق التغطيــة الشــاملة وتقليــص املخاطــر املاليــة والحواجــز التــي تعيــق
الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة.
ووعيــا منهــا باألهميــة القصــوى للتغطيــة الصحيــة الشــاملة ،فقــد أدرجهــا املنتظــم الــدويل ضمــن الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة ،بالقمــة األمميــة التاريخيــة لســنة  ،2015املتعلــق بالصحــة ،حيــث تــم التأكيــد عــى « تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة ،مبــا يف
ذلــك الحاميــة مــن املخاطــر املاليــة ،وإمكانيــة الحصــول عــى خدمــات الرعايــة الصحيــة األساســية الجيــدة وإمكانيــة حصــول الجميــع عــى
األدويــة واللقاحــات الج ّيــدة والفعالــة وامليســورة التكلفــة» يف أفــق .2030
إن من أهم الركائز األساسية ألي منوذج للتغطية الصحية الشاملة مبتغى:
• نظــام صحــي متكامــل مــن حيــث العــرض والحكامــة يلبــي جميــع االحتياجــات الصحيــة للمواطنــن ويعتمــد عــى التدبــر املعتمــد
عــى النتائــج؛
• ضامن دميومة متويل النظام؛
• توفري األدوية وكذلك الوسائل التكنولوجية الالزمني للعالج والتشخيص؛
• املوارد البرشية املكونة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

 .3لمحة عن التغطية الصحية الشاملة بالمملكة المغربية
إن اململكــة املغربيــة وتنفيــذا اللتزاماتهــا الصحيــة قــد وضعــت قدمهــا عــى طريــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة منــذ  2002أي منــذ صــدور
القانــون رقــم  65-00مبثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة األساســية والتــي تــم العمــل بهــا ابتــداء مــن ســنة  .2005وتعتــر اململكــة املغربيــة
التغطيــة الصحيــة الشــاملة خيــارا اسـراتيجيا إلقـرار العدالــة االجتامعيــة وضــان الولــوج املتكافــئ إىل الخدمــات الصحيــة لكافــة املواطنــات
واملواطنــن.
وتعتــر تجربــة اململكــة املغربيــة رائــدة يف مجــال التغطيــة الصحيــة الشــاملة وذلــك عــر تعبئــة كل الوســائل املتاحــة ،لتيســر أســباب
اســتفادة املواطنــات واملواطنــن ،عــى قــدم املســاواة مــن الحــق يف العــاج كــا هــو منصــوص عليــه يف الفصــل  31مــن دســتور اململكــة لســنة
 .2011فبلــوغ التغطيــة الصحيــة الشــاملة يعتــر أحــد املحــددات األساســية للسياســات الصحيــة بــل ومرتكـزا ال محيــد عنــه لتحقيــق التنميــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة املبتغــاة.
وتبلــغ حاليــا نســبة الســاكنة املشــمولة بالتغطيــة الصحيــة باململكــة املغربيــة  64يف املائــة .ويســتفيد املؤمنــون ذوي الحقــوق ،أيــا كان النظــام
الــذي ينتمــون إليــه ،مــن تغطيــة املخاطــر ومصاريــف الخدمــات الطبيــة واألدويــة الناجمــة عــن مــرض أو حادثــة أو والدة أو تأهيــل طبــي
عضــوي أو وظيفــي.
إن التغطية الصحية باململكة املغربية منقسمة إىل نظامني:
• تأمــن إجبــاري أســايس عــن املــرض قائــم عــى مبــادئ وتقنيــات التأمــن االجتامعــي لفائــدة العاملــن بالقطــاع العــام والخــاص
واملســتفيدين مــن املعاشــات وقدمــاء املقاومــن وأعضــاء جيــش التحريــر والطلبــة؛
• 	نظــام املســاعدة الطبيــة القائــم عــى مبــادئ املســاعدة االجتامعيــة والتضامــن الوطنــي لفائــدة الســكان املعوزيــن حيــث لــه
انعكاســات اجتامعيــة عــى رشيحــة واســعة مــن املواطنــن الذيــن يعيشــون يف عــوز يعيــق ولولجهــم إىل الخدمــات الصحيــة مبختلــف
مســتوياتها.
ولتوســيع دائــرة التغطيــة الصحيــة األساســية لفائــدة كل املواطنــن ،تعمــل اململكــة املغربيــة عــى أجــرأة التغطيــة الصحيــة لفائــدة املهنيــن
والعــال املســتقلني واألشــخاص غــر األجـراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا والذيــن يشــكلون مــا يفــوق  30يف املائــة مــن الســاكنة يف املغــرب.
مــا ســيمكن مــن بلــوغ نســبة تغطيــة تزيــد عــن  90باملائــة مــن الســاكنة.
كــا أنــه ويف إطــار السياســة الجديــدة للهجــرة واللجــوء التــي اعتمدتهــا اململكــة املغربيــة والتــي تــروم إدمــاج املهاجريــن والالجئــن املقيمــن
باململكــة يف النســيجني االقتصــادي واالجتامعــي ،يتــم التكفــل بهــذه الفئــة مــن أجــل تســهيل الولــوج للخدمــات الصحيــة والعالجــات الطبيــة.

 .4أهداف الدورة

الهدف العام:
تبــادل الخـرات والتجــارب مــع دول أعضــاء الجامعــة العربيــة يف مجــال التغطيــة الصحيــة الشــاملة ووضــع إطــار للتعــاون واســتدامة تبــادل
الخـرات.

األهداف الخاصة:
• تبادل الخربات واملعارف يف مجال التمويالت املبتكرة يف مجال التغطية الصحية
• تطوير حكامة منظومة التغطية الصحية
• البحث عن الحلول الكفيلة بتوفري املوارد البرشية لتطوير العرض الصحي
• البحث عن الحلول الكفيلة لتوفري األدوية واملستلزمات الطبية بكلفة معقولة.

