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ح�رضات ال�صيدات وال�صادة،

هذا  الدعوة.  وتلبيتكم  ح�صوركم  على  والمتنان  بال�صكر  لكم  اأتقدم  اأن  البداية  يف  اأود 

هذا  اأطوار  م�صاركتنا  على  حر�صكم  على  يدل  فاإمنا  �صيء  على  دل  اإن  الذي  احل�صور 

امل�صل�صل الت�صاوري يف اأفق عقد املناظرة الوطنية حول ال�صحة.

احللقة  هذه  التوا�صلي«انتظارات«؛  الربنامج  من  الأخرية  احللقة  يفتتح  اليوم  لقاء  اإن 

التي ارتاأينا اأن تكون ب�صيغة جل�صات ا�صتماع عمومية مفتوحة اأمام كل القوى والطاقات 

�صحية  �صيا�صة  بلورة  اأجل  من  واقرتاحاتها  اآرائها  اإىل  لال�صتماع  الوطنية  والكفاءات 

ت�صتمد  ت�صاركية  مقاربة  عرب  واملواطنات،  املواطنني  وتطلعات  لنتظارات  ت�صتجيب 

�رشعيتها من روح الد�صتور اجلديد.

قنوات  فتح  يروم    ،2012 اأبريل   5 يوم  انطالقته  اأعطيت  الذي  انتظارات،  برنامج 

اأفق  املتدخلني يف  للمواطنني وكل  الأ�صا�صية  والإنتظارات  الإرت�صامات  لر�صد  التوا�صل 

الربنامج  لل�صحة. وقد ركز هذا  لل�صحة واخلروج مبيثاق وطني  الوطنية  املناظرة  عقد 

على اأربعة حماور هي:

اأول، تنظيم لقاءات اإذاعية تفاعلية مبا�رشة ل�صتقبال مكاملات املواطنني املتعلقة مبنظورهم 

للمنظومة ال�صحية واقرتاحاتهم لتجويدها؛ 

اآراء،   ل�صتقبال   Facebook الجتماعية  ال�صبكة  على  خا�صة  �صفحة  اإحداث  ثانيا، 

ومالحظات واقرتاحات املواطنني:   www.facebook.com/IntidaratAssiha؛

بالقطاع  ال�صلة  ذات  ال�صحفية  والتغطيات  والكتابات  املقالت  ا�صتثمار  و  حتليل  ثالثا، 

ال�صحي وامل�صاكل املرتبطة به بالإ�صافة اإىل الأفكار والقرتاحات الواردة يف تلك الكتابات، 
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وذلك يف الفرتة املمتدة ما بني مار�س 2011 و ماي 2012؛

رابعا، تنظيم جل�صات ا�صتماع عمومية للخرباء بالقطاع ال�صحي والأكادمييني وال�رشكاء 

وهو  والجتماعي  احلقوقي  بال�صاأن  املهتمة  واملوؤ�ص�صات  املدين  باملجتمع  والفاعلني 

مو�صوع لقائنا اليوم.

ح�رضات ال�صيدات وال�صادة،

من  م�رشوعيته  ي�صتمد  »انتظارات«،  والت�صاوري  التوا�صلي  الربنامج  هذا  تنظيم  اإن 

ال�صلطات  »تعمل  اأن    على  ين�س  الذي   13 الف�صل  خا�صة  و  للمملكة  اجلديد  الد�صتور 

يف  الجتماعيني  الفاعلني  خمتلف  اإ�رشاك  ق�صد  للت�صاور،  هيئات  اإحداث  على  العمومية 

اإعداد ال�صيا�صات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها »

و الف�صل 31، الذي حمل الدولة و املوؤ�ص�صات العمومية واجلماعات الرتابية م�صوؤولية 

قدم  واملواطنات،على  املواطنني  ا�صتفادة  اأ�صباب  لتي�صري  املتاحة  الو�صائل  كل  تعبئة 

امل�صاواة، من احلق يف العالج والعناية ال�صحية واحلماية الجتماعية و التغطية ال�صحية، 

والت�صامن التعا�صدي اأو املنظم من لدن الدولة.

ال�صامية، جعلت  امللكية  بالتوجيهات  وا�صتنارة  الد�صتورية،  الأر�صية  هذه  من  وانطالقا 

احلكومة القطاعات الجتماعية خا�صة قطاع ال�صحة اأحد اأهم حماور برناجمها وذلك من 

خالل:

�صمان الولوج املتكافئ اإىل اخلدمات ال�صحية، 

�رشورة ت�صطري اأهداف واقعية وطموحة وقابلة للتحقيق يف اأفق 2016،

العمل على تعزيز ثقة املواطن يف منظومته ال�صحية يف اإطار ت�صاركي مع كافة املتدخلني.

و�صريا على هذا املنوال، عملت وزارة ال�صحة على ترجمة هذه التوجهات و اللتزامات 

اإىل برنامج عمل ل�صنة 2012 ي�صعى اإىل اإعادة تاأهيل القطاع ال�صحي ويقوم على ثالث 

مقاربات متكاملة تتمثل يف:

كــلــمــة االإفـــتتاح
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املقاربة احلقوقية، التي تهدف دمج كل املقت�صيات الد�صتورية املتعلقة باحلق يف العالج و   •
العناية ال�صحية و كذا املعاهدات و املواثيق الدولية٬

جميع  اإ�رشاك  خالل  من  ال�صحية  الدميقراطية  ت�صمن  التي  الت�صاركية،  املقاربة   •
الفعاليات يف ور�س الإ�صالح �صمن اإطار م�صوؤول و�صفاف يربط امل�صوؤولية باملحا�صبة،

•  املقاربة املنظوماتية، التي ترتكز على حتقيق التنا�صق والتناغم بني جميع املتدخلني 
يف القطاع للرقي بجودة اخلدمات ال�صحية وحت�صني م�صتوى اأداء املوؤ�ص�صات الطبية.

ح�رضات ال�صيدات وال�صادة،

داخل  اإىل حت�صني احلكامة  بالأ�صا�س   يرمي  الربنامج  هذا  فاإن  �صلف،  ما  اإىل  بالإ�صافة 

القطاع وتعزيز التوا�صل مع املواطنني،  وتنظيم ال�رشاكة بني القطاع العام واخلا�س من 

اأجل مواكبة تعميم نظام امل�صاعدة الطبية، وتعزيز وتو�صيع هذه ال�رشاكة لت�صمل العديد 

من اأوجه التعاون بني مكونات القطاعني. وتعمل الوزارة على ت�رشيع اإ�صدار الن�صو�س 

القانونية والتنظيمية للقطاع خا�صة تلك املتعلقة بتنفيذ اتفاق احلوار الجتماعي وقانون 

احل�صن  ملوؤ�ص�صة  التنظيمية  والن�صو�س  اجلامعية  ال�صت�صفائية  املراكز  باإ�صالح  خا�س 

ومر�صوم  الطبية  بامل�صتلزمات  وقانون خا�س  ال�صحة  ملهني  الجتماعية  لالأعمال  الثاين 

متعلق بالتكافوؤ احليوي لالأدوية اجلني�صة.

ولتي�صري الولوج اإىل اخلدمات ال�صحية وتب�صيط الإجراءات لتمكني املر�صى من ال�صتفادة 

اأبرزها  منها يف ظروف مواتية واأوقات معقولة، ت�صمن الربنامج جمموعة من التدابري 

عرب  املتخ�ص�صة  الطبية  بال�صت�صارات  اخلا�صة  املواعيد  على  احل�صول  عملية  تنظيم 

اأفق تعميمها على م�صتوى  للم�صت�صفيات اجلهوية يف  اأو عرب الأنرتنيت بالن�صبة  الهاتف 

جميع املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية.

ولإعادة تنظيم وتطوير خدمات الطب ال�صتعجايل وتقريب هذه اخلدمات من املواطنني 

قبل  ما  ال�صتعجالية  التدخالت  هيكلة  واإعادة  للم�صتعجالت  اجلهوية  امل�صالح  وتعزيز 
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80 وحدة  30 وحدة طبية ل�صتعجال القرب من بني  اإن�صاء وت�صغيل  ال�صت�صفاء �صيتم 

متت برجمتها بالأقاليم التي ل تتوفر على موؤ�ص�صة ا�صت�صفائية اأو باملناطق البعيدة عن 

املوؤ�ص�صات ال�صت�صفائية، كما �صيتم دعم وحدات امل�صاعدة الطبية لالإنقاذ لفائدة الن�صاء 

الوا�صعات واملواليد اجلدد بالو�صط القروي )SAMU Obstétrical( وذلك باإحداث 

20 وحدة جديدة خ�صو�صا باملناطق النائية.

هذا عالوة على تعزيز وتعميق عمل الوزارة  يف ميدان �صحة الأم والطفل وذلك بتو�صيع 

الإعفاء من الأداء بالن�صبة  للمراأة اأثناء الولدة لي�صمل التكفل بامل�صاعفات ال�صحية التي 

قد ت�صيب املراأة اأثناء الولدة والتي كان يوؤدى عنها يف ال�صابق،  كاحلمل خارج الرحم، 

بتتبع  املتعلقة  والتحاليل  الو�صع،  بعد  املراأة  ت�صيب  التي  والتعفنات  الدموي  والنزيف 

احلمل.  

تاأهيل  موا�صلة  الوزارة  تعتزم  ال�صت�صفائي،  العر�س  ولتدعيم  اآخر،  جانب  ومن 

الأنكولوجيا  )مركز  بفا�س  ال�صت�صفائي  للمركز  الثاين  ال�صطر  وت�صغيل  امل�صت�صفيات، 

والطب النووي(، وا�صتكمال اأ�صغال بناء املراكز ال�صت�صفائية اجلامعية بكل من مراك�س 

ووجدة وموا�صلة اأ�صغال بناء جمموعة من امل�صت�صفيات املحلية ومراكز اأنكولوجيا القرب 

ومراكز لت�صفية الدم وم�صت�صفيات لالأمرا�س العقلية.

كما يت�صمن برنامج الوزارة ل�صنة 2012 دعم عر�س العالجات ال�صحية الأولية وال�صحة 

القروية عرب موا�صلة فتح وت�صغيل املوؤ�ص�صات ال�صحية غري امل�صغلة وبناء 41 موؤ�ص�صة 

 70 38 طبيب و116 ممر�س واقتناء  لفائدة  الوظيفية  امل�صاكن  اأ�صا�صية وبناء  �صحية 

�صيارة   65 واقتناء  التوليد  بدور  اجلماعية  ال�صحية  املراكز  لفائدة  الإكوغرافيا  جهاز 

اإ�صعاف.

كما اأحدثت الوزارة مرا�صد جهوية مل�صاحبة تعميم نظام امل�صاعدة الطبية يف امل�صت�صفيات 

بهدف التتبع عن قرب لهذه الربنامج الهام بتن�صيق مع ال�صلطات املحلية.

ونعمل حاليا، وبدعم من الحتاد الأوربي وبتن�صيق مع كل الوزارات املعنية على اإعداد 
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والأ�صخا�س  امل�صتقلني،  كالعمال  للم�صتقلني   ال�صحية  بالتغطية  املتعلقة  ال�صيناريوهات 

ال�صناع  اأجري ومعاوين  لهم �صفة  لي�صت  الذين  الذين ميار�صون مهنة حرة، وامل�صريين 

التقليديني الذين ميار�صون ن�صاطا حرفيا.

ح�رضات ال�صيدات وال�صادة،

هذا جزء من برناجمنا لل�صنة اجلارية، حيث ل يت�صع الوقت للتطرق املف�صل ملحاوره، بيد 

اأن تنفيذه و ر�صم �صيا�صة �صحية واقعية لن يتاأتى اإل:

اأول: باإ�رشاك وتثمني الأطر ال�صحية مبختلف تخ�ص�صاتها، باعتبارها الأقدر على حتديد 

احلاجيات احلقيقية للقطاع وعلى ال�صتجابة لنتظارات املواطنني؛

وعقلنة  باملحا�صبة،  امل�صوؤولية  ربط  على  املرتكزة  اجليدة  احلكامة  اأ�ص�س  باإر�صاء  ثانيا: 

تدبري املوارد والتفاعل مع املحيط اخلارجي.

ترحب  ال�صحة  وزارة  فاإن  الت�صاركية،  املقاربة  بنجاعة  منها  واإميانا  املنطلق،  هذا  من 

 5 غاية  واإىل  يومه  من  ابتداء  املمتدة  الفرتة  طيلة  وت�صوراتكم  واقرتاحاتكم  باآرائكم 

يوليوز 2012، يف اإطار جل�صات ال�صتماع هذه، اأمام جلنة من املقررين من اأطر وزارة 

ال�صحة اأوكلنا لهم مهمة ال�صتماع اإىل مقرتحاتكم وتدوينها لت�صكل بالإ�صافة اإىل نتائج 

اللقاءات الإذاعية، و�صفحة Facebook، والكتابات ال�صحفية و ال�صكايات الواردة على 

الوزارة �صواء عرب الربيد اأو عن طريق الرقم الهاتفي القت�صادي، لت�صكل قاعدة معطيات 

خامة ت�صاعدنا، اإىل جانب خال�صات املناظرة الوطنية حول ال�صحة على:

العتبار  بعني  تاأخذ  ال�صحية  للمنظومة  و�صاملة  جديدة  م�صتقبلية  روؤية  و�صع  اأول، 

املتغريات الجتماعية والقت�صادية والوبائية؛

ثانيا، ر�صم �صيا�صة �صحية ت�صتجيب حلاجيات املواطنني واملواطنات باعتبارهم �رشيكا 

وم�صتفيدا من خدمات املنظومة ال�صحية الوطنية.
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على  اجلل�صات  هذه  طيلة  املداخالت  تركز  اأن  وال�صادة،  ال�صيدات  ح�رشات  ناأمل،  لهذا 

اقرتاحات عملية وواقعية قابلة لالجناز. 

كما اأدعو جميع املتدخلني، من جمعيات املجتمع املدين وخرباء واأكادمييني و م�صئولني 

قطاعيني و�رشكاء، اإىل ا�صت�رشاف م�صتقبل املنظومة ال�صحية بعيدا عن كل اأحكام م�صبقة 

و بعيدا عن كل حتليل منطي �رشف قد يبعدنا عن مالم�صة النتظارات احلقيقية ملواطنينا 

ومواطناتنا.

و يف هذا ال�صدد، وقبل اخلتم، نقرتح عليكم اأر�صية للعمل ترتكز على املحاور التالية:

ال�صحة يف  احلق   •
ال�صحية املنظومة  متويل   •

ال�صحية القطاعات  تدبري  و  احلكامة   •
ال�صحي الأمن  �صيا�صة   •

الكفاءات وتدبري  اإنتاج  ال�صحة،  مهن   •
البيوطبية. والتكنولوجيات  الدوائية  وال�صيا�صة  ال�صيدلنية  ال�صناعات   •

اأرجو من اهلل اأن يوفقنا جميعا ملا فيه اخلري لهذا البلد الأمني حتت 

القيادة الر�صيدة ل�صاحب اجلاللة امللك حممد ال�صاد�س، ن�صره اهلل 

واأيده. 

و ال�صالم عليكـم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
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اإن تنظيم الربنامج التوا�صلي والت�صاوري »انتظارات«، ي�صتمد م�رشوعيته من الد�صتور 

اجلديد للمملكة و خا�صة الف�صل 13 الذي ين�س على اأن تعمل ال�صلطات العمومية على 

اإحداث هيئات للت�صاور، ق�صد اإ�رشاك خمتلف الفاعلني الجتماعيني يف اإعداد ال�صيا�صات 

العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها ».

و كذا الف�صل 31،الذي حمل الدولة و املوؤ�ص�صات العمومية واجلماعات الرتابية م�صوؤولية 

قدم  ،على  واملواطنني  املواطنات  ا�صتفادة  اأ�صباب  لتي�صري  املتاحة  الو�صائل  كل  تعبئة 

امل�صاواة، من احلق يف العالج والعناية ال�صحية، احلماية الجتماعية و التغطية ال�صحية، 

والت�صامن التعا�صدي اأو املنظم من لدن الدولة... الخ.

وقد اأعطت وزارة ال�صحة النطالقة الر�صمية لربنامج »انتظارات« يوم 5 اأبريل 2012، 

اإميانا منها بنجاعة املقاربة احلقوقية، التي تهدف دمج كل املقت�صيات الد�صتورية املتعلقة 

باحلق يف العالج و العناية ال�صحية و كذا املعاهدات و املواثيق الدولية وباأهميةاملقاربة 

الت�صاركية، التي ت�صمن الدميقراطية ال�صحية من خالل اإ�رشاك جميع الفعاليات يف ور�س 

الإ�صالح �صمن اإطار م�صوؤول و�صفاف يربط امل�صوؤولية باملحا�صبة. 

هذه املبادرة التفاعلية، ذات البعد احل�صاريوالدميقراطي، ا�صتمدت اأ�ص�صها من الربنامج 

واقعية  اأهداف  و�صع  �رشورة  من  انطلق  والذي  ال�صحي  بالقطاع  اخلا�س  احلكومي 

وطموحة قابلة للتحقيق يف افق 2016 والعمل على ا�صرتجاع  وتعزيز ثقة املواطن املغربي 

ال�صحة  حول  وطنية  مناظرة  تنظيم  خالل  من  ت�صاركي  اإطار  يف  ال�صحية   منظومته  يف 

ال�صحية  حق  العالج والعناية  التي تعترب  الد�صتورية اجلديدة  املقاربة  ترتجم بو�صوح 

اأ�صا�صي لكل مواطن. ال�صئ الذي �صيمكننا من و�صع ميثاق �صحي وطني يحدد التوجهات 

امل�صتقبلية للقطاع. وتعترب هذه احلقائق خال�صة املطالب التي رفعها ال�صارع املغربي وهو 

ي�صائل قطاعا اجتماعيا من بني اأهم القطاعات احليوية يف البالد: اإنه قطاع ال�صحة.

التوا�صل  قنوات  بذلك  ففتح  املطروحة  الت�صاوؤلت  عن  كجواب  الربنامج  هذا  اأتى  وقد 

املناظرة  اأفق عقد  املتدخلني يف  الأ�صا�صية وكل  للمواطنني  ارت�صامات وانتظارات  لر�صد 

الوطنية الثانية حول ال�صحة للخروج مبيثاق وطني لل�صحة.

ال�سياق العام لربنامج »انتظارات«
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يهدف برنامج »�نتظار�ت« �إىل:

• مقاربة النتظارات الأ�صا�صية للمواطنني والوقوف على مقرتحات الفاعلني الجتماعيني 
واملوؤ�ص�صاتيني املتدخلني يف قطاع ال�صحة،

اإعداد  يف  الجتماعيني  الفاعلني  وخمتلف  املواطنني  واإ�رشاك  للت�صاور  اآلية  تفعيل   •
ال�صيا�صات العمومية لالنخراط يف تطوير ال�صاأن ال�صحي،

• اإ�رشاك املواطنني - مرتفقي امل�صالح ال�صحية - يف بلورة امليثاق الوطني حول ال�صحة،
حول ال�صحة. الثانية  الوطنية  للمناظرة  • التح�صري 

وي�ستهدف �لربنامج:

القطاع، ومهنيي  • املواطنني 
يف قطاع ال�صحة، ويف جمال حقوق الإن�صان، والتنمية الب�رشية،  اجلمعويني  • الفاعلني 

واحلكامة...الخ،

والنقابات، املهنية  • اجلمعيات 
لل�صحة، املهنية  • الهيئات 

والأكادمييني والباحثني، • اخلرباء 
احلكومية. • املوؤ�ص�صات 

وقد ركز هذ� �لربنامج على �أربع �آليات لر�سد �النتظار�ت، و�لتي تظهر من خالل 

�لر�سم �لتايل:

يف اإطار برنامج انتظارات، مت تنظيم لقاءات اإذاعية تفاعلية مبا�رشة ما بني �صهري اأبريل 

و�صهر مايو 2012 ل�صتقبال مكاملات املواطنني من كل اجلهات وخا�صة املناطق القروية 

اقرتاحاتها  وكذا  ال�صحية،  للمنظومة  املناطق  هذه  �صاكنة  ت�صور  على  للوقوف  النائية 

ومالحظاتهالأجل جتويداخلدمات ال�صحية. وقد �صملت تدخالت واقرتاحات امل�صاركني: 

م�صلك  ال�صحية،  التغطية  الأ�صا�صية،  ال�صحية  احلاجيات  لالأدوية،  الولوج  اإ�صكالية 

العالجات، امل�صاركة اجلمعوية، التكامل بني القطاعني.

لقد ناهز عدد الربامج الإذاعية املبا�رشة خالل هذه الفرتة 25 برناجما، ترتاوح مدة كل 
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واحد منه ما بني 7 دقائق و90 دقيقة. 

بجهات:  والوطني  اجلهوي  البث  ذات  الإذاعية  املحطات  على  الربامج  هذه  بث  مت  وقد 

مراك�س، العيون، الداخلة، طنجة، وجدة، مكنا�س، الدار البي�صاء الكربى ، فا�س والرباط 

.MFM و م ف م CAP Radio و عربالقنوات الإذاعية اخلا�صة: كاب راديو

ال�رشائح  غالبية  اآراء  ل�صتقراء  الإذاعية  القنوات  بني  متكاملة  برجمة  اقرتاح  ومت 

الجتماعية مع اختيار فريقعمل م�صرتك لقرتاح وتتبع املوا�صيع التي �صتطرح للنقا�س.

تاأطري  على  والإ�رشاف  موجز  ب�صكل  املو�صوع  تقدمي  على  املن�صطني  مهمة  ركزت  وقد 

بالولوج  املرتبطة  امل�صاكل  بخ�صو�س  ر�صائلهم  تبليغ  على  وحثهم  املواطنني  تدخالت 

للخدمات ال�صحية، واقرتاح احللول التي يرونها منا�صبة لتح�صني الولوج لهذه اخلدمات. 

كما مت انتقاء فريق من املحللني ملناق�صة ودرا�صة جل املوا�صيع التي طرحت للنقا�س.

الآلية الثانية: اإحداث �صفحة خا�صة على الفاي�صبوك

facebook.com/IntidaratAssiha 

برنامج  عرب  املواطنني  اآراء  لر�صد  اإليها  اللجوء  مت  التي  احلديثة  الآليات  �صمن  ومن 

ل�صتقبال   Facebook الجتماعية  ال�صبكة  على  خا�صة  �صفحة  اإحداث  انتظارات، 

مالحظاتهم واقرتاحاتهم على العنوان التايل:  

اأعطيت النطالقة لهذه ال�صفحة يوم 11 اأبريل 2012، وا�صتمرت امل�صاركة فيها اإىل غاية 

25 يونيو. يتم اختيار، كل اأ�صبوع، مو�صوع للنقا�س مدعم بالر�صائل والو�صائط الالزمة. 
وقد �صارك يف اإغناء هذه ال�صفحة خمتلف �رشائح املواطنني ومهني ال�صحة والنقابات؛ 

بحيث بلغ العدد الإجمايل ملتتبعي ال�صفحة خالل هذه الفرتة  110.454 م�صاركا. ويرتاوح 

املعدل اليومي للم�صاركني ما بني 834  كحد اأدنى  و2566  كحد اأق�صى. 

الآلية الثالثة: حتليل املقالت ال�صحفية

واملرئية  وامل�صموعة  املكتوبة  ال�صحافة  با�صتمرار  تتداوله  خ�صبا  جمال  ال�صحة  تعترب 
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والإلكرتونية. لهذا فاإن حتليل جل املقالت والكتابات والتغطيات ال�صحفية ذات ال�صلة 

بالقطاع ال�صحي وامل�صاكل املرتبطة به بالإ�صافة اإىل الأفكار والقرتاحات الواردة يف تلك 

الكتابات يعد من بني اأهم الآليات لر�صد اآراء املواطنني، وذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني 

مار�س 2011 ومايو 2012.

بت�صور  املرتبطة  املعطيات  منه  ا�صُتخل�صت  ال�صحة،  حول  مقال   6500 جرد  مت  لقد 

ال�صحافيني للقطاع ال�صحي وامل�صاكل املرتبطة به. وقد ركزت ال�صحافة على نقل واقع 

وم�صاكل الولوج للخدمات ال�صحية والختاللت التي ت�صوب املنظومة ال�صحية مبختلف 

مكوناتها. 

ب:  تتعلق  مو�صوعاتية  جمموعات   )6( �صت  حول  مهمة  جد  معطيات  ا�صتثمار  مت  وقد 

الأدوية  ال�صحي(،  )التمويل  ال�صحية  التغطية  ال�صحة،  مهني  العالجات،  ولوجية 

ال�صحية  /اليقظة  ال�صحية  ال�صالمة  القطاع،  داخل  احلكامة  ال�صحية،  واملنتوجات 

)الأوبئة والت�صممات(.

الآلية الرابعة: جل�صات ال�صتماع العمومية 

لقد اأعطى ال�صيد وزير ال�صحة، الربوف�صور ح�صني الوردي، النطالقة جلل�صات ال�صتماع 

10 �صباحا، بقاعة الجتماعات  2013 على ال�صاعة  26 من �صهر يونيو  العمومية يوم  

هذه  اأ�صغال  تبتداأ  حيث   2013 يوليوز  من  اخلام�س  حتى  لت�صتمر  ال�صكان،  مبديرية 

اجلل�صات من ال�صاعة التا�صعة �صباحا لتنتهي على ال�صاعة اخلام�صة بعد الزوال. 

�صارك يف هذه اجلل�صات كال من:

•  جمعيات املجتمع املدين املهتمة بال�صاأن ال�صحي، احلقوقي واحلكامة، 
•  الهيئات املهنية واجلمعيات الطبية العاملة،

•  ممثلي املوؤ�ص�صات العمومية ذات ال�صلة بال�صاأن ال�صحي،
•  ممثلي منظمات التعاون الدويل،

•  املنظمات احلكومية املخت�صة يف جمال حقوق الإن�صان،  
•  الأكادميني والباحثني يف املجال واخلرباء يف القانون وعلم الجتماع واحلكامة.
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وقد ُنظمت هذه �جلل�سات وفق �ملحاور وح�سب �لربنامج �لتايل:

�لتوقيت�ملحاور

�حلق يف �ل�سحة
�لثالثاء:

 26 يونيو 2012

متويل �ملنظومة �ل�سحية
�الأربعاء:

 27 يونيو 2012

�حلكامة وتدبري �لقطاع �ل�سحية
�خلمي�س:

 28 يونيو 2012

�سيا�سة �الأمن �ل�سحي
�لثالثاء:

 3 يوليوز 2012

مهن �ل�سحة، تكوين وتدبري �لكفاء�ت
�الأربعاء:

 4 يوليوز 2012

�ل�سناعات �ل�سيدالنية و�ل�سيا�سة �لدو�ئية 

و�لتكنولوجيات

�خلمي�س:

 5 يوليوز 2012  

الت�صجيل  فريق  اإىل  بالإ�صافة  مقررين،  و6  اجلل�صة  رئي�س  من  ال�صتماع  فريق  يتكون 

 10 ال�صمعي الب�رشي لوزارة ال�صحة. وقد تراوحت املدة الزمنية لكل متدخل ما بني 

اإىل 15 دقيقة.
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التقارير اخلا�سة باملحاور
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يعترباحلق يف ال�صحة من اأهم حقوق الإن�صان، وهو حق ل غنى عنه كباقي حقوق الإن�صان 

يف  احلق  اإعمال  ويتم  والثقافية.  والجتماعية  القت�صادية  احلقوق  يف  املتمثلة  الأخرى 

ال�صحة عن طريق توفري حقوق اأخرى متكاملةت�صمل: املاأكل،امل�صكن، التعليم،  النظافة، 

ظروف العملوممار�صة احلرية... وكلها تتعلق با�صتدامة ال�صالم والأمن الجتماعي.

م�صتوى  باأعلى  التمتع   « يعني:  ال�صحة  يف  احلق  فاإن  لل�صحة  العاملية  املنظمة  وح�صب 

ب�صبب  متييز  دون  اإن�صان،  لكل  الأ�صا�صية  احلقوق  اأحد  هو  بلوغه  ميكن  ال�صحة  من 

.» الجتماعية  اأو  القت�صادية  احلالة  اأو  ال�صيا�صية  العقيدة  اأو  الدين  اأو  العن�رش 

من هنا ياأتي دور الدولة ك�صامن لتعزيز وحماية وحت�صني ال�صحة وامل�صاواة يف احل�صول 

على الرعاية لل�صكان.وح�صب الف�صل 31 من الد�صتور املغربي » تعمل الدولة واملوؤ�ص�صات 

اأ�صباب ا�صتفادة  العمومية واجلماعات الرتابية، على تعبئة كل الو�صائل املتاحة لتي�صري 

املواطنات واملواطنني، على قدم امل�صاواة، من احلقوق التالية: العالج والعناية ال�صحية، 

احلماية الجتماعية والتغطية ال�صحية...«

و�لعادل  �ل�سامل  �لولوج  يف  �حلق  ي�سمن  �إطار  قانون  1.�سن 
للرعاية �ل�سحية:

من خالل ر�صد تظلمات املواطنني والعاملني بالقطاع ال�صحي، �صواء من خالل حتليل ما 

جاء يف جل�صات ال�صتماع اأواملقالت ال�صحفية اأو الربامج الإذاعية الوطنية واجلهوية اأو 

م�صامني �صفحة الفاي�صبوك، تبني اأنه من اأجل اإعمال مبادئ ا�صرتاتيجية �صحية ناجحة 

لكون  ال�صحية  للرعاية  والعادل  ال�صامل  الولوج  يف  احلق  يحمي  اإطار  قانون  �صن  يجب 

قطاع ال�صحة يعد قطاعا اجتماعيا حيويا له خ�صو�صياته.

�لكفاء�ت تدبري  و  تكوين  �ل�سحية:  2.�ملهن 
الدويل  بالعهد  امللحق  الختياري  الربوتوكول  على  بامل�صادقة  فتطالب  الإن�صان،  حلقوق  الأمازيغية  الع�صبة  اأما 

عن  وبالغات  �صكايات  تقدمي  من  املواطنني  ميكن  الذي  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  باحلقوق  اخلا�س 

انتهاكات حقوقهم مبا يف ذلك احلق يف ال�صحة.

 احلق يف ال�سحة
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نقط  اأدلة علمية حول  واإنتاج  البحث  اإىل �رشورة  ال�صحي  بالقطاع  املهتمون  اأجمع  لقد 

اخللل التي توؤدي اإىل ح�صول التفاوت ال�صحي بالقطاع، هذه الأدلة ميكن ال�صرت�صاد بها 

يف ال�صيا�صات ال�صحية من اأجل العمل على اإر�صاء مبداأ تكافوؤ الفر�س ل�صمان احل�صول 

على الرعاية ال�صحية لكافة املواطنني.

�إدماج مبد�أ �مل�ساو�ة يف �ل�سيا�سات و�لرب�مج �ل�سحية:

اإن احلق يف ال�صحة ل يتم حتقيقه اإل عرب اإدماج مبداأ امل�صاواة يف ال�صيا�صات والربامج 

جهوية   « تبني  الإن�صان،  حلقوق  الأمازيغية  الع�صبة  تقرتح  الإطار  هذا  ويف  ال�صحية. 

للمديرين  مهمة  �صالحيات  منح  خالل  من  القرب  �صيا�صة  حتقيق  اإىل  تهدف  �صحية«  

اجلهويني لتدبري الو�صع ال�صحي على امل�صتوى اجلهوي وفق خ�صو�صيات ومتطلبات كل 

جهة  كنقطة انطالق ملعاجلة �صوء التوزيع اجلغرايف للمرافق العالجية واملوارد الب�رشية. 

كما تطالب نف�س الع�صبة باإدماج اللغة الأمازيغية يف مراكز التكوين ملختلف الأطر الطبية 

لتمكينها من التوا�صل مع املر�صى خ�صو�صا يف املجال القروي، وو�صع حد للتمييز يف 

ال�صتفادة من احلق يف ال�صحة ب�صبب اللغة.

وبغية اإعمال احلق يف ال�صحة، اأجمع امل�صاركون يف برنامج »انتظارات«، الذي خ�ص�صته 

على  ال�صحة،  ومهني  املواطنني  من  كل  واآراء  اقرتاحات  اإىل  لال�صتماع  ال�صحة  وزارة 

اخلدمات  وتقريب  احلكومية  القطاعات  تدخالت  يف  والتكامل  التن�صيق  �صمان  �رشورة 

النائية  املناطق  خ�صو�صا  القروي  باملجال  للمواطنني  العالجية  واملرافق  ال�صحية 

واملهم�صة واعتماد الوحدات ال�صحية املتنقلة لتقريب العالجات من �صاكنة هذه املناطق 

وحتميل الوزارة م�صوؤولية  مراقبة القطاع اخلا�س وال�رشب على يد املخالفني للقانون.

التح�صي�س والإعالم باحلقوق والواجبات  بتنظيم حمالت  املطالبة  اآخر، متت  من جانب 

وزير  الفاي�صبوك  �صفحة  عرب  ال�صحة«  »انتظارات  مع  املتفاعلون  دعا  وقد  ال�صحية. 

اأجل ال�صتماع  اأنحاء املغرب من  للم�صت�صفيات مبختلف  للقيام بزيارات تفقدية  ال�صحة 

ملهنيي ال�صحة، وحماولة ال�صتفادة من احللول املقرتحة على جميع امل�صتويات، وذلك من 

اأجل ال�صتجابة لتطلعات املواطنني بخ�صو�س امل�صاواة يف الولوج اإىل العر�س ال�صحي.
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ومن الأ�صياء التي متت املطالبة بها، يف نف�س املجال، اعتماد اأدوات واآليات حلماية احلق يف 

الولوج ال�صامل وامل�صاواة يف املجال ال�صحي.

و�سعية خا�سة ذ�ت  لفئات  �لعادل  �لولوج  تي�سري   .3
من  معينة  لفئات  العادل  الولوج  تي�صري  من خالل  كذلك  ال�صحة  يف  يتجلى �صمان احلق 

امل�صنني  وكذا  �صعبة  و�صعية  يف  املتواجدين  والأطفال  الن�صاء  وباخل�صو�س:  ال�صكان 

وذوي الحتياجات اخلا�صة. 

ال�صحية  احلقوق  اإعمال  جمال  الطفولةيف  حلماية  املغربية  الع�صبة  مقرتحات  وتتجلى 

لالأطفال املتخلى عنهم على اأ�صا�س:

تعيني وحدات طبية باملوؤ�ص�صات ال�صحية للقرب للتكفل الطبي بالأطفال املتخلى عنهم مبا 

فيهم املوجودين يف و�صعية اإعاقة.    

توفري الأدوية والتجهيزات الطبية الالزمة، وباخل�صو�س تلك املتعلقة بذوي الحتياجات 

اخلا�صة. 

نف�صانيني واجتماعيني وتقنيني متخ�ص�صني يف الرتوي�س والتاأهيل  اأخ�صائيني  • تعيني 
احلركي البدين بالوحدات الطبية امل�صار اإليها،

غرارجتربة  على  اململكة  مناطق  مبختلف  الأولية  لالإ�صعافات  الطفولة  مراكز  تعميم   •
الع�صبة املغربية حلماية الطفولة يف اإطار ال�رشاكة مع وزارة  ال�صحة،

• تكوين اأطباء وممر�صني واأخ�صائيني نف�صانيني واجتماعيني يف جمال الإعاقة الذهنية،
• اإن�صاء وحدات طبية متنقلة لر�صد حالت الأطفال امل�رشدين �صحايا الإهمال والتفكك 

الأ�رشي،  وتقدمي العالجات ال�رشورية لهم،

•  تعزيز مراكز ال�صتقبال وال�صتماع والإر�صاد ل�صحايا العنف والغت�صاب وال�صتغالل 
اجلن�صي  بوحدات القرب ال�صحية،

• �صمان ولوج �صحايا العنف النف�صي واجل�صدي والتمييز على اأ�صا�س الإعاقة خلدمات 
الرعاية ال�صحية،

• حت�صني فر�س احل�صول على ال�صمان الجتماعي، والتغطية الطبية لذوي الحتياجات اخلا�صة:
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�-�إ�سر�ك �ملر�أة يف �ملنظومة �ل�سحية:

تقرتح فدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املراأة و�صع قانون تاأطريي يتم على اأ�صا�صه 

اخلدمات  اإىل  الولوج  يف  حقها  و�صمان  املراأة  ب�صحة  تهتم  وطنية  ا�صرتاتيجية  اإجناز 

ال�صحية يف �صموليتها. ولن ت�صتقيم هذه ال�صرتاتيجية اإل باإ�رشاك املراأة يف و�صع وتنفيذ 

ور�صد الربامج ال�صحية  وذلك يف اجتاه اإقرار مبداأ امل�صواة بني اجلن�صني. ويتعلق الأمر 

اأ�صا�صا مبناه�صة العنف والتميز �صد املراأة وما يرتتب عنهما من عواقب �صحية )ج�صدية 

يف  احلق  جمال  يف  للتوعية  وحمالت  حت�صي�صية  دورات  تنظيم  معه  ي�صتوجب  ونف�صية( 

التابعني للمنظمات  ياأتي دوركل من مهني ال�صحة واملوؤطرين املتطوعني  ال�صحة. وهنا 

املعلومة  اإي�صال  ل�صمان  ال�صحي  بالقطاع  املهتمة  املدنية  واجلمعيات  احلكومية  غري 

الالزمة للجميع حول احلق يف ال�صحة.  

القروي  العامل  �صاكنة  اأن  الوطنية،  الإذاعية  الربامج  املواطنني عرب  تظلمات  يف  لقد جاء 

اإذ يجد  القروية،  املداومة باملوؤ�ص�صات ال�صحية  تعاين ب�صكل كبري من عدم تطبيق نظام 

املري�س نف�صه اأمام خيارين اإما النتظار ليوم غد اأو الذهاب اإىل امل�صت�صفى الإقليمي والذي 

املناخ،  وق�صاوة  اجلغرايف  البعد  اإ�صكالية  اإىل  ي�صاف  عديدة.  بكيلومرتات  يبعد  ما  غالبا 

م�صكلة اأخرى توؤرق �صكان البوادي ويتعلق الأمر بعدم وجود اأطباء اأخ�صائيني يف املراكز 

ال�صحية وغياب و�صائل النقل.

ب- دعم �لن�ساء و�الأطفال �سحايا �لتعنيف �جلن�سي و�جل�سدي و�لنف�سي:

مت الإجماع حول �رشورة اإدماج تقنيات الدعم والتكفل �صمن مناهج التكوين الأ�صا�صية 

للمهنيني ال�صحيني.  كما متت املطالبة باإحداث وتنظيم وماأ�ص�صة خاليا ل�صتقبال الن�صاء 

املعنفات داخل امل�صت�صفيات العمومية وذلك ب:

•  توفري خدمات امل�صاعدة الجتماعية على م�صتوى املراكز ال�صحية اجلهوية،
الدليل  واإعداد  الإجنابية  وبال�صحة  املراأة  ب�صحة  للنهو�س  وطني  برنامج  اإحداث   •
املرجعي للموا�صفات واملعايري اخلا�صة بالتكفل النموذجي بالن�صاء �صحايا العنف وبداية 
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التكوين يف جمال التكفل الطبي والنف�صي والجتماعي ق�صد تعميم وحدات التكفل بالن�صاء 

�صحايا العنف بجميع اأقاليم وعمالت اململكة على م�صتوى وزارة ال�صحة.

الطفولة  باأو�صاع  النهو�س  اأن  الطفولة  املغربية حلماية  الع�صبة  ترى  ال�صياق،  نف�س  يف 

)الأطفال  �صعبة  و�صعية  يف  الأطفال  لفائدة  ال�صحية  الرعاية  تعزيز  عرب  مير  اأن  يجب 

الفئة  العنف وال�صتغالل اجلن�صي والقت�صادي والت�رشد واملخدرات...(.فهذه  �صحايا 

من الأطفال حتتاج اإىل عناية خا�صة يف امليدان ال�صحي �صيما واأنها تتعر�س ملختلف اأنواع 

كنف  وال�صوارع خارج  الأزقة  يف  اأوقاتها  معظم  وتعي�س  والتهمي�س  والعنف  ال�صتغالل 

الأ�رشة وبدون حماية.وبالتايل  تقرتح الع�صبة ما يلي:

•  اإن�صاء وحدات طبية متنقلة لر�صد حالت الأطفال امل�رشدين �صحايا الإهمالوالتفكك 
والجتماعي  النف�صي  الدعم  عن  ف�صال  لهم،  ال�رشورية  العالجات  وتقدمي  الأ�رشي، 

ال�صياحة  )الدعارة،  امل�صينة  املمار�صات  وبع�س  املخدرات  باأخطار  ال�صحية  والتوعية 

اجلن�صية...(،

•  تعزيزمراكز ال�صتقبال وال�صتماع والإر�صاد ل�صحايا العنف والغت�صاب وال�صتغالل 
اجلن�صي، بوحدات القرب ال�صحية، ق�صد تقدمي العالجات ال�رشورية لهم، وكذا الدعم 

النف�صي واملواكبة الجتماعية يف اإطار مقاربة �صاملة.

•  تعميم وحدات حماربة الإدمان لعالج املدمنني من اليافعني واملراهقني �صحايا تعاطي 
املخدرات،

وال�صدمات  واملخاطر  ال�صغرى من احلوادث  الطفولة  وقائية حلماية  اآليات  و�صع    •
النف�صية وخمتلف اأ�صكال لعنف و�صوء املعاملة.

ول�صمان احلق يف التكفل ال�صحي لالأمهات �صحايا الغت�صاب واحلمل غري املرغوب فيه، 

وباخل�صو�س الفتيات العازبات، تقرتح الع�صبة املغربية حلماية الطفولة تر�صيخ الآليات 

التالية:

اإن�صاء وحدات �صحية داخل مراكز ا�صتقبال واإيواء الأمهات يف و�صعية �صعبة،مع    •
والنف�صية  الطبية  الناحية  من  بهن  التكفل  ق�صد  وذلك  والطبي؛  النف�صي  الدعم  تقدمي 
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والجتماعية، ومواكبتهن طيلة فرتة احلمل والولدة وما بعدها، جت�صيدًا لأهداف اخلطة 

الوطنية لالأمومة ال�صليمة.

تعزيز التوعية والتح�صي�س باأهمية ال�صحة الإجنابية يف اإطار ال�رشاكة مع منظمات    •
املجتمع املدين من اأجل الوقاية من خماطر الإجها�س والولدة يف اأماكن غري اآمنة.

ت- �سمان �لو�سول �إىل �الإجها�س �الآمن

يف مداخلة له خالل جل�صات ال�صتماع العمومية »انتظارات« اأكد رئي�س اجلمعية املغربية 

ملكافحة الإجها�س ال�رشي على اأن  مرونة القانون ميكن اأن ت�صاهم يف التخفي�س من ن�صبة 

الإجها�س املرتفعة حاليا. لكن قبل الو�صول اإىل هذه احلالة يجب تكثيف العمل الوقائي 

عرب الرتبية ال�صليمة والرتبية اجلن�صية واتخاذ الحتياطات الالزمة للحيلولة دون الوقوع 

يف احلمل غري املرغوب فيه. 

اجلمعيات  وم�صاعدة  التح�صي�س،  حمالت  من  الإكثار  يجب  الظاهرة   هذه  وملواجهة 

الن�صائية لأننا نعالج مو�صوعا يتعلق بالن�صاء مبن فيهن فتيات و�صيدات  يعانني من م�صاكل 

متعددة ب�صبب احلمل غري املرغوب فيه. ال�صئ الذي يتطلب منا اإعادة النظر يف احلالت 

ال�صتثنائية مثل حالت احلمل ب�صبب الغت�صاب اأو حمل املعاقات ذهنيا، والقا�رشات، 

وحالت ت�صوهات اجلنني املوؤدية للموت، اإ�صافة اإىل حالت كرب �صن املراأة.

     4.دعم وتطويربع�س �خلدمات �لطبية �ملتخ�س�سة

�- �العتناء باالأ�سخا�س �مل�سنني.

باإن�صاء  ال�صيخوخة يف بلدنا وذلك  اأن يتم الهتمام بتطوير طب  لقد بات من ال�رشوري 

بهذه  التكفل  عملية  وتنظيم  امل�صنني  لتاأطري  بالأ�صخا�س  للتكفل  وهيكلي  ت�رشيعي  اإطار 

الفئة اله�صة من الأ�صخا�س على امل�صتوى الطبي.  وتتمثل اخلطوة الأوىل التي يجب القيام 

بها،يف تعزيز وتكوين املوارد الطبية و�صبه الطبية املتخ�ص�صة يف طب ال�صيخوخة؛يف حني 

باإن�صاء  الأمر  يتعلق  الطبي،  حيث  التكفل  هذا  اأماكن  حتديد  يف  الثانية  اخلطوة  تتمثل 

وحدات متخ�ص�صة يف طب ال�صيخوخة على م�صتوى بع�س املراكز ال�صت�صفائية املتواجدة 
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يف املدن الكبرية.

 ب. �سمان �لرعاية �ل�سحية للمدمنني:

من بني التو�صيات التي خرجت بها جمعية الوقاية من اأ�رشار املخدرات جند:

اأ�صا�س  على  معهم  الكرامة والتعامل  يف  املخدرات  ملدمني  الإن�صاين  باحلق  العرتاف    •
اأنهم مر�صى بحاجة اإىل امل�صاعدة و احلماية و عدم اعتبارهم كمجرمني،

و  ال�صحية  والرعاية  ال�صحة  يف  احلق  على  مبنية  وبنجاعة  اأكرت  با�صتجابة  املطالبة   •
الولوج اإىل العالج،

بتعاطي املخدرات، املرتبطة  املخاطر  تقلي�س  ب�صيا�صات  للنهو�س  وطني  نقا�س  •  فتح 
تتاألف  التي  الفئة  هذه  له�صا�صة  نظرا  املخدرات  ملتعاطي  العالج  جمانية  •  �صمان 

غالبيتها من ال�صباب، 

اخلا�صة مبكافحة الإدمان مبا يف ذلك احل�صول على العالج  العالجات  من  متكينهم    •
ال�صتبدايل – بامليثادون وتعميمه على الفئات الأخرى،

الأخرى، الكال�صيكية  الأدوية  •  توفري 
•  ان�صاء مراكز اأخرى يف جميع مناطق املغرب و باخل�صو�س مناطق تعاطي املخدرات 

القوية،

•  العمل على و�صع برنامج وطني للتكفل باملتعاطني امل�صابني مبر�س اللتهاب الكبدي 
الفريو�صي من نوع �س و ب،

نف�صانيني  معاجلني  و  وممر�صني  اأطباء  من  ال�رشورية  الب�رشية  املوارد  توفري   •
وم�صاعدين اجتماعيني والعاملني يف ال�صيدليات، والعمل على تكوينها يف جمال معاجلة 

الإدمان.
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ال�صحية. للرعاية  العادل  و  ال�صامل  الولوج  يف  احلق  حلماية  اإطار  قانون  تفعيل  و  اإجناز   .1
وا�صحة  اأهداف  وحتديد  ال�صحية،  والربامج  ال�صيا�صات  جميع  يف  امل�صاواة  مبداأ  اإدماج   .2

للتحقق من درجة الو�صول اإىل هذه امل�صاواة.

يف  بالالم�صاواة   اخلا�صة  العلمية   الأدلة  حول  املعلومات  ن�رش  و  اإنتاج  على  العمل   .3
املجال ال�صحي، و التي �صت�صمح بتوجيه ال�صيا�صات ال�صحية لإقرار الولوج العادل 

للرعاية ال�صحية.

ال�صحة. يف  والواجبات  احلق  عن  املواطنني  اإخبار  و  اإعالم   .4
ال�صامل  الولوج  يف  احلق  حماية  و  بت�صجيع  اخلا�صة  الإجراءات  لتتبع  و�صيلة  اعتماد   .5

و العادل لل�صحة خا�صة �صحة فئات حمددة: كالن�صاء والأطفال يف ظروف �صعبة وكذا 

امل�صنني وذوي الحتياجات اخلا�صة 

م�صالح  واإن�صاء  ال�صيخوخة  طب  يف  املتخ�ص�صة  الطبية  و�صبه  الطبية  املوارد  تعزيز   .6
متخ�ص�صة يف هذا التخ�ص�س �صمن �صبكة امل�صت�صفيات اجلامعية الإقليمية 

خا�صة و�صعيات  يف  الأ�صخا�س  اأو  املعاقون  لالأ�صخا�س  ال�صحية  للرعاية  الولوج  تقوية   .7
بالإدمان. عيني  و  مادي  لتكفل  الو�صول  �صمان   .8

الأ�رشة  بتنظيم  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  خالل  من  ال�رشي  الإجها�س  حالت  من  التقليل   .9
و�صمان التكفل النف�صي والطبي للن�صاء �صحايا الإجها�س غري القانوين.

�صعبة  ظروف  يف  الأطفال  اأو  عنهم  املتخلى  لالأطفال  ال�صحية  الرعاية  يف  احلق  تعزيز   .10
)�صحايا العنف اجلن�صي والقت�صادي، التخلي، و الإدمان( واإن�صاء وحدات طبية تراعي  

عامل القرب  لالأطفال املتخلى عنهم اأو ذوو  الإعاقات العقلية بالتن�صيق مع املوؤ�ص�صات 

الجتماعية )علماء النف�س وعلماء الجتماع والأطباء النف�صيني واملعاجلني،  مع توفري املعدات، 

االنتظارات املتعلقة باحلق يف الولوج للعالج.
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و الأدوية(.

املعاقني. لالأ�صخا�س  ال�صحية  والتغطية  الجتماعي،  ال�صمان  توفري   .11
ال�صحية  املراكز  داخل  والرتوي�س  الفيزيائي  للطب  ا�صت�صفائية  م�صالح  اإن�صاء   .12

اجلامعية وامل�صت�صفيات و كذا وحدات خا�صة بالرتوي�س الطبي على م�صتوى املراكز 

ال�صحية. 

ال�صلة  ذات  القطاعات  جميع  يف  طبيني  ال�صبه  و  الطبيني  املتخ�ص�صني  عدد  تقوية   .13
بالإعاقة وخلق تخ�ص�صات جديدة مثل علم النف�س و علم احلركة.

14.  ت�صهيل احل�صول على امل�صاعدات التقنية والأجهزةاملخ�ص�صة للعظام. )املر�صوم رقم 
2-10-904 ل 14  حمرم 1432 الذي حدد �رشوط وظروف العمل بالأموال املخ�ص�صة 

لتغطية تكاليف احل�صول على الأجهزة التعوي�صية املخ�ص�صة لالأ�صخا�س ذوي الإعاقة من فئة 

الفقراء(.
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الدول  لتقدم  الأ�صا�صية  املوؤ�رشات  اأهم  بني  من  تعتربان  احلياة  نوعية  حت�صني  و  ال�صحة  اإن 

وتطورها، لكون الإن�صان حمور املو�صوع و نب�س املجتمع و تقدمه.فاملجتمعات اليوم ت�صعى 

جاهدة من اأجل الهتمام بالفرد و حت�صني ظروف عي�صه من خالل توفري ال�رشوط الالزمة و 

احلاجيات ال�رشورية للحياة من �صحة وتعليم و�صكن...الخ. لذا اأ�صبح لزاما على امل�صوؤولني 

عن ال�صاأن ال�صحي بلورة �صيا�صة وا�صحة املعامل لالرتقاء بالعن�رش الب�رشي حتى يكون فعال 

ورافعة اأ�صا�صية لكل تنمية حقيقية. 

�ملهني �ل�سمري  و  �مل�سوؤولية   .1
من  املر�صى  مبعاناة  تتعلق  املواطنون  �صجلها  التي  املوؤاخذات  من  جمموعة  ا�صتخال�س  مت 

اإنذار. وقد  �صابق  الإ�رشابات دون  ناهيك عن  ال�صحي،  بالقطاع  للعاملني  املتكررة   الغيابات 

يعرب  حيث   املر�صى،  طرف  من  انتظارها  طال  مواعيد  الظاهرة)الإ�رشابات(  هذه  ت�صادف 

بح�رشة مواطنمن مدينة طنجة »�الإ�سر�بات �ملتكررة توؤثر على �ملو�طن و ت�ساهم يف تفاقم 

الطبيب ل  اأن  بها، بحيث  املعمول  العمل  اأوقات  �ل�سحية«.هذاعالوة عن عدم احرتام  حالته 

يق�صي يف عمله �صوى 3 �صاعات )من 10 �صباحا اإىل الواحدة زوال(. كما  جند اأن بع�س الأطباء 

ل يزورون املراكز ال�صحية التي ي�صتغلون بها اإل يوما واحدا يف الأ�صبوع مما يوؤثر �صلبا على 

نوعية الت�صخي�س والفحو�صات التي يقومون بها والتي  تنم ح�صب راأي املواطنني عن غياب 

ال�صمري املهني و ال�صتخفاف ب�صحة املواطن » كيكل�سونا يف كر�سي بعيد بحال �إيال مر�سنا 

يطري عليهم « يعرب مواطن من منطقة بولقنادل و نربة ال�صخرية تطغى على �صوته.

و�لتاأطري �لتكوين  يف  نق�س   .2
تعاين املوؤ�ص�صات ال�صحية العمومية من خ�صا�س جد حاد يف الأطر الطبية خا�صة يف البوادي 

حيث  اأن املراكز ال�صحية املوجودة بهذه املناطق ت�صتغل مبمر�س واحد يغطي مدا�رش عديدة. 

وكمثال على ذلك منطقة تارجي�صت التي  ح�صب مواطن منحدر من املنطقة »تتوفر على �ملعد�ت 

�ل�سرورية و لكن تفتقر الأطر ومهني �ل�سحة«.

و الأدهى من ذلك هو ا�صتغال الأطباء من جن�صيات خمتلفة  مبوؤ�ص�صاتنا ال�صحية »ال�صينيون 

املهن ال�سحية: تكوين و تدبري الكفاءات
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اأو الأفارقة مثال«. فكيف ميكن ملري�س اأمي اأن يتوا�صل مع طبيب ل يجيد اللغة العربية؟ وقد 

اأثريت هذه  امل�صاألة اأكرث من مرة على ل�صان املر�صى املنحدرين من منطقة الرا�صدية. كما ي�صتكي 

املر�صى كذلك من الأطباء املتدربني و اأخطائهم التي يدفع ثمنها املر�صى الذين اأ�صحوا على 

حد قولهم »فئران جتارب«. »كيف ميكن اأن اأثق يف الطبيب املتدرب الذي يبحث يف »الكارين« 

املقالت ال�صحفية  يت�صاءل مواطن من مدينة �صال. يكفي الطالع على  الدواء«  اأن ي�صف  قبل 

للوقوف على تظلمات املواطنني من ا�صتهتار الأطر الطبية و �صبه الطبية ب�صحة املر�صى، حيث 

ينتج عن هذا الت�رشف  زيادة يف الأخطاء الطبية  بامل�صت�صفيات  وامل�صحات اخلا�صة. ويف هذا 

بني  من  التي  الطبية  الأخطاء  ل�صحايا  جمعية  تاأ�صي�س  مت  قد  اأنه  اإىل  الإ�صارة  وجبت  ال�صياق 

مهامها املطالبة مبراقبة و تفتي�س امل�صحات اخلا�صة و ن�رش تقارير التفتي�س للراأي العام من 

اأجل حماية املر�صى فيحقوقهم.

املراكز  يف  متخ�ص�صني  اأطباء  وجود  بعدم  الأمر  يتعلق  البوادي  �صكان  توؤرق  اأخرى  م�صكلة 

بكيلومرتات  يبعد  ما  عادة  الذي  امل�صت�صفى  اإىل  لالنتقال  املري�س  ال�صحية. و�صع ي�صطر معه 

عديدة، مع تكبده ل�صعوبة  ووعورة الت�صاري�س وق�صاوة املناخ و غياب و�صائل النقل حيث �صدد 

تالفيا  باملنطقة  جمهز  م�صت�صفى  توفري  �رشورة  على  امينتانوت  تا�صميلو-  حي  من   مواطن 

لالنتقال املر�صىاإىل مراك�س يف احلالت امل�صتع�صية كالولدة مثال.

�ملهنية �حلياة  3.تخليق 
ومن الآفات التي مت الإجماع حول ا�صت�رشائها داخل املوؤ�ص�صات ال�صحية هي الر�صوة، حيث 

ل ميكن للمر�صى اأن ي�صتفيدوا من التطبيب و ال�صت�صفاء دون دفع »اإتاوات«. فاأب�صط احلقوق 

اأجهزة  و  ال�صكانري  اأجهزة  املمر�صني.  لفائدة  مالية  مبالغ  دفع  دون  نيلها  ميكن  ل  ال�صحية 

الك�صف بال�صدى دائمة معطلة اإل يف وجه من يدفع »�لتدويرة«. اأما املواعيد فال تراعى فيها 

ل الأحقية ول الأولوية)احلالت امل�صتعجلة( بل ملن يدفع اأكرث. فهناك من ينتظر �صاعات طوال 

الأبواب  له  تفتح  من  هناك  اأن  حني  يف  ب�صيطة،  ولو  خدمة  على  احل�صول  من  يتمكن  اأن  دون 

باإ�صارة ب�صيطة »�لنوبة ر�ه غري على �لدروي�س« يتح�رش مواطن من اآ�صفي. وتتجلى مظاهر 

الف�صاد، ب�صكل علني، يف ت�صليم ال�صواهد الطبية حيث ل ت�صلم اإل مبقابل مايل. 

و يف نف�س ال�صياق، جند اأن بع�س الأطباء يحاولون دفع املر�صى للعالج يف امل�صحات اخل�صو�صية 
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التي حتولت بدورها اإىل مقاولة تتاجر يف �صحة املواطن بغية حتقيق الربح املادي يف اأ�رشع وقت. 

و يطال الف�صاد جل العاملني بالقطاع حيث اأن هناك من الأطباء من يجرب املر�صى على اإجراء 

التحاليل الطبية يف خمتربات بعينها اأو توجيههم اإىل مراكز الت�صوير بالأ�صعة دون غريها يف 

امل�صحات اخل�صو�صية  مع  بتواطوؤها  يقر  املواطن  اأ�صبح  الو�صية حتى  الوزارة  �صكوت  ظل 

ح�صب فاعل جمعوي من مر�س ال�صلطان- الفداء. و من املمار�صات التي ا�صتنكرها املواطنون 

بيع املمر�صني لالأدوية التي من املفرت�س اأن توزع جمانا على املر�صى املعوزين. فهذه الأدوية 

تقدم مقابل ر�صوة اأو عن طريق املح�صوبية اإىل اأ�صخا�س قادرين على اقتنائها من ال�صيدليات 

»�الأدوية �ملخ�س�سة للفئات �ملعوزة ال ي�ستفيد منها �سوى �أ�سحاب »�لوجوه« »،ح�صب 

مواطنة من القنيطرة.

كما جاء �صمن املقرتحات الرامية لتخليق ممار�صات مهني ال�صحة  اإدخال  اإجراءات زجرية 

العامة  املراقبة  و  التفتي�س  قاعدة   تو�صيع  مع  املهنة،   اأخالقيات  مع  املتعار�صة  للممار�صات 

لل�صحة، وكذا  اإلزام الطبيب  بتدوين ال�صهادات الطبية على اأوراق  اأ�صلية  مرقمة  مع حملها  

للرقم التعريفي للطبيب.

وقد متت اإثارة ظاهرة الر�صوة باملوؤ�ص�صات ال�صحية يف �صفحة الفاي�صبوك كذلك، حيث اقرتح 

امل�صاركون تقوية مهام املفت�صية العامة للوزارة و تعزيز و�صائل  ا�صتغالها، عالوة على  تاأ�صي�س 

هذا  ينجز  اأن  ال�صحية، �رشيطة  املوؤ�ص�صات  ت�صيري  اأجل مراقبة   الإداري  من   للتدقيق  نظام 

ويكون  العمومي  ال�صحي  للنظام  ينتمون  ل  خرباء  اأي  م�صتقلني؛  خرباء  طرف  من  التدقيق 

الغر�س من هذا املقرتح هو اإجناز تقارير تتميز باحلياد و املو�صوعية. وتهدف هذه التدابري اإىل 

اتخاذ الإجراءات الزجرية الالزمة يف حق من ثبت عليهم احل�صول على الر�صوة بهدف احلد من 

وترية الت�رشفات الالاأخالقية بقطاع ال�صحة.

و�لتوجيه �ال�ستقبال  �أن�سنة   .4
ومن امل�صاكل الأ�صا�صية التي تقلق املر�صى اأثناء ولوج املوؤ�ص�صات ال�صحية ال�صتقبال ال�صيء 

الذي يعاين منه املري�س. ما اأن تطاأ قدماه امل�صت�صفى حتى تبداأ معاناته مع حار�س الأمن الذي 

من غري املعقول اأن يكلف بال�صتقبال و  توجيه املر�صى للم�صالح التي تعنى بحالتهم ال�صحية؛ 

يحكي مواطن من مدينة �صطات كيف ن�صبت م�صادات كالمية بينه و بني احلار�س حيث تطورت 
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اإىل درجة تدخل رجال الأمن. و لعل و�صع عالمات الت�صوير و تكوين موظفني  الأمور لت�صل 

متخ�ص�صني يف ال�صتقبال تعترب من العوامل التي ميكن اأن ت�صاهم يف تعزيز التوا�صل الذي يعد 

اللبنة الأوىل يف خلق مناخ من الثقة املتبادلة بني املرتفقني و العاملني باملرفق ال�صحي.

�ملو�رد �لب�سرية وتاأطري  حتفيز   .5
اخلا�س  �صقه  يف  ال�صحي  القطاع  تطبع  التي  الختاللت  من  جمموعة  ال�صحة  مهنيو  �صجل 

الظروف  بتح�صني  رهني  ال�صحي  القطاع   تطوير  اأن   يرون   حيث  الب�رشية   املوارد  بتدبري 

املهنية، والرفع من م�صتوى اخلدمات الجتماعية لل�صغيلة ال�صحية. ويف هذا الإطار طالب مهنيو 

ال�صحة  باإخراج »موؤ�ص�صة احل�صن الثاين للنهو�س بالأعمال الجتماعية ملوظفي وزارة ال�صحة 

اإ�صالح نظام الرواتب ال�صهرية مع الأخذ بعني العتبار  اأقرب الآجال و  »اإىل حيز الوجود يف 

احلوافز ح�صب املردودية.

املهن  تنظم  التي  القوانني  مراجعة  اإىل  ال�صحي  بال�صاأن  املهتمون  دعا  اآخر،  م�صتوى  وعلى 

ال�صحية، خا�صة القانون املتعلق مبهنة القابالت نظرا لأن التكوين يتغريرّ و الكفاءات تتطور 

تاأ�صي�س مرجع للوظائف  اإىل  اأي�صا  اأيرّ حتديث ودعوا  اأن القانون التنظيمي مل يعرف  يف حني 

بامل�صت�صفيات  للممار�صني  اأ�صا�صي  امل�صاركون على �رشورة خلق نظام  �صدد  الكفاءات. كما  و 

واإن�صاء هيئة خا�صة بهم يف اأقرب الآجال.

و ياأتي الهتمام بالبحث العلمي �صمن املطالب امللحة ل�صغيلة قطاع ال�صحة  وذلك عرب اإن�صاء 

املر�صد الوطني للبحث يف ال�صحة يكون قادرا على  و�صع تيمات و برامج البحوث مع ن�رش 

يتعلق  الوزارة.  نظمتها  التي  القطاع �صمن اجلل�صات  ل�صغيلة  اآخر  برز مطلب  كما  نتائجها.  

العلوم الإن�صانية و  اإدخال  التكويني لالأطباء و املمر�صني، و ذلك عرب  الأمر  مبراجعة امل�صار 

الجتماعية و الأخالقيات و امل�صوؤوليات الطبية  كوحدات اأ�صا�صية  �صمن �صنوات التكوين. و 

اجتمعت اآراء العاملني بالقطاع حول �رشورة التكوين امل�صتمر للعاملني بالقطاع ال�صحي و ذلك 

ب�صفة عادلة و بطرق حديثة تتما�صى مع امل�صتجدات.

توفر  التي  الطبية  امل�صالح  بني  الختالف  مو�صوع  امل�صاركني   بع�س  اأثار  اآخر،   جانب  من 

العالجات ال�صحية الأ�صا�صية  و تلك التي تقدم العالجات ال�صتعجالية  كم�صالح امل�صتعجالت 

ذلك  و  العتبار  بعني  الختالف  هذا  اأخذ  اإىل  دعوا  الأ�صا�س،  هذا  وعلى  والأمومة.  الإنعا�س   ،
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باإعطاء مكافاآت مادية ح�صب نوعية اخلدمات ال�صحية املقدمة لكون مهنة الطب تزاول يف ظروف 

خمتلفة؛ و من ثمة فهي تقت�صي اختالفا يف التعوي�صات املالية.

وكانت للم�صاكل التنظيمية ن�صيب مهم من نقا�س ال�صغيلة ال�صحية، ونذكر  من جملتها  م�صاكل 

املناوبة على احلرا�صة مب�صالح الأمومة، املطالبة بح�رش اخت�صا�س طب الن�صاء و التوليد يف 

فئة الإناث فقط، انتقاد م�صاألة تكرار املتابعات الق�صائية ملهني ال�صحة مما ي�صبب لهم �صعورا 

بانعدام الأمان. 

و من �صمن مطالب العاملني بالقطاع:

الدكتوراه يف الطب بالدكتوراه الوطنية، •  معادلة 
املردودية و الأخطار الطبية، و  احلرا�صة  عن  •  التعوي�س 

ابتداء من ال�صنة الأوىل من الإقامة، العمومية  الوظيفة  يف  الأطباء  •  اإدماج 
اأداء مهنة  الأطباء من ال�صتقرار الجتماعي و  لتمكني  حت�صني ظروف احلركة النتقالية    •

التطبيب على اأح�صن وجه،

•  تخفي�س املدة التعاقدية بالن�صبة لالأطباء املعينني باملناطق املعزولة اإىل 4 اأو 6 �صنوات عو�س 8 
�صنوات،

اإىل الزيادة يف عدد مدار�س  بالإ�صافة  العائلة  اأو طب  العمومية  ال�صحة  •  منح الخت�صا�س يف 
لتلبية  ، وحتديد مدى مالئمة خ�صائ�صها  اخت�صا�صات جديدة  اإ�صافة  مع  التمري�صية  الأطر 

احلاجة اإليها، وجدواها، وا�صتجابتها ملتطلبات املهن، ومدى توفر املهارات التي يتطلبها �صوق 

العمل، وتوفري فر�س العمل خلريجيها.

جماز  ممر�س  �صهادة  ومبعادلة  التمري�س  ملهنة  املنظم  القانون  بتعديل  املطالبة  جاءت  كما 

التي  حماور  �صمن  الأ�صنان  طب  ملزاولة  قانون  باإقرار  املطالبة  و  مهنية،  باإجازة  الدولة  من 

�صملها النقا�س.  كما اأحاط النقا�س ب�رشورة عقلنة تعينات الأطباء املخت�صني و تبني التعينات 

للمعينني  اأو عالوات خا�صة  الوظيفي  ال�صكن  اجلماعية و كذا تبني �صيا�صة ت�صجيعية كتوفري 

باملناطق النائية لتوزيع متكافئ للكوادر الطبية و ال�صبه طبية متا�صيا مع احلاجيات الطبية و 

الدميغرافية .
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داخل  الأمنية   احلرا�صة  بتوفري  ال�صحة   مهنيو  يطالب  الأمني،  باجلانب  املتعلق  ال�صق  يف  و 

اأو  املر�صى  طرف  من  ج�صدية  و  لفظية  لعتداءات  يتعر�صون  ما  كثريا  لأنهم  امل�صت�صفيات 

املرافقني لهم قد ت�صل اأحيانا اإىل ا�صتعمال الأ�صلحة البي�صاء.

و يف قطاع يطبعه الحتقان، قام ال�صيادلة بدورهم بخو�س اإ�رشاب وطني من اأجل التعبري عن  

اإطارها القانوين ،  اأنواع الأدوية و كذلك  بيع الأدوية خارج  اأثمنه  بع�س  رف�صهم  تخفي�س 

هذا اإىل جانب اعرتا�صهم على ا�صتمرار فتح �صيدليات التعا�صدية دون �صند قانوين و تنديدهم  

بارتفاع الكتلة ال�رشيبية التي تخنق هاته املقاولت ذات الطابع الجتماعي.

اأو�صاع  وحت�صني  ال�صحة  قطاع  بخ�صو�صية  بالنهو�س  ال�صحة  موظفو  يطالب  جهتهم،  من 

بني  التمييز  ال�صحة  �صغيلة  وتنتقد  النقابية.  احلريات  على  للت�صييق  والت�صدي  به  العاملني 

املوظفني، وتف�صي الف�صاد وال�صتبداد يف �صوؤون القطاع مع مطالبتها بالعرتاف بخ�صو�صية 

القطاع. يف حني تطالب جلنة التن�صيق الوطنية للممر�صني وطلبة معاهد تاأهيل الأطر يف امليدان 

ال�صحي باملغرب، بتح�صني الو�صعية املهنية للممر�س والرقي بجودة اخلدمات ال�صحية.

من جهتها، نددت جمموعة من الأطر الطبية التي ت�صتغل يف املركز ال�صت�صفائي ابن �صينا يف 

جهة الرباط، بالأو�صاع التي يعي�صها املركز، والتي تتمثل اأ�صا�صا يف قلة املوارد الب�رشية، مما 

اأخرى احتج العديد من املواطنني  ينعك�س على جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني. ومن جهة 

لغياب  نظرا  الثاين  ال�صت�صفائي احل�صن  املركز  ق�صم م�صتعجالت  يعي�صها  التي  الظروف  على 

الأطباء واملمر�صني عن امل�صت�صفى ما بني ال�صاعة ال�صاد�صة والعا�رشة ليال.

ويتطلع مهنيو ال�صحة، اإىل اإ�رشاكهم يف اتخاذ القرارات ال�صرتاتيجية التي تهم  القطاع عو�س 

ح�رشهم يف اأدوار تنفيذ القرارات فقط.

تعددت املطالب و الهدف واحد األ و هو حت�صني الأو�صاع ال�صحية للمواطنينالتي تبقى رهينة 

نقا�س  فتح  ال�صحة على  اإقبال وزارة  لعل  و  ال�صحية.  الأطر  بتوفري ظروف مالئمة ل�صتغال 

حول هذا املو�صوع يعترب خطوة يف الجتاه ال�صحيح يف اأفق اأن تتبلور عنه وعن املناظرة الوطنية 

حول ال�صحة املرتقبة �صيا�صة �صحية ناجعة تقدم حلول مو�صوعية هادفة لإ�صالح الأو�صاع 

بالقطاع.
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اأ�صبح ملفهوم احلكامة ح�صور قوي يف اخلطاب ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي يف حياتنا 

اليومية. فهو مفهوم تبناه املنتظم الدويل لتجاوز حالة اخللل القائم يف مناذج التنمية التي ل يجد 

فيها املجتمع فر�صة منا�صبة للتعبري عن راأيه ومواقفه وحمولته الثقافية يف امل�صاريع التنموية 

هاما من  ق�صطا  ت�صرتعياحلكامة  اأن  الطبيعي  املعي�صي. ومن  م�صتواه  اإىل حت�صني  تهدف  التي 

الهتمام والنقا�س بني اأو�صاط الراأي العام من مفكرين وباحثني يف علم الجتماع والقت�صاد 

الربنامج  خالل  املدين  املجتمع  يف  والفاعلني  وال�رشكاء  ال�صحي  القطاع  يف  اخلرباء  ولدى 

التوا�صلي »انتظارات« الذي يروم بلورة منظور جديد لل�صحة ي�صتجيب لنتظارات وتطلعات 

املواطنني واملواطنات، عرب مقاربة ت�صاركية ت�صتمد �رشعيتها من روح الد�صتور اجلديد.

 لقد اأجمع املتدخلون، من خالل خمتلف املنابر التي فتحها برنامج »انتظارات« ل�صتقبال اآراء 

واقرتاحات املواطنني، على اأن مفهوم »احلكامة« يف املجال ال�صحي هو مبثابة دعوة �رشيحة اإىل 

جتاوز حالة الالتوازن الناجت عن اأحادية �صنع القرار دون مراعاة املنطق العلمي املوؤ�ص�س على 

عنا�رش امل�صاركة يف خمتلف مراحل اإعداد امل�رشوع ابتداء من الت�صخي�س مت الربجمة مت التنفيذ 

ثم التقييم واملحا�صبة يف اإطارال�صفافية والعقالنية.

ويف هذا ال�صدد،  حددت التدخالت مبادئ احلكامة الر�صيدة يف اأربعة عوامل رئي�صية هي:

م�صاركة املجتمع املدين يف �صنع القرار؛

• اإقرار مبداأ امل�صاءلة التي تربط امل�صوؤولية  بالنتائج، وذلك بو�صع ثالث اآليات لتحقيق ذلك 
ال�صليم للموارد و التح�صني امل�صتمر جلودة  ال�صلطة، �صمان ال�صتخدام  عرب مراقبة ممار�صة 

اخلدمات؛

• اعتماد مبداأ تفوي�س القرارات واملهام » la subsidiarité «  اإىل امل�صتوى الذي ي�صمن 
الفعالية يف اتخاذ القرار؛

املختلفة من  املجموعات  الثقة بني  مناخ من  للمعلومة، بهدف خلق  والتنقل احلر  ال�صفافية   •
الفاعلني وكذا ا�صتخدام لغة قابلة للفهم وال�صتيعاب من طرف اجلمهور الوا�صع.

احلكامة يف القطاع ال�سحي 
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�ملعلومة �ل�سحية يف  �حلق   .1
اأن املغرب، منذ ال�صتقالل  ويف �صياق �صمان بلوغ املعلومة للجميع، َيعترب اأحد املتدخلني 

قوانني  �صدرت  حيث  الت�رشيعية  املرجعيات  من  بعدد  ال�صحة  يف  احلق  خ�س  الآن،  واىل 

كثرية منذ  ظهري 1960 املنظم ملهنة الأطباء و ال�صيادلة و اأطباء الأ�صنان و املولدات اىل 

�صدور الد�صتور اجلديد ل�صنة 2011 الذي اأقر هذا احلق يف �صموليته. كلها لبنات ميكن اأن 

ُيعتمد عليها للحديث عن احلق يف ال�صحة. هذا بالإ�صافة اإىل املواثيق الدولية التي �صادق 

عليها املغرب.

ومن وجهة نظر املتدخلني، ينبغي جتميع هذه الن�صو�س املتناثرة يف مدونة واحدة ت�صمى 

للمتدخلني يف  بالن�صبة  ال�صوابط متوفرة ومتاحة  ب�صكل يجعل جمموع  ال�صحة«  »مدونة 

القطاع وللمواطنني اأي�صا. وبذلك، �صتكون »مدونة ال�صحة« مبثابة م�صدر وحيد يلج اإليها 

اأي طرف للتعبري اأو الدفاع عن مطالب احلق يف ال�صحة بطريقة معقولة ومبنية على احلجج، 

ناهيك عن اإمكانية اإ�صهامها الفعلي يف ا�صتتباب احلكامة اجليدة يف املنظومة ال�صحية. 

جل�صات  يف  املتدخلني  معظم  عند  تبداأ  ال�صحة  جمال  يف  احلكامة  م�صاألة  فاإن  عام،  وب�صكل 

ال�صتماع العمومية باإعادة حتديد مكانة ودور البعد ال�صحي  يف عالقته مع النظام ال�صيا�صي 

الوطني ب�صكل عام. 

مكانة  مو�صوع  حول  طرحت  التي  الأفكار  معظم  اأجمعت  الطرح،  لهذا  وكدعامة 

العميقة  بالتحولت  التذكري  على  للبالد،  املوؤ�ص�صاتية  الهند�صة  يف  ال�صحية  املنظومة 

حتى  با�صتمرار  تتطور  اأن  املنظومة  من  ت�صتدعي  والتي  العام  املحيط  يف  طراأت  التي 

جل  جعل  الذي  ال�صيء  م�صتمرا.  تغريا  يعرف  الذي  الواقع  مع  تتاأقلم  اأن  ت�صتطيع 

ال�صحي  الف�صاء  وحمتوى  م�صمون  حتديد  اإعادة  حتمية  اإىل  تخل�س  املتدخلني  اآراء 

ي�صغله  اأن  ينبغي  الذي  املكان  طبيعة  حتديد  �رشورة  وبالتايل  التحولت،  هذه  وفق 

العام. ال�صيا�صي  املجال  داخل  وفعال  مندجما  يكون  حتى  ال�صحي  الف�صاء   هذا 

ويف هذا الإطار، لحظ اأحد املتدخلني على اأن التطور املفاهيمي ملكانة ودور ال�صحة داخل 

املجتمع والتطورات القانونية التي رافقته كان لهما اأثر كبري على عقلية الأفراد. 
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الأمر الذي اأدى اإىل ظهور �صلوكيات جديدة لدى الأفراد تطالب  بتحديد و�صعية الفاعل يف 

ال�صحة. ومن وجهة نظر هذا املتدخل، فاإن تقييم ثقافة حقوق الإن�صان متلي على املنظومة 

ال�صحية نهج مقاربة جديدة جتعل املري�س يف مركز ال�صيا�صة ال�صحية ولي�س فقط املر�س. 

والإن�صاف  وامل�صوؤولية  الت�صامن  بقيم  التحلي  الفاعلني  جميع  على  يحتم  الذي  ال�صئ 

وال�صفافية وال�رشامة وامل�صاركة يف تر�صيد النفقات.

ويف نف�س الجتاه، دعا بع�س املتدخلني اإىل ال�صتعانة بتو�صيات املنظمة العاملية لل�صحة من 

اأجل اإدخال القيم واملبادئ التي ينبغي اأن تنظم النظام ال�صحي وذلك بالرتكيز على وجه 

للنظم  ر�صيدة  حكامة  ل�صمان  الدولية  املنظمة  اإليها  دعت  التي  التدابري  على  اخل�صو�س، 

ال�صحية، والتي يجب اأن تبنى على:

• القيم الأ�صا�صية حلقوق الإن�صان، و�صيادة القانون والدميقراطية؛
 l’universalité /املبادئ الأ�صا�صية للنظم ال�صحية، مثل الت�صامن والعمومية والكونية 

والإن�صاف؛

• مبادئ احلكامة الر�صيدة للمرافق العمومية، املتمثلة يف ال�صفافية وامل�صوؤولية والكفاءة 
والفعالية واجلودة؛

الأبعاد  جميع  ويف  امل�صتويات  جميع  على  واملتخذة  امللمو�صة  الإجراءات  اأن  من  التاأكد   •
اخلا�صة بالنظام ال�صحي، مبا يف ذلك التعليم والتكوين واملتابعة، يجب اأن تنبني عن هذه 

القيم واملبادئ وت�صتلهم منها م�صمونها.

اأحد  يرى  الب�رشية  التنمية  لتحقيق  اأ�صا�صي  �رشط  ال�صحية  ال�صيا�صة  كون  من  وانطالقا 

املتدخلني اأن التعريف اخلا�س ب�صيا�صة �صحية حديثة عادلة وفعالة ل ميكن اأن يكون خيارا 

احليوية  و  ال�رشورةامللحة  من  يعترب  فهو  لذلك،  الأخرى.  الجتماعية  ال�صيا�صات  �صمن 

م ال�صحة فقط كحق اأخالقي وواجب بل كحق اأنبل، يجعل منها راأ�صمال جماعيا  اأن ل ُتقدَّ

مندجما يف اإطار نظام اقت�صادي واجتماعي وطني �صامل. 

بناء على هذا الطرح، تربز املطالبة بالرفع من �صاأن ال�صحة من املاهية الجتماعية املحدودة 

اإىل م�صتوى �صيا�صي يجعلها يف مركز التوجه القت�صادي والجتماعي الوطني. 
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وقد تبنى نف�س الفكرة عدد من املتدخلني الذين خل�صوا اإىل اأن اأي �صيا�صة �صحية من امل�صتوى 

املرغوب لن تتاأتى ما مل يتم اإ�رشاك جميع القطاعات الفاعلة يف ال�صحة والرفاه الجتماعي 

مندجمة. وطنية  اقت�صادية  و�صو�صيو  اجتماعية  �صيا�صة  اإطار  يف  وذلك   وحمدداتهما 

اإىل   تهدف  اإجراءات  اتخاذ  اإىل  املتدخلني  معظم  دعا  العتبارات،  لهذه  منطقية  وكنتيجة 

تو�صيح وتدقيق مهام ووظائف وزارة ال�صحة. كما اأن هناك اإجماع على حتديد جمال عمل 

وزارة ال�صحة يف التن�صيق وتنظيم ال�صيا�صة ال�صحية الوطنية.

احلكامة  ثقافة  اإىل  املدخل  اأن  تعترب  التدخالت  جل  فاإن  هذه،  النظر  وجهة  من  وانطالقا 

الر�صيدة مير بال�رشورة عرب الرتكيز على الأولويات التالية:

وحمايتها  وتعزيزها  بال�صحة  للنهو�س  ك�صامن  الدولة  دور  �صدارة  على  التاأكيد   •
وتطويرها مع �صمان امل�صاواة يف الولوج للخدمات ال�صحية للمواطنني؛

لل�صيا�صة  ال�صحة كمن�صقة ومنظمة  املنوطة بوزارة  املهام والوظائف  حتديد وتو�صيح   •
ال�صحية الوطنية؛

العامة للحكومة واملتعلقة بالإجراءات وال�رشوط  الأمانة  مهام  وتو�صيح  النظر  • اإعادة 
اإذن لفتح مرافق �صحية خا�صة، ومراقبتها، والعقوبات املطبقة  اخلا�صة باحل�صول على 

عليها.

وب�صفة عامة، طالب املتدخلون باإعادة حتديد دور وزارة ال�صحة كقائدة للنظام ال�صحي 

من خالل اإعداد وتهيئ ال�صيا�صات ال�صحية، وحتديد اخليارات والأولويات ال�صرتاتيجية 

وتوزيع الأدوار بني الفاعلني يف القطاع.

ولدعم هذا الطرح، تذهب بع�س وجهات النظر اإىل اعتبار هذا التدقيق يف دور واخت�صا�صات 

احلكامة  لبلوغ  منه  مفر  ل  �رشطا  الوطنية  ال�صيا�صية  املنظومة  يف  ال�صحة  وزارة  ومكانة 

املن�صودة، ما دامت احلكامة  ت�صتدعي التعامل مع جمموعة كبرية من املتدخلني: احلكومة، 

الأحزاب ال�صيا�صية ، النقابات،املوؤ�ص�صة الت�رشيعية، املهنيون، املخت�صون يف جمال ت�صيري 

مل  واإذا  اخلا�س...الخ.  والقطاع  اجلامعات  احلكومية،  غري  املنظمات  العمومية،  الإدارة 

تتوفر الوزارة على �رشعية تتما�صى ودورها الفعلي ووزنها احلقيقي، يكون من ال�صعب 

عليها تعبئة وقيادة متدخلني من هذا القبيل.
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ويف امل�صتوى الثاين من النقا�س حول مو�صوع احلكامة، مت التعر�س للجوانب التنظيمية 

للنظام ال�صحي. ويف هذا الإطار، يبدو اأن م�صاألة الالمركزية قد حظيت بتوافق يف الآراء بني 

جمموع املتدخلني.

�لقر�ر �تخاذ  يف  �لالمتركز  و  �جلهوية  دعم   .2
ونظرا لكون م�رشوع اجلهوية املو�صعة يندرج يف اإطار بناء املجتمع احلداثي الذي يرتكز 

على مقومات دولة القانون و احلريات الفردية و اجلماعية و حتقيق التنمية القت�صادية 

و الجتماعية؛ فلقد مت ا�صتح�صار احلكامة اجليدة كاأ�صلوب حديث للتدبري اأثبت فعاليتها يف 

الدول املتقدمة. ويف هذا ال�صدد دعا املتدخلون اإىل تطوير �صريورة عملية الالمركزية وذلك 

با�صطالع  املديريات اجلهوية بدور ا�صرتاتيجي و�صلطة لتخاذ القرار مبنية على قدرات 

وا�صعة.

للربامج  الفعال  التنفيذ  ل�صمان  حتمي  كحل  الالمتركز  مو�صوع  تقدمي  مت  وقد 

الأهداف  مع  يتما�صى  اأن  يجب  التدخل  م�صتوى  اختيار  فكرة  اأن  اعتبار  على  ال�صحية 

ويدعو  ممكن.  م�صتوى  اأدنى  على  القرار  اتخاذ  �صالحية  مع  برنامج  لكل  املخ�ص�صة 

يف  التدخل  حمور  اجلهة  من  جتعل  التي  والأدوات  الو�صائل  تعبئة  اإىل  املطلب  هذا 

اقرتاح  تقدمي  مت  الجتاه،  هذا  ويف  الوطني.  الرتاب  �صعيد  على  ال�صحية  الربامج 

 établissements de « الأ�صا�صية   ال�صحية  دوراملوؤ�ص�صات  حتديد  اإعادة  اإىل  يرمي 

املحلية. للجماعات  التدبري  هذا  تفوي�س  اأفق  يف  تدبريها  وطرق    »soins primaires"
بالإ�صافة اإىل ذلك، مت تقدمي املطلب اخلا�س بالالمركزية مرفقا بوجهة نظر تقت�صي  و�صع 

اآليات وميكانيزمات متكن من ن�صج عالقات التعاون بني الدولة وال�صلطات املحلية والفاعلني 

يف املجتمع ب�صكل ميكن معه التفاو�س حول التغيريات وت�صجيع ال�رشاكة، وجتنب القيود 

وال�رشاعات، وت�صهيل تنفيذ القرارات.

باملحا�سبة �مل�سوؤولية  ربط   .3
ويف نف�س ال�صياق، مت التطرق عدة مرات اإىل م�صاألة ربط امل�صوؤولية باملحا�صبة كنتيجة طبيعية 

لتحمل امل�صوؤولية. وانطالقا من هذا املبداأ، فاإن الأمر يتطلب اعتبار الأ�صخا�س م�صوؤولني 

على نتائج اأعمالهم وبالتايل وجب حما�صبتهم ب�صاأنها اأمام هيئة عليا.
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 وطبقا لذلك، فاإن الأولوية يف املحا�صبة يجب اأن تعطى مل�صتوى الأداء عرب اآليات ثالث:

•  مراقبة ممار�صة ال�صلطة؛
للموارد؛ ال�صليم  ال�صتخدام  •  �صمان 

جلودة العمل. امل�صتمر  •  التح�صني 
ويف اآخر الأمر مت احلديث عن اجلوانب التنظيمية املرتبطة باحلكامة، حيث مت اقرتاح الأفكار 

الأ�صا�صية التالية:

•  اإن�صاء املجل�س الأعلى لل�صحة؛
•  تاأ�صي�س املر�صد الوطني للبحث حول ال�صحة مع حتديد موا�صيع البحث حول النظام 

ال�صحي واإعدادها وبرجمة اإجنازها ون�رش نتائجها؛

التدخل يف  الالزمة جلعل اجلهة يف حمور  الو�صائل والآليات  تاأكيد وتو�صيح وو�صع    •
مع  ال�صحي/العالجات  العر�س  تكييف  اإعادة  بغية  البالد  جمموع  يف  ال�صحية  الربامج 

هذا  يهدف  كما  منطقة.  لكل  اخلا�س  وال�صياق  ثقافية  وال�صو�صيو  الوبائية  اخل�صو�صية 

التوجه اإىل امل�صاهمة يف تنمية اجلهات وتر�صيد تكاليف نظام الرعاية ال�صحية؛

•  توحيد الهياكل اخلا�صة بالوزارة؛
اجتاه �صمان �رشوط اأكرث تن�صيقا  يف  املركزية  الإدارة  وتنظيم  حجم  يف  النظر  •  اإعادة 

وفعالية؛

•  توزيع الأدوار وامل�صوؤوليات بطريقة ديناميكية ومتكاملة على اأ�صا�س منطق املهن ولي�س 
النتماء اإىل هيئة مهنية حمددة؛

•  تطوير وظيفة اليقظة القانونية والتنظيمية ب�صكل ميكن من توقع ور�صد التطورات التي 
توؤثر على القطاع؛

اأ�صا�س  على  تقوم   )EPS( لل�صحة  عمومية  موؤ�ص�صات  اإطار  يف  امل�صت�صفيات  جتميع    •
م�صتقلة ب�صورة  امل�صرية  امل�صالح  اختفاء  معه  يفرت�س  )مما  املعامل  وا�صحة  م�صاريع 

SEGMA تدريجيا(؛
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الأولية يف اجتاه تدبري  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  اإعادة تعريف مكان ودور وطريقة تدبري    •
مفو�س من قبل اجلماعات املحلية )تفعيل جتربة منوذجية(؛

•  ت�رشيع عملية تنفيذ �صيا�صة ال�رشاكة بني القطاعني العام واخلا�س، لأنها تعترب من بني 
الو�صائل التي من �صاأنها اأن ت�صاهم يف تو�صيع نطاق توفري عالجات القرب؛

• رفع كل احلواجز بني خمتلف الأطراف املتدخلة يف تقدمي العالجات على امل�صتوى الوطني 
الطبي  والتكفل  العالجي  بني  واأي�صا  احلياة،  ال�صت�صفائي وطب  الطب  بني  القائمة  كتلك 

الجتماعي، وكل التق�صيمات الأخرى التي يعرفها القطاع والتي توؤثر �صالبا على م�صاألة 

التن�صيق والتكامل على م�صتوى توفري العالجات.

وب�صفتها اجلهة املنظمة للقطاع برمته، يكون لزاما على وزارة ال�صحة اأن تبني توجهاتها 

املهنية  والفئة  اجلغرافية  الرقعة  العتبار  بعني  تاأخذ  موؤ�رشات  من  انطالقا  وخمططاتها 

والنوع بغية �صبط الفوارق الجتماعية يف جمال ال�صحة والوقوف على احلاجيات الفعلية 

يف عالقتها بخطر املرا�صة وال�صلوكيات وخماطر احلياة التي تكون ال�صاكنة عر�صة لها.

ويف ما يخ�س م�صاألة املراقبة، دعا املتدخلون اإىل اإحداث:

•  ميثاق  خا�س باملري�س؛
بالأخالق؛ تخل  التي  لالأعمال  بالن�صبة  »التدريجية«  باجلزاءات  خا�صة  •  قائمة 

•  تو�صيع �صالحيات املفت�صية العامة لل�صحة،
• تدوين ال�صهادات الطبية على �صكل مطبوع يف كتيب مرقم؛ وو�صع تعريف مهني وطني 

)Attribution d’un identifiant professionnel(
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العامة لل�صحة  وطني   ميثاق   تبني  و  بلورة   .63
الوطني  للنظام  كم�صري  م�صاحلهااخلارجية  و  ال�صحة  وزارة  دور  حتديد  اإعادة   .64

ال�صحي

�صيا�صات  جلميع  املرجعية  املوؤ�ص�صة  دور  �صتلعب  التي  لل�صحة  العليا  الهيئة  اإن�صاء   .65
ال�صحة العامة

اخلا�س  ال�صق  يف  ال�صحي  النظام  قيادة  تتوىل  اأن  ال�صحة  وزارة  على  ي�صتوجب   .66
الأولويات  ح�صب  املرتبة  ال�صيا�صية  اخليارات  خاللها  من  حتدد  �صحية  �صيا�صة  باإجناز 

على �صاكلة ا�صرتاتيجيات  تتما�صى مع الفاعلني.

مكوناته. بجميع  اخلا�س  للقطاع  خم�ص�صة  وزارية   موؤ�ص�صة  اإن�صاء   .67
امل�صتويات  جميع  على  اأف�صل  اأداء  ل�صمان  للم�صاءلة  اأكرب  ت�صجيع   .68

واملحددات  الجتماعية  والرعاية  ال�صحة،  على  توؤثر  التي  القطاعات  جميع  اإ�رشاك   .69
الجتماعية والقت�صادية يف اإطار ال�صيا�صات القطاعية املتقاربة

70. تعزيز الإطار التنظيمي الذي يتحكم يف امل�صوؤولية الجتماعية للموؤ�ص�صات العمومية 
ال�صالمة  ومعايري  قواعد  وو�صع  العاملني  �صحة  وتعزيز  حلماية  اخلا�صة  وال�رشكات 

ال�صحية  يف اأماكن العمل

ال�صحي للقطاع  احلكامة  نظام  ظل   يف  للم�صاءلة   اإدارية   اآليات  اإن�صاء   .71
القطاع بتنظيم  ال�صحية  ال�صيا�صة  يربط  اأ�صا�س  على  تنظيمية   افتحا�صات  اإجراء   .72

الفعالية و  التن�صيق  من  للمزيد  املركزية  الإدارة  مهام  تنظيم  و  حتديد  اإعادة   .73
تعاقدي  اأ�صا�س  على  العامة  ال�صحة  موؤ�ص�صات  اإىل  العمومية  امل�صت�صفيات  حتويل   .74

فيما يخ�س امل�صاريع ال�صحية الإقليمية.

تدبري  اأفق  الأولية يف  ال�صحة  موؤ�ص�صات  تدبري  و دور و طريقة  اإعادة حتديد مكانة   .75
مفو�س للجماعات املحلية »جتارب اأولية«

االنتظارات املتعلقة باحلكامة يف القطاع ال�سحي
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الإقليمية  املديريات  اإعطاء  و  الالمركزية   اإىل  للو�صول  الالمتركز  مب�صار  الدفع   .76
لل�صحة دورا ا�صرتاتيجيا وقوة يف  �صنع القرار ينبني على اأ�صا�س القدرات املتقدمة

اأ�صا�س  على  يعمل  الذي  الوا�صع  للتنظيم  لل�صحة  الإقليمية  املديريات  اإخ�صاع   .77
احرتام  املهن اخلا�صة للموارد الب�رشية و التي تغطي كل املجالت الإ�صرتاتيجية للعمل.

78. اإعادة تاأهيل منوذج الإدارة الإقليمية لل�رشق التي تطورت مبهنية يف اإطار برنامج  »ميدا«
اإخ�صاع   مع  الالمركزية  اإطار  يف  التقريرية   ال�صالحيات  من  املزيد  اجلهات  اإعطاء   .79

قراراتهم للم�صاءلة 

التحكيم. و  بالو�صاطة  تقوم  هيئة   داخل   وحدة  اإن�صاء   .80
و  الإقليمية  املندوبيات  و  اجلهوية   واملديريات  املركزية  الإدارة  تنظيم  مراجعة   .81
املهن  خمتلف  بني  و  امل�صتويات  خمتلف  بني  للم�صوؤوليات  عادل  لتق�صيم  امل�صت�صفيات 

ال�صحية.

لي�س  و  املهن  اأ�صا�س  على  امل�صوؤوليات  و  لالأدوار  متكامل  و  حيوي  تق�صيم  �صمان   .82
النتماء جلهاز مهني حمدد

مت�س  التي  التغريات  مرافقة  و  لتدارك  التنظيمي  و  القانوين  الرتقب  مهنة  تطوير   .83
القطاع .

التابعة   ال�صحة  موؤ�ص�صات  ت�صغيل  و  تدبري  يف  ال�صحية  امل�صالح  اإ�رشاك  تقوية   .84
للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية

»املبادرة  ال�رشكاء  كل  اإ�رشاك   ودرجة  التدخل  جمالت  وحتديد  ال�رشاكات  تاأطري   .85
الوطنية للتنمية الب�رشية، الوحدات احلكومية، اجلماعات املحلية، اجلمعيات«

املحددة الأجل  يف  املعنيني  ال�رشكاء  م�صاهمات  ح�صد   .86
ال�رشاكة م�صاريع  تنفيذ  اإجراءات  توحيد   .87

ال�صحية  املرافق  بع�س  بتدبري  تعنى  التي  للجمعيات  املحلية  اجلماعات  دعم  تقوية   .88
و الجتماعية
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ال�صحية    التغطية  ثغرات  لتدارك  الأ�صنان  لطب  اخلا�س  القطاع  م�صالح  �صم   .89
من  املدعمة  الت�صاركية  الأن�صطة  اإطار  يف  الأ�صنان  و  للفم  ال�صحية  الأن�صطة  تعزيز   .90

طرف املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية

القطاعات متعدد  العمل  يوؤطر  ت�رشيع  اإن�صاء   .91
املهنة اأخالقيات  مع  تتنافى  التي  الوقائع  على  »تدرجية«  عقوبات  اإ�صافة   .92

لل�صحة العامة  املفت�صية  �صالحيات  تو�صيع   .93
الر�صوة حماربة   .94

عنها   املعو�س  باملمار�صة  تعوي�صه  و  للممار�صة  املعدل  الكامل  الوقت  اإلغاء   .95
مرقم ورق  على  الطبية  لل�صهادات  رمز  اإ�صافة   .96

املهني التعريفي   الرمز  الطبية  ال�صهادات  و  الو�صفات  ت�صمني   .97
الفعالية و  التن�صيق  من  للمزيد  املركزية  الإدارة  مهام  تنظيم  و  حتديد  اإعادة   .98

تعاقدي  اأ�صا�س  على  العامة  ال�صحة  موؤ�ص�صات  اإىل  العمومية  امل�صت�صفيات  حتويل   .99
فيما يخ�س امل�صاريع ال�صحية الإقليمية.

100. اإعادة حتديد مكانة و دور و طريقة تدبري موؤ�ص�صات ال�صحة الأولية يف اأفق تدبري 
مفو�س للجماعات املحلية »جتارب اأولية«

الإقليمية  املديريات  اإعطاء  و  الالمركزية   اإىل  للو�صول  الالمتركز  مب�صار  الدفع   .101
لل�صحة دورا ا�صرتاتيجيا وقوة يف  �صنع القرار ينبني على اأ�صا�س القدرات املتقدمة

اأ�صا�س  على  يعمل  الذي  الوا�صع  للتنظيم  لل�صحة  الإقليمية  املديريات  اإخ�صاع   .102
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املهن  خمتلف  بني  و  امل�صتويات  خمتلف  بني  للم�صوؤوليات  عادل  لتق�صيم  امل�صت�صفيات  و 

ال�صحية.

لي�س  و  املهن  اأ�صا�س  على  امل�صوؤوليات  و  لالأدوار  و متكامل  تق�صيم حيوي  105. �صمان 
النتماء جلهاز مهني حمدد

التي مت�س  التغريات  لتدارك و مرافقة  التنظيمي  القانوين و  106. تطوير مهنة الرتقب 
القطاع .

التابعة  ال�صحة  موؤ�ص�صات  ت�صغيل  و  تدبري  يف  ال�صحية  امل�صالح  اإ�رشاك  تقوية   .107
للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية

108. تاأطري ال�رشاكات وحتديد جمالت التدخل ودرجة اإ�رشاك  كل ال�رشكاء »املبادرة 
الوطنية للتنمية الب�رشية، الوحدات احلكومية، اجلماعات املحلية، اجلمعيات«

تنفيذ  اإجراءات  توحيد  و  املحددة  الآجال  يف  املعنيني  ال�رشكاء  م�صاهمات  ح�صد   .109
م�صاريع ال�رشاكة

110. تقوية دعم اجلماعات املحلية للجمعيات التي تعنى بتدبري بع�س املرافق ال�صحية 
و الجتماعية

املدعمة من  الت�صاركية  الأن�صطة  اإطار  الأ�صنان يف  للفم و  الأن�صطة ال�صحية  111. تعزيز 
طرف املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية

القطاعات  متعدد  العمل  يوؤطر  ت�رشيع  اإن�صاء   .112
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اإن �صمان العالج يعد حقا من حقوق املواطنة، لكن ومن اأجل اإيجاد و�صائل التمويل يجب 

القت�صادية  احلقوق  احرتام  مع  للمواطنني  القت�صادية  الو�صعية  العتبار  بعني  الأخذ 

والجتماعية والثقافية كما هو من�صو�س عليها يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق القت�صادية 

والجتماعية والثقافية ويف الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان. 

م�صار  يف  نوعية  قفزة  الأ�صا�صية  ال�صحية  التغطية  مدونة  مبثابة   65.00 القانون  ويعترب 

نظامني  يقرتح  القانون  هذا  اأن  املغربي.ذلك  املواطن  ب�صحة  املهتمة  ال�صحية  اخلدمات 

للتغطية ال�صحية نظام التاأمني الإجباري عن املر�س ونظام امل�صاعدة الطبية ملنعدمي الدخل 

اأو لذوي الدخل املحدود. 

اإل اأنه ويف غياب مقاربة �صمولية للنظام ال�صحي املغربي والواقع القت�صادي وت�صخي�س 

حقيقي للو�صع احلايل لل�صحة باملغرب الذي ينبني على انعدام التوازن بني املناطق، ي�صعب 

التنبوؤ ببنى حتتية قوية واإ�صالح ا�صت�صفائي على اأ�صا�صهما ميكن بناء خريطة �صحية وطنية 

متوازنة ومتكافئة. هذا عالوة على تنمية املوارد الب�رشية لتجاوز الالتوازن احلا�صل، يف 

تقدمي خدمات العالج  بني املدن والقرى و بني خمتلف جهات اململكة.

يف هذا ال�صياق متت درا�صة وحتليل نقط اخللل التي يعرفها نظام التمويل ال�صحي، حيث 

وقف املواطنون، من خالل ا�صتطالعات الراأي التي متت �صمن برنامج »انتظارات«، على 

اإطار  يف  وذلك  ال�صحية،  الرعاية  اأنظمة  من  ال�صتفادة  دون  حتول  التي  املعوقات  بع�س 

التوا�صل الذي تنهجه وزارة ال�صحة بهدف اإ�رشاك املواطنني يف تطوير النظام ال�صحي.

�لتغطية �ل�سحية �الإجبارية: نظام  تو�سيع   .1
يزال  ل  باملغرب  ال�صحية  التغطية  م�صتوى  اأن  يتبني  ال�صحفية  املقالت  حتليل  خالل  من 

ومن  الأفراد،  دخل  م�صتويات  باختالف  ال�صحية  للخدمات  الولوج  يختلف  حيث  �صعيفا 

ثمة فاإن ال�صكان الفقراء ي�صتفيدون من اخلدمات ال�صحية التي يقدمها القطاع العمومي 

حيث يلجئون اإىل املراكز ال�صحية لتلقي العالج املجاين. اأما ذوواالو�صعية املادية املريحة 

فيختارون اخلدمات ال�صحية التي يقدمها القطاع اخلا�س.

ويف ال�صق اخلا�س بنظام امل�صاعدة الطبية، عرب املواطنون عن عدم ا�صتيعابهم لنظام الراميد. 

وهنا تطرح �رشورة �صن منهجية القرب واخلروج عند املواطنني لتقريبهم من املو�صوع. 

متويل القطاع ال�سحي
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كما �صدد املواطنون على �رشورة تب�صيط امل�صاطر للح�صول على بطاقة الراميد واعتماد 

ال�صفافية والو�صوح يف حتديد امل�صتفيدين مع الأخذ بعني العتبار دفوعات بع�س املوطنني 

الذين تتوفر لديهم �رشوط الأهلية يف حني ل يتوفرون على الوثائق ال�رشورية للح�صول 

على البطاقة كعقود الزدياد و البطاقة الوطنية .

كما ك�صف اآخرون عن جتربتهم اخلا�صة لال�صتفادة من خدمات »راميد« حيث اأدوا مبالغ 

ليحرم  الإيداع  و�صل  تقبل  مل  م�صت�صفيات  هناك  اأن  حني  البطاقة يف  على  للح�صول  مالية 

املري�س من ال�صتفادة من التطبيب وبع�س التحاليل الطبية.

ت�صاوؤلت عدة حتري بال املواطنني بخ�صو�س »الراميد«خا�صة الطبقة املتو�صطة اأو الذين 

بالإ�صافة  »الراميد«،  من  ب�صاأن حملهم  قلقون  تغطية �صحية   نظام  اأي  على  يتوفرون  ل 

م�صلك  تو�صيح  �رشورة  مع  النظام  يقدمها  اأن  ميكن  التي  ال�صحية  اخلدمات  حدود  اإىل  

العالجات الذي اأ�صبح من ال�رشوري اأن يحرتمه املري�س  .

�أ. تعميم نظام �لتغطية �ل�سحية �الإجبارية الأ�سحاب �ملهن �حلرة يف �لقطاع �خلا�س:

التغطية  من  ا�صتفادتهم  عدم  من  الداخليني  الأطباء  معاناة  ال�صحفية  املقالت  لنا  تر�صد 

ال�صحية حيث يخو�صون اأ�صكال احتجاجية للمطالبة بتوفري التغطية ال�صحية لهم.

من  اخلا�س  القطاع  تهرب  اإ�صكالية  جند  باملغرب  ال�صحية  التغطية  اختاللت  اأبرز  ومن 

حتمل م�صوؤولية التغطية الإجبارية عن املر�س، بحيث ل ي�رشح اأغلب اأرباب العمل بجميع 

الأجراء لدى ال�صناديق الوطنية لل�صمان الجتماعي، مما مينعهم من ال�صتفادة من التغطية 

ال�صحية .

وعلى م�صتوى اآخر يطالب الحتاد الوطني للمهن احلرة الدولة بتحمل م�صوؤوليتها واتخاذ 

امل�رشوع  يف  بالقطاع اخلا�س من حقها  العاملة  الأطر  اآلف  لت�صتفيد  الالزمة  الإجراءات 

التغطية ال�صحية عن املر�س.

من جانبهم يطالب اأطباء القطاع احلر باإدخال تعديالت على القانون املنظم لل�صندوق الوطني 

لل�صمان الجتماعي، من اأجل متكني الأطباء بالقطاع احلر من التغطية ال�صحية وتعميمها 

علىاأ�صحاب املهن احلرة يف القطاع اخلا�صوالذين ميثلون ٪41 من �صاكنة املغرب. 
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 ب. تو�سيع �سلة �لعالجات و�لتخفي�س من تكلفة �مل�ساهمة:

عرب  اليوم  املغرب  ي�صعى  حيث  مهمة،  اأ�صواطا  باملغرب  ال�صحية  التغطية  قطعت  قد 

لكنها  ه�صا�صة.  الأكرث  للفئات  �صامل  تاأمني �صحي  توفري  اإىل  ال�صحة  وزارة  ا�صرتاتيجية 

اأزيالل عن  مازالت تعرف بع�س الثغرات، حيث يت�صاءل العديد من املواطنني بجهة تادلة 

الدخل املحدود  الطبية لذوي  امل�صاعدة  اأخرى من بطائق  تاأخر تو�صلهم بدفعة  ال�صبب يف 

»بالراميد«،  الوثائق اخلا�صة  اإعداد  التماطل يف  الآخر من  البع�س  ي�صتكي  »راميد«. فيما 

الطبية  امل�صاعدة  نظام  من  ال�صتفادة  ملفات  تكوين  يف  الراغبون  املواطنون  يجد  حيث 

اأنف�صهم اأمام �صفوف وطوابري تفر�س عليهم النتظار �صاعات طويلة  اأمام اأبواب املقاطعات 

وامللحقات الإدارية. ويرجع هذا الزدحام اإىل اأن غالبية اأ�صحاب هذه الطلبات من الأميني، 

ناهيك عن الإ�رشابات التي ي�صهدها قطاع اجلماعات ب�صكل متكرر.

من جانبهم، يطالب مر�صى الهيموفيليا يف املغرب ب�رشورة تعميم التغطية ال�صحية لت�صمل 

جميع مر�صى الهيموفيليا. كما يعاين مر�صى الروماتيد، ذوي الدخل املحدود، من انعدام 

التغطية ال�صحية حيث تطالب اجلمعية املغربية ملحاربة مر�س الروماتيد بالتكفل باملر�س 

بن�صبة %100 من قبل هياآت التغطية ال�صحية الإجبارية مع و�صع برنامج لعالج الفئات 

املعوزة.

من  يعانون  والذين  �س«   « و  »ب«  الكبدي  الفريو�س  بالتهاب  امل�صابون  املر�صى  ويحتج 

ارتفاع ال�صغط الدموي ومر�صى ال�صكري والقلب ومر�صى الق�صور الكلوي على هزالة ما 

يتو�صلون به من تعوي�صات على ملفات املر�س.

قدرة  حول  ت�صاوؤلتها  الرابعة  ال�صلطة  تطرح   ال�صحية،  التغطية  اختاللت  تعدد  ومع 

املنظومة ال�صحية احلالية على توفري ال�صت�صفاء املجاين و العالج الطويل الأمد لأكرث من 

ثمانية ماليني من املواطنني املعوزين. 

ت. �عتماد تعريف وطني حمدد لنظام �لتغطية �ل�سحية �الإجبارية وخلق �سندوق و�حد

يعترب العديد من املواطنني اأن موؤ�ص�صات التاأمني اخلا�صة اأكرث كفاءة من التاأمني ال�صحي 

تكون  التعوي�صات  اأن  كما  النفقات،  و�رشف  امللفات  معاجلة  يف  �رشيعة  لأنها  الإجباري، 

مهمة مقارنة مع تعوي�صات التغطية ال�صحية الإجبارية.



51
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لقد خلف قرار ال�صندوق الوطني ملنظمات الحتياط الجتماعي »CNOPS«، الذي اأ�صبح 

يفر�س على منخرطيه ا�صتعمال الأدوية اجلني�صة، ا�صتياء لدى املر�صى وكذا لدى الأطباء 

الذين رف�صوا تطبيق  بنود هذا القرار عرب امتناعهم عن و�صف هاته الأدوية للمر�صى.

الوطني  وال�صندوق  ال�صحة  وزارة  �صد  الدم  �رشطان  مر�صى  انتف�س  ال�صدد،  هذا  ويف 

العتبار  بعني  ياأخذ  الذيلم  القرار  لهذا  رف�صهم   معلنني  الجتماعي،  الحتياط  ملنظمات 

بتعري�س حياتهم  خلطر   »CNOPS« ال�صندوق  بذلك  مر�صى«اللوكيميا«متهمني  م�صري 

اأ�صا�س  على  تعوي�صهم   ورف�س  اجلني�صة،  بالأدوية  التداوي  على  اإجبارهم  جراء  املوت 

الأدوية الأ�صلية.

بني �لنظام �الإجباري و�لنظام �لتكميلي: �الن�سجام  خلق  �سرورة   .2
 اإن م�صكلة التمويل توؤثر ب�صكل ملحوظ يف �صريورة تنمية املنظومة ال�صحية باملغرب، بحيث 

جند اأن النفقات العامة للمنظومة ال�صحية ل تتجاوز %6،2  من الناجت الداخلي اخلام اأي 

يتجاوز  فال  الت�صامني  اجلماعي  التمويل  اأما  ال�صنة.  يف  الواحد  للفرد  درهم   550 حوايل 

%  ) الدولة %، 24  اجلماعات املحلية %1، التاأمني ال�صحي الختياري% 16  بدوره 41 

( مقابل ارتفاع ن�صبة التمويل الفردي الذي ميثل 540%.

املغرب جنده  ال�صحة يف  لقطاع  املخ�ص�صة  امليزانية  اأو  ال�صحي  الإنفاق  قارنا حجم  واإذا 

العامة  املوؤ�رشات  لدرا�صة وحتليل  الدول الأخرى، وعند تعميقنا  �صعيفا مقارنة مع باقي 

يعاين  املغربي  املواطن  اأن  لنا  ات�صح  ببالدنا  ال�صحي  القطاع  اإ�صكالية متويل  تف�رش  التي 

من  الكبري  اجلزء  اأن  اإىل  بالإ�صافة  ال�صحية.  التغطية  الأنظمة  خدمات  م�صاطر  ثقل  من 

والأ�صعة  التحليالت  مراكز  خا�صة،  )م�صحات  اخلا�س  القطاع  منه  ي�صتفيد  التمويل  هذا 

اخلا�صة، ال�رشكات الدوائية( يف حني اأن القطاع العام ي�صتفيد فقط من ن�صبة �صئيلة.

�. �إعفاء بع�س �الأدوية من �ل�سريبة على �لقيمة �مل�سافة

من الأ�صياء التي اأجمع املواطنون على �رشورة اإيجاد حلول ناجعة لها و ب�صفة ا�صتعجالية، 

هي اأثمنة الأدوية باملغرب التي لزالت تعرف ارتفاعا كبريا مما يثقل كاهل املر�صى خا�صة 

املعوزين. كما اأن الأدوية غري كافية يف املراكز ال�صحية و حمدودة جدا حيث جاء يف ت�رشيح 
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بع�س املر�صى اأن مركزهم ال�صحي يعطي بع�س احلبات من نف�س الدواء جلميع احلالت 

كما تتم املتاجرة يف الأدوية املخ�ص�صة للمراكز ال�صحية على مراأى وم�صمع اجلميع.

ب. فر�س �لر�سوم على �ملنتوجات �مللوثة للبيئة 

من اأجل امل�صاهمة يف متويل النفقات ال�صحية املبا�رشة اأو غري املبا�رشة وللحد من التلوث 

بجميع اأ�صكاله، تطرح هنا �رشورة فر�س الر�صوم ال�رشيبية على املنتوجات امللوثة للبيئة 

على جميع القطاعات.

النتائج  اإىل  امل�صاركون  اأ�صار  الفاي�صبوك،  موقع  على  ال�صحة«  »انتظارات  �صفحة  فعلى 

ال�صلبية لالأخطار البيئية على �صحة الإن�صان  م�صت�صهدين  ب�صعار املنظمة العاملية لل�صحة 

»البيئة هي مفتاح ال�صحة اجليدة« نظرا لأن التقليل من عوامل التلوث البيئي �صي�صاهم يف 

ن  من ظروف عي�صها. حماية ال�صاكنة من الأمرا�س و يح�صرّ

كما اأو�صحوا اأن احلفاظ على �صحة الإن�صان يحتاج اإىل بذل مزيد من املجهودات للوقاية 

من الأخطار املتعلقة بال�صطرابات البيئية، حيث انتقدوا يف هذا ال�صدد عدم توفري وزارة 

ال�صحة و�صائل العمل الالزمة لال�صتغال يف جمال املحافظة على  البيئة، رغم اأنها اأ�ص�صت 

�صنة 1962 تكوينا لالأطر ال�صحية  يوؤهلها للتخ�ص�س يف جمال النظافة  البيئية.
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يعترب قطاع الأدوية من بني املرتكزات الأ�صا�صية لبناء �صيا�صة �صحية متكاملة نظرا للمكانة 

التي يحتلها يف م�صل�صل ال�صت�صفاء، اإذ دون التوفر على �صيا�صة دوائية متكاملة ووا�صحة 

املعامل ل ميكن حل امل�صاكل املتعلقة بالدواء يف املغرب.

و وعيا منها ب�رشورة حتديث ال�صيا�صة الدوائية، قامت وزارة ال�صحة بفتح اأبواب النقا�س 

مع جميع الفاعلني املدنيني ومهني ال�صحة يف اإطار مقاربة ت�صاركية تهدف لر�صم �صيا�صة 

دوائية جديدة تراعى فيها حقوق وواجبات كل من امل�صتهلك و امل�صنع واملوزع  و ال�صيديل.

لقد بات من ال�رشوري اإجناز ميثاق اأخالقي خا�س بقطاع الأدوية، يهتم بتقنني املعلومات 

حول الأدوية خا�صة يف جمتمع مازال يرزح حتت ويالت الأمية.فتوفري املعلومات ال�صليمة 

والفعالة من �صاأنه اأن يحافظعلىال�صالمةال�صحيةللمواطنني.

ال�صتعمال  ق�صد  للمعلومة،  الولوج  حت�صني  يف  ت�صاهم  اأن  ميكن  التي  الأ�صياء  من  لعل  و 

يقوم  باملغرب،  امل�صوقة  الأدوية  حول  معلوماتي  بنك  اإجناز  هو  لالأدوية،  الآمن  و  ال�صليم 

بجرد دواعي و موانع ال�صتعمال، ويكون تفح�صه �صل�صا و�رشيعا. ومن �صاأن هذا الإجراء 

تعزيز اليقظة الدوائية واحلد من حالت الت�صمم جراء ال�صتعمال اخلاطئ لالأدوية و كذا 

حماربة  ظاهرة التطبيب الذاتي. وميكن حلمالت التوعوية اأن تلعب دورا فعال يف ت�صجيع 

التعليمية املختلفة  تاأخذ  بعني العتبار امل�صتويات  اأن  ال�صليم لالأدوية �رشيطة  ال�صتخدام 

ملخاطبيها.

ب�صفة  و  لها،  ناجعة  حلول  اإيجاد  �رشورة  على  املتدخلني  جل  اأجمع  التي  الأ�صياء  ومن 

كاهل  يثقل  مما  كبريا  ارتفاعا  تعرف  لزالت  التي  باملغرب  الأدوية  اأثمنة  هي  ا�صتعجالية، 

املر�صى خا�صة املعوزين منهم، فقد اأكد بع�س املر�صى:«�أن دخلهم �ل�سهري ال يتجاوز 

درهما و قد ي�سف لهم �لطبيب دو�ء يعادل دخل �سهريني �ثنني �أو �أكرث مما   1000
العالج  عملية  يعقد  مما  الدوائية  الو�صفة  ن�صف  اقتناء  �لتقليدي«اأو  للتد�وي  يدفعهم 

ال  �أدوية  �ملعالج  طبيبي  يل  و�سف   « جتربتها:  عن  البي�صاء  الدار  من  عائ�صة  حتكي 

لكن  �لبع�س منها  �أ�سرتي  فا�سطررت الأن  �أرملة  باأكملها نظر� الأين  �سر�ئها  �أ�ستطيع 

ال�سيا�سة الدوائية
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حالتي �ل�سحية ما فتئت تتاأزم حتى  مت نقلي للم�ستعجالت«. وقد اأكد اأحد املت�صلني  

–العرائ�س اأن طفله مل ي�صتفد من اللقاح ال�رشوري  –جماعة زروادة  من  دوار فريحني 

نظرا لعدم توفره باملركز ال�صحي: »املمر�صة قالت يل عندو مي�صي ي�رشيه من ال�صيدلية و 

يجي نديرولو و يل ماعندو�س يت�صنى«.  فاملواطن الب�صيط على حد قول العديد من املر�صى 

ي�صارع من اأجل توفري لقمة العي�س » فال ي�صمح له باملر�س« ن�رشا لتبعات املر�س املكلفة 

كم�صاريف التنقل و التطبيب و الأدوية. و قد ثمن بع�س الفاعلني  املجهودات التي قامت 

اأ�صا�صية  اأدوية  �صملت  والتي  الأدوية  بع�س  اأثمنة  مبراجعة  �صاهمت  والتي  الوزارة  بها 

 350 يناهز  ما  الآن  املخف�صة حلد  الأدوية  بلغت لئحة  املزمنة، حيث  بالأمرا�س  خا�صة 

دواء خا�صة التي تعالج اأمرا�س )ال�رشطان، القلب، التعفنات، التخدير والإنعا�س، اجلهاز 

اله�صمي، الغدد، اجلهاز الع�صبي(.

لالأدوية  ال�رشيبي  الإعفاء  الأدوية،  تقلي�صثمن  ت�صاهم يف  اأن  التي ميكن  ومن القرتاحات 

و اإعادة النظر يف هام�س الربح لكل الأطراف املتدخلة يف عمليات الإنتاج، التوزيع والبيع، 

للحد من تبعية املغرب فيما يخ�س  الأدوية  العلمي يف جمال ت�صنيع  البحث  وكذا ت�صجيع 

القطاع. 

�صاأنه  الفقرية. ومن  للطبقات  ناجعا  ي�صكل حال  الأدوية اجلني�صة  ا�صتعمال  ت�صجيع  ولعل 

�صمان الولوج العادل لالأدوية جلميع فئات املجتمع، اإجناز دليل يروم التعريف بفعاليتها 

ومماثلتها لنظريتها الأ�صلية وذلك عرب اإطالق حمالت توا�صلية وا�صعة النطاق.

عامليا،  بها  املعمول  احلديثة  التقنيات  تبني  عرب  لالأدوية  املحلية  ال�صناعة  ت�صجيع  ويبقى 

للتحكم يف اأثمنة وكميات الأدوية من املفاتيح التي ميكن اأن ت�صاهم يف تاأمني ال�صوق املغربية 

اء  جررّ املر�صى  من  لفئات  ال�صحية  للمعاناة  تالفيا  الأدوية،  من  ال�رشورية  الكميات  من 

انعدام وجود الأدوية بال�صيدليات مما يعرقل متابعة العالج.  ون�صري هنا على �صبيل املثال 

اإىل معاناة مر�صى ال�رشطان من اختفاء دواء« مودال » من فئة 300 غ من ال�صيدليات، 

حيث اأخربت ال�رشكة امل�صتوردة امل�صابني اأن الدواء مفقود، عالوة على نفاذ موؤقت ملخزون 

اأن�صولني )ال�رشيعة( من ال�صيدليات، ونفاذ اأدوية الوهن الع�صلي. ويعترب فقدان الأدوية 

اأمام  20 مري�صا بداء ال�صكري  اأزيد من  اإ�صكالية حقيقية بالن�صبة للمر�صى، حيث احتج 
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›م�صت�صفى الغ�صاين‹ من النق�س يف مادة الأن�صولني، بعد اأن تعذر عليهم احل�صول على هذا 
النوع من الدواء. كما يطالب مر�صى الهيموفيليا بجهة �صو�س ما�صة بتوفري الدواء اخلا�س 

مبعاجلة املر�س من نوع B .  و حتكي مواطنة عن جتربتها املريرة حيث و�صف لها الطبيب 

دواء ي�صتعمل خالل الأيام الثالثة الأوىل بعد الو�صع بالن�صبة للمراأة ذات الف�صيلة الدموية 

ال�صلبية، و تفاجاأ الأ�رشة بعدم توفره بال�صيدليات. 

ومن هنا فاإن املر�صى الذين يعانون من فقدان اأدويتهم من ال�صيدليات يطالبون باإحداث 

خمزون كاف من الأدوية يكفل لهم العالج يف اأح�صن الظروف. فانتهاج ا�صرتاتيجية جديدة 

لالدخار وح�صن تدبري املخزون من الأدوية، حالن كفيالن للحد من ظاهرة الأدوية املفقودة 

التي ت�صكل خلال يطبع القطاع ال�صحي الوطني.

اأن هناك خ�صا�س جد حاد يف عدد  ال�صيدليات يف بع�س املناطق القروية   وجتدر الإ�صارة 

تا�صميلو-  املواطنني من حي  لأحد  بالن�صبة  ال�صاأن  هو  كما  املر�صى  العديد من  اأكد  حيث 

امينتانوت : »�أن �قتناء �الأدوية ي�ستوجب �لتنقل ملا يزيد عن 20 كلم  لتجد �سيدلية، 

لتعود  لت�سطر  �لالزم  �لدو�ء  جتد  �أال  ميكن  �إذ  بالنجاح  م�سريتك  تكلل  �أال  ميكن  و 

يوم غد«، وهنا يربز دور الوزارة يف انتهاج �صيا�صة حتفيزية لت�صجيع فتح ال�صيدليات يف 

املناطق النائية.

وبخ�صو�س �صيدليات احلرا�صة، جند اأن ال�صاكنة تتيه يف بحثها ليال عن هذه ال�صيدليات، 

اإليها خا�صة واأن �صيدلية واحدة فقط تغطي  حيث تتكبد امل�صقة املادية واملعنوية للتوجه 

مناطق �صكنية �صا�صعة، مما ي�صطر معه العديد من املر�صى لقطع م�صافة �صا�صعة للعثور 

على �صيدلية  احلرا�صة.وقد زاد من تفاقم هذا امل�صكل قرار اإغالق ال�صيدليات الليلية تلبية 

الليلية تهدد ربحهم املادي. وجتدر  اأن ال�صيدلية  النقابية لل�صيادلة الذين يرون  للمطالب 

توفري  يف  بحقها  تطالب  التي  ال�صاكنة  غ�صب  اأثار  القرار  هذا  تنفيذ  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  

ليال  �ل�سحية  تدهورت حالتي  املر�صى:»  اأحد  اأكد  كما  امل�صتعجالت  ليلية قرب  �صيدلية 

قتم نقلي �إىل �مل�ستعجالت و بعد �نتظار طويل و بعد �ملرور على �سباك �الأد�ء متكن 

�لطبيب من معاينتي وو�سف يل �لدو�ء �ل�سروري، ففوجئت حينها بغياب �سيدلية 
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ليلية بجانب �مل�ستعجالت و الأن حالتي �ل�سحية ال ت�سمح بالتنقل للبحت عنها ، فاإن 

زوجتي هي من قامت بالبحث ليال عن  �سيدلية �حلر��سة القتناء �الأدوية �لالزمة«  .

ومن �صمن امل�صاكل التي تعي�صها �صيدليات احلرا�صة عدم توفرها على بع�س اأنواع الأدوية 

واملنتوجات ال�صحية، مما يثري الت�صاوؤل حول دور م�صالح وزارة ال�صحة حلث �صيدليات 

احلرا�صة على توفري جل الأدوية التي يحتاجها املر�صى خا�صة امل�صابني باأمرا�س مزمنة 

حيث ا�صتنكر مري�س م�صاب مبر�س ارتفاع ال�صغط ال�رشياين عدم توفر الدواء املو�صوف 

له باإحدى �صيدليات احلرا�صة  فا�صطر اإرجاءموعد اأخد الدواء اإىل حني توفره. 

 ويف نطاق اآخر جند اأن وزارة ال�صحة مل تقم بدورها الرقابي للحد من ظاهرة بيع الأدوية 

املهربة ب�صفة غري قانونية لكون هذه الأدوية تفتقد ل�رشوط ال�صالمة وتباع بدون و�صفة 

طبية، مما يعر�س �صحة املواطنني للخطر خا�صة باملناطق ال�رشقية حيث يقبل عليها املر�صى 

ب�صكل كبري اإما جهال بخطورتها اأو لق�رش ذات اليد » �لدو�ء ديال �جلز�ئر فعال �أكرث 

الأنه م�ستورد من فرن�سا« ي�رشح اأحد املت�صلني، و ي�صيف » حريق �لر��س ما كايربى 

ليا �إال باأ�سربوديااللدز�ير«.

ال�صحية وامل�صت�صفيات  للمراكز  املخ�ص�صة  الأدوية  بيع  اأي�صا احلد من  املراقبة  ت�صمل  و 

والإ�رشاف على عملية توزيعها حتى ت�صل للمر�صى املعوزين. فقد جاء على ل�صان العديد 

اأن متاجرة  مهنيي ال�صحة يف الأدوية املخ�ص�صة للمراكز ال�صحية تتم على  من املر�صى 

مراأى و م�صمع اجلميع دون حتريك �صاكن من طرف امل�صوؤولني عن القطاع. فقد اأكد اأحد 

البقالة«.  حمالت  يف  تباع  الأدوية  و  التطبيب  لوازم   « اأن:  القنيطرة  مدينة  من  املواطنني 

مت�صل اأخر اأكد اأن: »الأدوية املخ�ص�صة للمركز ال�صحي ل يراعى يف توزيعها مبداأ الأحقية 

بل توزع باملح�صوبية و الزبونية على اأ�صخا�س قادرين على اقتناءها من ال�صيدليات«.

كيف يعقل اأن يتم اإجبار املر�صى على اقتناء بع�س اللوازم الطبية »كاخليط و القفازات« 

قبل القيام باأي تدخل طبي يت�صاءل  مري�س من بني مالل، لي�صيف: »هل الوزارة الو�صية 

حتول  و  فيها  تتاجر  خفية  اأياد  هناك  اأن  اأم  الأدوية  و  الطبية  اللوازم  توفري  عن  عاجزة 

دون و�صولها مل�صتحقيها«. نف�س الو�صعية يعرفها ق�صم امل�صتعجالت بامل�صت�صفى الإقليمي 

برب�صيدالذي يعي�س بدوره خ�صا�صا مهول يف الأدوية ال�رشورية. هذه املعاناة يتقا�صمها 

تكد�س  يالحظ  حيث  �صي�صاوة،  اإقليم  )اأمتوكة(  دائرة  »تولوكلت«  وقيادة  جماعة  �صكان 
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الأدوية باملركز ال�صحي ب«تولوكلت« يف الوقت الذي ل ي�صتفيد منها املر�صى املوجودين يف 

و�صعية �صعبة.

اإن ال�صيا�صة الدوائية التي تنتهجها الوزارة الو�صية اأفقدت املواطن الثقة حيث اأن هناك 

تواجدها  ي�صتمر  املعمور يف حني  اأخرى من  اأنحاء  و  اأوروبا  الت�صويق يف  اأدوية متنع من 

على رفوف ال�صيدليات دون الكرتاث بخطورتها على �صحة املواطن.فالتوا�صل الفعال و 

الفوري من �صاأنه اأن يعزز الثقة لدى املواطن. فبع�س املر�صى اأكدوا اأن حالتهم ال�صحية 

اآذانا �صاغية  يلقوا  اأنهم مل  املبكر و ال�صتباقية« و  الك�صف  تدهورت ب�صبب »غياب ثقافة 

اإ�صابتهم بالتهاب ال�صحايا.  اإثر اكت�صاف  و مل يوفر لهم مهنيو  ال�صحة الأدوية الالزمة 

انت�صار  اإثر  الرا�صيدية  اإقليم  اوفو�س«  منطقة«  من  مواطنون  �صجلها  املوؤاخذة  نف�س 

مر�س«اللي�صمانيوز«.

�صيا�صة  اإطار  يف  الوزارة  به  قامت  الذي  بالدور  املت�صلني   بع�س  اأ�صاد  اأخرى  جهة  ومن 

الوطنية  الإعالم  ال�صحة عرب و�صائل  التي تنتهجها، حيث جتندت وزارة  الدوائية  اليقظة 

اإىل  منهنالتوجه  وطلب  الثدي،  لتكبري  املخ�ص�س  ال�صيليكون  بخطورة  الن�صاء  لتح�صي�س 

اإذا كانت من  التخل�س �رشيعا من هذه احل�صوات  اأو  اأثدائهن  للتاأكد من �صالمة  اأطبائهن 

النوع الذي مت منعه عامليا.لقد تعالت الأ�صوات حول �رشورة اإن�صاء هيئة وطنية م�صتقلة 

للتتبع و تقييم ال�صيا�صة الدوائية باملغرب. هذه الهيئة من �صاأنها اأن  ت�صاهم يف تدارك اأخطاء 

املا�صي و اإ�صالح القطاع و التحكم يف م�صار الأدوية بدء من عملية الت�صنيع اإىل التوزيع، 

مع اإ�رشاف  هذه  الهيئة على التكوين امل�صتمر يف جمال الأدوية، ناهيك عن تنظيمها لعمليات 

الإ�صهار والت�صويق لالأدوية يف املجال الطبي.

 و ختاما يعد احلق يف ال�صحة من احلقوق الأ�صا�صية و من �صمن موؤ�رشات الألفية الثالثة 

للتنمية، و الوزارة �صائرة يف طريق جعل الأدوية الأ�صا�صية يف متناول الفئات الجتماعية 

ذات الدخل املحدود من خالل و�صع �صيا�صة دوائية تهدف اإىل توفري الأدوية بجودة عالية 

النظر يف  واإعادة  ا�صتعجاليا من جهة،  الأدوية هدفا  اإىل  الولوجية  عادلة وجعل  وت�صعرية 

الأدوية  تدبري  طريقة  وحت�صني  الطبية  وامل�صتلزمات  لالأدوية  العمومي  ال�رشاء  م�صل�صل 

بامل�صت�صفيات العمومية من جهة اأخرى.
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ووعيا من وزارة ال�صحة باأهمية ال�صالمة ال�صحية و تفعيل اليقظة ال�صحية، مت اإدراج هذه 

املقدمة  لتح�صني جودة اخلدمات  الكفيلة  ال�صبل  انتظارات« لإيجاد  التيمة �صمن برنامج« 

يف هذا املجال، عالوة عن  تعزيز اجلانب الوقائي عرب الت�صخي�س املبكر مع ت�صجيع منط 

احلياة ال�صليم و النهو�س بالقطاع يف �صقه املتعلق بال�صالمة و اليقظة ال�صحية .

وتدابري  اإجراءات  تبني  يف  الدوائية  واليقظة  الت�صمم  ملحاربة  الوطني  املركز  دور  يربز  و 

احلالة  لت�صنيف  الهاتف  عرب  والتدخل  الت�صممات،  من  والوقاية  التتبع  املواكبة،  تروم 

واإعطاء الن�صائح الأولية، ناهيك عن القيام بحمالت حت�صي�صية عرب و�صائل الإعالم وداخل 

املوؤ�ص�صات التعليمية.

و ا�صتنادا للمعطيات الوبائية باملغرب، فاإن الت�صممات بل�صعات العقارب تدخل �صمن لئحة 

اأنواع الت�صممات املرتفعة امل�صجلة باملغرب.  و قد جعل املركز الو�صول ل�صفر حالة وفاة 

جراء ل�صعات العقارب يف اأفق 2015 هدفا يعمل من اأجل حتقيقه.

ل�صعات  التي حتدثها  املخاطر  الدوائية من  الت�صمم واليقظة  املغربي ملحاربة  املركز  يحذر 

اإذ ما  العقارب يف املناطق القروية باعتبارها تت�صبب يف م�صاكل �صحية حقيقية يف املغرب، 

تزال حت�صد العديد من الأرواح الب�رشية.  و يذكر اأن ل�صعات العقارب  تنت�رش كثريا يف بع�س 

املناطق؛ فمثال جماعة »بونوار« ت�صجل فيها حالت ت�صمم كثرية جراء ل�صعات العقارب يف 

اإىل  النتقال  اإما  اأمام حالتني  املري�س  الت�صمم، فيكون  للتكفلبحالت  املوؤهلة  املراكز  غياب 

امل�صت�صفى الذي يبعد ب20 كيلومرتا عن اجلماعة اأو اللجوء اإىل الو�صفات التقليدية التي 

ميكن اأن تودي بحياة امل�صاب خا�صة اإذا تعلق الأمر بطفل.

يف   90 ي�صكلون  اإذ  �صنة،    15 من  الأقل  الأطفال  كبري  ب�صكل  العقارب  ت�صممات  ومت�س 

املائة من الوفيات الناجتة عن هذه الت�صممات. وت�صنف جهة دكالة عبدة، مراك�س تان�صيفت 

احلوز، تادلة اأزيالل، �صو�س ما�صة درعة، وال�صاوية ورديغة من بني املناطق التي يتعر�س 

فيها املواطنون لأكرث الت�صممات اخلطرية واملميتة، بينما تظل باقي جهات اململكة اأقل حدة 

من �صابقتها.

ال�سالمة ال�سحية / اليقظة ال�سحية
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الكفيلة  الطبية  الأم�صال  غياب  اإىل  الت�صممات  بهذه  الوفيات  من  مزيد  ت�صجيل  ويعزى 

بالوقف ال�رشيع مل�صار الت�صمم يف الدم الذي ي�صيب اخلاليا احليوية جل�صم امل�صاب. ويف 

ظل غياب الأم�صال الطبية  يف املغرب تعتمد وزارة ال�صحة على ا�صرتاتيجية عالجية  تنبني 

على عالج الأمرا�س العر�صية التي تنتج عن ل�صعات العقارب، ومثال ذلك عالج اأزمة وظيفة 

القلب اأو الأع�صاب يف حالة حدوث خلل يف عملها، اأو خف�س درجة احلرارة يف حالة ارتفاع 

م�صتوياتها.

التحتية  البنية  غياب  يف  تتمثل  و  م�صتع�صيا.  العالج  جتعل  اأخرى  عوامل  هناك  لكن 

واللوج�صتيك  لو�صول امل�صابني اإىل امل�صت�صفيات الإقليمية يف اأ�رشع وقت ممكن على اعتبار 

على  حكرا  تبقى  العقارب،  ل�صعات  تبعات  لعالج  ال�صحة  وزارة  توفرها  التي  الأدوية  اأن 

امل�صت�صفيات الإقليمية ول تتوفر عليها املراكز ال�صحية القريبة من التجمعات ال�صكنية .

وح�صب تقرير املركز، فاإن الت�صمم عن طريق الأدوية مازال ي�صكل ن�صبة مهمة من الت�صممات.  

ومن الإجراءات  التي ميكن اأن ت�صاهم يف احلد من هذه الظاهرة هو اإجناز بنك معلوماتي 

تفح�صه  ويكون  ال�صتعمال  موانع  و  دواعي  بجرد  يقوم  باملغرب  امل�صوقة  الأدوية  حول 

�صل�صا و�رشيعا. ومن �صاأن هذا الإجراء تعزيز اليقظة الدوائية واحلد من حالت الت�صمم 

جراء ال�صتعمال اخلاطئ لالأدوية و كذا حماربة  ظاهرة التطبيب الذاتي. وتلعب حمالت 

التوعوية دورا فعال يف ت�صجيع ال�صتخدام ال�صليم لالأدوية �رشيطة مراعاتها للم�صتويات 

التعليمية املختلفة ملخاطبيها.

املراقبة واحلد من ظاهرة  بدورها يف  بالقيام  ال�صحة مطالبة  فاإن وزارة  اآخر،  نطاق  ويف 

بدون  وتباع  ال�صالمة  ل�رشوط  تفتقد  باعتبارها  قانونية،  غري  ب�صفة  املهربة  الأدوية  بيع 

و�صفة طبية، مما يعر�س �صحة املواطنني للخطر خا�صة باملناطق ال�رشقية حيث يقبل عليها 

املر�صى ب�صكل كبري اإما جهال بخطورتها اأو لق�رش ذات اليد.

تنظيم حملة  التو�صيات �رشورة   الأدوية،  جاء �صمن  ا�صتهالك  اإطار �صالمة  دائما يف  و 

حت�صي�صية للعموم  وللعاملني  بال�صيدليات  فيما يخ�س ال�صتعمال املعقلن و الآمن لالأدوية 

و املنتوجات ال�صحية، و كذا حترير الو�صفات الطبية بطريقة معلوماتية ل�صمان املحافظة 

على التوثيق و �صهولة قراءتها و تاليف الأخطاء وكذا ا�صتعمال الأرقام التعريفية لالأطباء و 

املر�صى لأجل التوثيق.
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و يف نف�س الإطار برزت �رشورة  و�صع خلية لليقظة الدوائية داخل �صيدليات امل�صت�صفيات 

يناط  اإليها جمع و حتليل الأعرا�س اجلانبية لالأدوية، مع اإ�رشاك وزارة ال�صحة يف م�صار 

مراقبة الإ�صهار اخلا�س مبواد ال�صحة:  املكمالت الغذائية،  املواد املن�صطة، الأدوية.  

 ول ميكن اإغفال الت�صممات الغذائية والت�صممات باأحادي اأك�صيد الكربون التي تدخل �صمن 

لئحة الأخطار التي تواجه املواطنني. و يف هذا الإطار ينظم املركز الوطني ملحاربة الت�صمم 

واليقظة الدوائية ب�رشاكة مع الأكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين بجهات اململكة حمالت 

توعوية للوقاية و التح�صي�س.

الوطنية  الرتبية  اأخرى مع وزارة  تفعيل �رشاكة  اإىل �رشورة  اأي�صا  امل�صاركون  دعا  قد  و 

امل�صاريع  املدر�صية �صمن  داخل احلياة  الت�صممات  اإ�صكالية  تدمج  تربوية  دعامات  لإجناز 

الرتبوية  للموؤ�ص�صة، وكذا الو�صائل الرتبوية املوجهة لالأ�صاتذة و الأندية البيداغوجية.

و ت�صكل الت�صممات بالنفايات الطبية خطرا على �صحة ال�صاكنة. فغياب م�صلحة مكلفة بجمع 

النفايات الطبية  ي�صكل تهديدال�صحة عمال النظافة و كذا ال�صكان املحاذين ملطارح الأزبال.  

وتبقى �رشورة تدبري النفايات الطبية �صبيال للحد من خماطرها على �صحة ال�صاكنة عموما 

الطبية  النفايات  عن  الناجمة  الت�صممات  اإىل  فبالإ�صافة  خ�صو�صا.  النظافة  عمال  على  و 

هناكت�صممات بنفايات ال�رشكات اخلا�صة ب�صناعة الأدوية التي ميكن اأن تت�صبب يف انت�صار 

اأمرا�س خطرية على املدى البعيد. 

و يبقى التدبري الأمثل للنفايات الطبية، التي يبقى املواطن عر�صة لها،من اأهم املبادرات التي 

�صت�صاعد على التقليل من عوامل التلوث البيئي  ال�صيء الذي �صي�صاهم يف حماية ال�صاكنة من 

ن  من ظروف عي�صها.   الأمرا�س و يح�صرّ

و من املعروف اأن احلفاظ على �صحة الإن�صان يحتاج اإىل بذل  الكثري من املجهودات للوقاية 

الفاي�صبوك  يف �صفحة  امل�صاركون  انتقد  كما   البيئية.  بال�صطرابات  املتعلقة  الأخطار  من 

عدم توفري وزارة ال�صحة و�صائل العمل الالزمة لال�صتغال يف جمال املحافظة على  البيئة، 

رغم اأنها نظمت �صنة 1962 تكوينا لالأطر ال�صحية  يوؤهلها للتخ�ص�س يف جمال النظافة  

البيئية.

ي�صهل  التي  اخلطرية  الأمرا�س  بع�س  ظهور  حني  اأي�صا  تهتز  املواطن  ثقة  اأن  يذكر  و 
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انت�صارها. فبع�س املر�صى اأكدوا اأن حالتهم ال�صحية تدهورت ب�صبب »غياب ثقافة الك�صف 

ال�صحية   املوؤ�ص�صات  لهم  توفر  مل  و  �صاغية  اأذانا  يلقوا  مل  اأنهم  و  ال�صتباقية«  و  املبكر 

الأدوية الالزمة حني  اكت�صاف اإ�صابتهم بالتهاب ال�صحايا. نف�س املوؤاخذة �صجلها مواطنون 

من منطقة« اوفو�س« اإقليم الرا�صيدية حني انت�صار مر�س«اللي�صمانيوز.  

يف  الوزارة  به  قامت  الذي  التح�صي�صي  بالدور  املت�صلني   بع�س  اأ�صاد  اأخرى  جهة  ومن 

اإطار �صيا�صة اليقظة الدوائية، حيث جتندت عرب و�صائل الإعالم الوطنية لتح�صي�س الن�صاء 

بخطورة ال�صيليكون املخ�ص�س لتكبري الثدي، ودعتهن اإىل ا�صت�صارة اأطبائهن حول �صالمة 

تلك املنتوجات اأو التخل�س منها �رشيعا اإذا كانت من النوع الذي مت منعه عامليا.

ودائما يف اإطار ال�صالمة ال�صحية، فقد مت ت�صجيل العديد من الإ�صابات بال�صكتة الدماغية يف 

املغرب، ت�صل اإىل خم�س مرات اأكرث مما حت�صده حوادث الطرقات، حيث اأفادت اإح�صائيات 

ال�صباب وزيادة  الدم يف مرحلة  ارتفاع �صغط  اإىل وجود عالقة �صببية بني  ن�رشت موؤخرا 

خماطر الوفاة يف مراحل متقدمة من العمر، كما اأكدت اأن ثلث املغاربة، م�صابون بارتفاع 

مغاربة   3 بني  من  واحدا  �صخ�صا  واأن  �صنة،   20 اأعمارهم  تفوق  الذين  من  الدم،  �صغط 

ي�صكو ارتفاع �صغط الدم، مربزا اأن �رشيحة عري�صة منهم يجهلون اإ�صابتهم باملر�س، وفق 

الإح�صاءات الر�صمية املعلنة من قبل وزارة ال�صحة، التي يعود تاريخ اإجنازها اإىل الع�رش 

�صنوات املا�صية.

وت�صري الإح�صاءات نف�صها اإىل اأن 75 يف املائة من الأزمات القلبية عند املغاربة تقع لدى 

الأ�صخا�س الذين تقل اأعمارهم عن 45 �صنة، اأغلبهم من املدمنني على التدخني، م�صيفة اأن 

ن�صبة الإ�صابة باأمرا�س ارتفاع ال�صغط ون�صب الكول�صرتول يف الدم ت�صل اإىل 60 يف املائة 

عند الأ�صخا�س املدخنني لذا فمن ال�رشوري ن�رش ثقافة الوقاية و الك�صف املبكر و ذلك عرب 

حمالت حت�صي�صية وا�صعة النطاق.

و قد  دعا امل�صاركون يف جل�صات ال�صتماع العمومية  اإىل اإيالء اأهمية كربى لأمرا�س الفم و 

الأ�صنان  مع �رشورة توفري الأمن ال�صحي للمواطنني و ذلك باإيجاد حلول واقعية و جذرية 

لظاهرة املمار�صة الال�رشعية لطب الأ�صنان التي متار�س على مراأى و م�صمع من اجلهات 

امل�صوؤولة رغم �صدور مذكرتني لالأمانة العامة للحكومة و وزارة الداخلية.



و من �صمن  القرتاحات  التي اأثريت  خالل اجلل�صات اأي�صا، اإحداث مركز وطني م�صتقل  

وامل�صحات اخل�صو�صية حفاظا  ال�صحية،  املراكز  امل�صت�صفيات،  يف  التعقيم  ملراقبة جودة 

و من �صمن  ال�صحية.  املراقبة  و  اليقظة  هيئات  اإن�صاء  تفعيل  كذا  و  املري�س   على �صحة 

املقرتحات اأي�صا اإن�صاء هيئة م�صتقلة ملراقبة جودة النظافة و  التعفنات التي قد تظهر خالل 

فرتة ال�صت�صفاء  داخل املوؤ�ص�صات ال�صحية العمومية اأو امل�صحات اخل�صو�صية عالوة عن  

اإن�صاء موؤ�ص�صة حتت و�صاية وزارة ال�صحة  تتكلف ب�صالمة الأدوية و املنتوجات ال�صحية. و 

قد �صدد امل�صاركون اأي�صا على �رشورة تقوية الإطار القانوين و التنظيمي لليقظة الدوائية.

ت�صتجيب  حتى  العامة  ال�صحة  خمتربات  تقنيات  تقوية  �رشورة  اإىل  امل�صاركون  دعا  و 

للمتطلبات مع خلق مراكز جهوية للتحليالت الطبية متكاملة يف مهامها .

و  املعلومات  اإىل �رشورة حت�صني  امل�صاركون  دعا  العمل  و  بال�صحة  اخلا�س  املحور  يف  و 

الإح�صائيات املقدمة حول الأخطار املهنية مع جعل القوانني اخلا�صة بال�صحة و ال�صالمة 

كنف�صية  جديدة  تخ�ص�صات  خلق  �رشورة  اإىل  امل�صاركون  خل�س  قد  و  متجان�صة.  بالعمل 

اإلزامية ن�رش التاأمينات على  العمال و ال�صالمة ال�صناعية و من�صطي الوقاية...،  وجاءت 

و  ال�صحة  لتدبري  وطنية  هيئة  اإن�صاء  كذا  و  ال�صغل،  حوادث  و  بالعمل  املرتبطة  الأخطار 

ال�صالمة بالعمل �صمن املقرتحات املبلورة عن جل�صات ال�صتماع العمومي.
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االنتظارات املتعلقة بال�سالمة ال�سحية

تقنية  جلان  كذا  و  ال�صحي  الرتقب  و  لليقظة  هيئات  اإن�صاء  وثرية  يف  172. الإ�رشاع 
متخ�ص�صة 

و  العام  للقطاعني  ال�صحية  املوؤ�ص�صات  نظافة  جودة  ملراقبة  م�صتقلة  هيئة  173. اإن�صاء 
اخلا�س

الدوائية لليقظة  التنظيمي  الإطار  174. تقوية 
دمج  مع  تربوية  دعامات  اإجناز  ق�صد  الوطنية  الرتبية  وزارة  مع  �رشاكة  تفعيل   .175
الرتبوية  الو�صائل  وكذا  املدر�صية،  وامل�صاريع  املدر�صية،  احلياة  �صمن  الت�صمم  ق�صية 

املوجهة لالأ�صاتذة والنوادي البيداغوجية التعليمية

و  الأدوية  ا�صتعمال  ب�صالمة  تتكلف  ال�صحة  وزارة  و�صاية  حتت  هيئة  اإن�صاء   .176
املنتوجات ال�صحية 

للفت  امل�صتهلك  الغذائية و جمعيات حماية  ال�صناعات  التعاون مع  الغداء:  177. �صالمة 
النتباه اإىل املمار�صات اجليدة يف الزراعة و النظافة و النتاجات التي ل ت�رش البيئة. 

لل�صاكنة  احليوية  الطبية  للمراقبة  برنامج  و�صع   .178
ال�صناعية املناطق  يف  املهنية  لالأخطار  التعر�س  حالت  لتتبع  نظام  اإن�صاء   .179

180. �رشورة التوفر على خمترب تقني قادر على دعم الرتقب ال�صحي لتلبية متطلبات 
وزارة ال�صحة 

181 تفعيل برنامج حت�صي�صي لفائدة البائعني بال�صيدليات حول الإ�صتعمال الآمن لالأدوية
مهامها. و  اأن�صطتها  يف  متكاملة  الأحياء  لعلم  اإقليمية   مراكز  اإن�صاء   .182

ال�صحية البحوث  جمال  يف  الأكادميية  املوؤ�ص�صات  مع  �رشاكات  تطوير   .183
البيئية بال�صحة  تعنى   بحوث  خمتربات  اإن�صاء   .184

العامة. ال�صحة  وتقييم  للبحوث  جلنة  اإن�صاء   .185

67



68

الئحة �مل�ساركني يف جل�سات �ال�ستماع �لعمومية

�لوزر�ء

وزير ال�صحة  ال�صيد احل�صني الوردي 

وزيرة الت�صامن و املراأة و الأ�رشة ال�صيدة ب�صيمة احلقاوي

الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان و املجتمع املدين ال�صيد احلبيب ال�صوباين 

�ملوؤ�س�سات �لعمومية

املركز املغربي ملحاربة الت�صمم و اليقظة الدوائية  ر�صيدة �صليماين بن ال�صيخ

وزارة ال�صحة-جهة مكنا�س تافياللت د ح�صن ال�رشيفي

وزارة ال�صحة-جهة الرباظ د �صالح الدين بناين 

وزارة ال�صحة-جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�صن د املهدي البلوطي

وزارة ال�صحة-القنيطرة د بالرحال حممود 

وزارة ال�صحة-�صيدي �صليمان د اأحمد بطان

مندوبية ال�صحة ابن ام�صيك د نبا�س حممد 

مندوبية ال�صحة-الفداء متولل حممد 

وزارة ال�صحة-جهة الدار البي�صاء الكربى  د ردادي امل�صطفى

وزارة الت�صامن و املراأة و الأ�رشة و التنمية الجتماعية عبد اللطيف بوعزة 

وزارة  ال�صحة _ ق�صم التوا�صل  ال�رشقاوي كرمية

وزارة  ال�صحة _ ق�صم التوا�صل اأ�صماء بنم�صعود

وزارة  ال�صحة _ ق�صم التوا�صل كوثر خرواع 

مديرية علو الأوبئة و مكافحة الأمرا�س ق�صم �صحة البيئة وهابي ر�صيدة

وزارة ال�صحة –مديرية القوانني و املنازعات مبارك الهاين 

ديوان وزير ال�صحة د بو�صارب فوؤاد 

ديوان وزير ال�صحة د ال�رشايبي حممد عبد الوهاب 

م�صت�صار بديوان وزير ال�صحة د م�صطفى بوعدي

مندوبية وزارة ال�صحة الرحماين عبد احلفيظ
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مندوبية وزارة ال�صحة- عمالة �صال د خاليد العمراين

مركز حماربة الت�صمم و اليقظة الدوائية عبد الرحيم �صباط

املديرية اجلهوية لل�صحة -القنيطرة د جميلة اجلبيلي 

مركز حماربة الت�صمم و اليقظة الدوائية د طالبي ا�صماعيل

وزارة ال�صحة مديرية ال�صكان م�صلحة اإعادة التاأهيل و ال�صيخوخة د الديوري حممد خليل 
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ق�صم تنظيم الأ�رشة- مديرية ال�صكان يرتاوي حفيظة

مندوبية �صيدي الربنو�صي- الدار البي�صاء د اأجناو وفاء

مندوبية وزارة ال�صحة- عني ال�صف الدار البي�صاء د ح�صاين ملياء

مندوبية ال�صحة النوا�رش د عجيبة الأيوبي 

امل�صت�صفى الإقليمي - العرائ�س د عدنان 

م�صت�صفى الولدة ال�صوي�صي- الرباط ماجدة حلكيم

وزارة العدل و احلريات  حم�صن القوارطي 

مركز حماربة الت�صمم  عواد ليلى

مركز حماربة الت�صمم من�صف اإدري�س 

مركز حماربة الت�صمم �صناء بن العربي

مركز حماربة الت�صمم عبد الرحيم �صباط

م�صت�صفى حممد اخلام�س باجلديدة اأبعري عائ�صة 

كلية الطب و ال�صيدلة بروا احل�صني 

كلية الطب و ال�صيدلة دهبي فاطمة

الوكالة الوطنية للتاأمني ال�صحي �صكيب التازي

وزارة العدل و احلريات  حم�صن القوارطي

مديرية املركز ال�صت�صفائي ابن �صينا غزلن ال�صحاين 

مديرية املركز ال�صت�صفائي ابن �صينا مزين لطيفة

مديرية التجهيز و ال�صيانة عبد اهلل الطالب

مركز حماربة الت�صمم بنكريان وجاء

املركز الوطني ملحاربة الت�صمم بنكريان رجاء

املركز الوطني ملحاربة الت�صمم �صفيق فوؤاد
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املركز الوطني ملحاربة الت�صمم �صناء بن العربي

مديرية علم الأوبئة و مكافحة الأمرا�س وهابي ر�صيد

وزارة ال�صحة خديجة م�صحاق

املركز ال�صت�صفائي ابن �صينا مزين لطيفة 

املركز ال�صت�صفائي ابن �صينا ال�صحاين غزلن

املديرية اجلهوية لل�صحة لب�رش مليكة

مديرية الأدوية و ال�صيدلة عادل حجي

مركز حماربة الت�صمم ال�صماليل اإلهام 

وزارة الوظيفة العمومية اإكرام منادي 

وزارة املالية  اأحنا�س احل�صني

وزارة املالية بنعلي نادية 

م�صت�صفى الولدة-الليمون ال�رشايبي �صفيق

معهد با�صتور للوي مكي

ال�صمان الجتماعي عبد املالكي ح�صن

جمل�س املناف�صة    حممد املارغادي 

مديرية ال�صكان جناة الغربي 

ق�صم التوا�صل وزارة ال�صحة د.عبد الغني الدغيمر

�جلمعيات

املنظمة املغربية ملحاربة الإجها�س ال�رشي ال�رشايبي  �صفيق  

احلياة اإدري�س العلوي

اجلمعية املغربية ملناه�صة العنف �صد الن�صاء جنية زراري 

الودادية املغربية للمعاقني حنان فزين 

حكومة ال�صباب املوازية حي�رش املهدي 

حكومة ال�صباب املوازية املهدي مرو�س

اجلامع الوطني لأطباء العمل د مولي ها�صم مرجتي 

اجلامع الوطني لأطباء العمل د طريق ال�صعيد

رئي�صة اجلمعية املغربية لإنعا�س املراأة القروية باكمامي مليكة 

ال�صبكة املغربية للدفاع عن احلق يف ال�صحة علي لطفي
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جمعية بيتي لالأطفال يف و�صعية �صعبة فوزية بوحمرية

الو�صيط من اأجل الدميقراطية و حقوق الإن�صان الداودي نزهة

ال�صبكة املغربية للدفاع على احلق يف ال�صحة د بنا�رش حيمي

املجتمع املدين  جليل العثماين

اجلمعية الوطنية للقابالت باملغرب ف�صيل ر�صيدة 

اجلمعية املغربية ملحاربة مر�س الروماتويد بطيوي عبد العزيز

الع�صبة الأمازيغية حلقوق الإن�صان يحي الوزكاين 

الع�صبة الأمازيغية حلقوق الإن�صان اإبراهيم 

اجلمعية الوطنية للم�صاعدين التقنيني بال�صيدليات باملغرب عابيدي عبد ال�صمد 

اجلمعية الوطنية للم�صاعدين التقنيني بال�صيدليات باملغرب �صالح ال

اجلمعية الوطنية للدكاترة العلميني بال�صحة  عادل حجي

الع�صبة الأمازيغية حلقوق الإن�صان حممد ال�صكوكي 

الع�صبة الأمازيغية حلقوق الإن�صان نور الدين عامري

اجلامعة الوطنية لل�صحة ال�رشيف جالل باملعطي

القاطبي ر�صيد اجلمعية املغربية لعلوم التمري�س و التقنيات ال�صحية

اجلمعية املغربية للقابالت حابيبي خديجة

حكومة ال�صباب املوازية يا�صني �صويدي

حكومة ال�صباب املوازية املهدي مرو�س

اجلمعية املغربية ملناه�صة العنف �صد الن�صاء جنية اأراري

الودادية املغربية للمعاقني حنان فزين

اجلمعية املغربية ملحاربة مر�س الروماتويد بطيوي عبد العزيز

حكومة ال�صباب املوازية  هند بن عبد ال�صالم

حكومة ال�صباب املوازية بن القايد ي�رشى

حكومة ال�صباب املوازية  املهدي حي�رش

اجلمعية املغربية لواهبي الدم بلوايف فريد

 ر�صيد املريني رئي�س جمل�س هيئة ال�صيادلة امل�صنعني و املوزعني

رئي�س اجلمعية املغربية ل�صناعة الأدوية  عبد الغني الكرماعي

الفيدرالية املغربية حلقوق امل�صتهلك خناتة بن الزوم

 برنو�صي ر�صيد اجلمعية املغربية ملحاربة داء ال�صيدا
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موؤ�ص�صة بيتي  �صعيدة �صي�صة

�لنقابات و�جلمعيات �ملهنية

املنظمة املغربية لل�صغل  د الأ�صهب منري

املنظمة الدميقراطية لالأطباء د املباركي حممد �صعيد 

املنظمة الدميقراطية لالأطباء د بوطيب جابر 

املنظمة الدميقراطية لل�صحة عدي بوعرفة 

اجلمعية الوطنية ملت�رشيف قطاع ال�صحة مولي الها�صمي املريي

اجلمعية الوطنية ملت�رشيف قطاع ال�صحة بكراوي احل�صان 

الحتاد الوطني للمت�رشفني املغاربة فاطمة بنعدي

النقابة امل�صتقلة لأطباء القطاع العام الإدري�صي جنيب

النقابة امل�صتقلة لأطباء القطاع العام كوثري مراد 

اجلمعية الوطنية ملت�رشيف قطاع ال�صحة اأكلمام حممد

اجلمعية الوطنية ملت�رشيف قطاع ال�صحة
مولي الها�صمي املهدي 

نقابة �صيادلة املحمدية
 دراجي عبد الرحيم

نقابة �صيادلة املحمدية
ف�صيح ه�صام

الفدرالية الوطنية لأطباء القطاع اخلا�س
 حممد م�صافر

الفدرالية الوطنية لأطباء القطاع اخلا�س
 �صقور جالل

�الأ�ساتذة و �خلرب�ء

خبري يف اقت�صاد ال�صحة و يف ال�صيا�صات العمومية عبد اجلليل كريفط علمي

الأمني العام للرابطة املحمدية للعلماء اأحمد عبادي

رئي�س اجلمعية املغربية للعلوم الطبية �صعيد املتوكل

اأ�صتاذة بكلية العلوم القانونية و القت�صادية و الجتماعية رجاء ناجي متوكل

اأ�صتاذ جامعي و خبري يف احلكامة وال�صيا�صات العمومية نور الدين ها�صمي

رئي�س املجل�س ال�صت�صاري لزرع الأع�صاء و الأن�صجة الب�رشية بنيون�س الرم�صاين

جامعة حممد اخلام�س عبد الكرمي بلحاج

�ملنظمات �لدولية
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