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 دولة السيد عبد اإلله ابن كريان، رئيس احلكومة
 الدكتور احلسني الوردي، وزير الصحةمعايل األستاذ 

 اد، وزير الداخليةصمعايل السيد حممد ح

 معايل السيد حممد بوسعيد، وزير االقتصاد واملالية

 املشاركون الكرام، الزمالء األعزاء،

رامسي السياسات رفيعي املستوى، واملهنيني م ض  الكرمي الذي ي  م  ث إىل هذا اجلإنه ملن دواعي سروري أن أحتد  
 ،من مجي  أحناء العامل، فضاًل عن ممثلني من اجملتم  املدين والشركاء يف جمال التنميةبارزين الصحيني، واخلرباء الدوليني ال

ب على ما تواجهه من ل اليت تنتهجها البلدان ذات االلتزام السياسي القوي للتغل  ب  لدراسة الس  اجتمعوا اليوم الذين 
وتنعقد اليوم الندوة الدولية حول التغطية الصحية للفقراء بعد مرور . التغطية الصحية الشاملةلنهوض خبطة ليات، و حتد  

د مرة أخرى ، لتشه  3102مته احلكومة املغربية يف متوز/يوليو أقل من عامني على املؤمتر الوطين حول الصحة الذي نظ  
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ظام الصحي، وتلبية االحتياجات الصحية للمغربيني، جهوده الرامية إىل إصالح النواصلة مبللمغرب التام على االلتزام 
 .م  ضمان محاية السكان يف الوقت ذاته من املخاطر املالية

تارخيية اليت شهدهتا البالد الدستورية التعديالت الوهذه الندوة هي استمرار للجهود اليت تبذهلا احلكومة املغربية يف أعقاب 
وتبذل احلكومة جهودًا حممودة لتوسي  نطاق . من حقوق اإلنسان األساسيةالصحة حق ت بأن أقر  واليت  ،3100عام 

مناقشات جادة تدور اآلن نظام املساعدة الطبية )الراميد(، و مبوجب مليون شخص  8شمل أكثر من تالتغطية الصحية ل
ي إىل ؤد  تسوف د هذه اجلهو للوصول إىل باقي شرائح القطاع غري الرمسي غري املشمولة بالتغطية. وليس لدي شك أن 

وتقليل نسبة املدفوعات املباشرة من اجليب للحصول على اخلدمات  ،دام من التمويلست  وم   ضمان توفري مستوى كاف  
 .الصحية

على عملها  م  رؤية منظمة الصحة العاملية وأولوياتمتامًا موضوع هذه الندوة "التغطية الصحية للفقراء" فق يت  و 
، وضعت الدول األعضاء بإقليم شرق املتوسط لنفسها، ولنا يف أمانة 3103ففي عام . الصعيدين العاملي واإلقليمي

مخس أولويات األعضاء وحددت الدول . تعزيز صحة السكان يف إقليمنايهدف إىل  اً طموح أعمال   املنظمة، جدول  
بلوغ التغطية الصحية  بو  ك ص  التحر  ؛ وهي منها أولوية جتم  بني األولويات اخلمس وتتقاط  معها كلهاإقليمية، 
نات واالطالع على اخلربات العاملية، وكانت الدول ومنذ ذلك احلني وحنن نبذل قصارى جهدنا يف مج  البي   .الشاملة

األساليب اليت أثبتت جناحها العرب من الدروس و من خربات اآلخرين واستخالص ستفادة األعضاء حريصة على اال
وأستطي  القول بكل . هذا املضمار مًا يفد  ضي ق  اسرتاتيجيتها وخارطة طريقها للم  ض  حىت ت وتلك اليت باءت بالفشل،

 .ضربت مثاًل حتتذي به البلدان األخرىاليت ثبات ويقني أن املغرب كان من البلدان الرائدة يف هذا اجملال، 

 ية، بينما يواجه ماليني آخرون ضائقةً م كل عام املاليني من األفراد يف العامل واإلقليم من احلصول على الرعاية الصحر  وي  
األشخاص فالتغطية الصحية الشاملة تعين حصول مجي  . وتقدميها ومتويلها بسبب طريقة تنظيم اخلدمات الصحية ماليةً 

أي أنه ال جيب عليهم أن يدفعوا من  ؛على الرعاية الصحية ذات اجلودة العالية، دون أن يكونوا عرضة خلطر اإلفالس
يف يقعون ما ينفقونه للحصول على اخلدمات األساسية أو ر: فيقل ؤثر عليهم بشكل أو بآخ  اخلاصة مبالغ قد تجيوهبم 

يقعون يف هوة  7.5، وأن ماليةً  مليون شخص يف إقليمنا يواجهون ضائقةً  01.5أن إىل وتشري التقديرات . هوة الفقر
االستثمار يف و  .ى اخلدمات الصحية اليت يتاجوهناالفقر كل عام بسبب ما يدفعونه من جيوهبم اخلاصة للحصول عل

كسب معركة ل. و أساسي لتحقيق التنمية الصحية؛ وهو استثمار يف رأس املال البشري والتنمية االقتصادية شرطالصحة 
 .ختصيص "املزيد من املال للصحة" ، يلزمالتغطية الصحية الشاملة

 أصحاب املعايل، السيدات والسادة،

ال يضمن بلوغ اهلدف الذي نصبو إليه مجيعاً. فهناك عناصر أخرى للنظام وحده إصالح نظام التمويل الصحي  إن
 عناصر.من هذه ال ط الضوء على ثالثة  سل  وامسحوا يل أن أ  الصحي جيب االلتفات إليها. 

يتساوى يف أمهيته م  تغطية  أمر   ،يستطي  اجلمي  احلصول عليها ،ضمان توفري رعاية صحية ذات جودة عالية :أوالً 
الطلب ي إىل زيادة ؤد  ق. فتعزيز تغطية السكان يسب  م  ـبرتتيبات السداد الطر اخمعرضة للالفقراء والفئات السكانية امل

ة للعبء املرضي يعلافى بنتصد  جودهتا العالية حىت من د من إتاحة اخلدمات و جيب علينا أن نتأك   على الرعاية. ومن ث  
أو تكون متخصصة بداًل من  ،أن الربامج الصحية يف الكثري من البلدان ال تزال تعاين من التفتت د  ي  ان. بـ  لدى السك
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على تقدمي الذي ي رك ز مها القطاع اخلاص قد  زيادة اخلدمات اليت ي  إدماجها يف الرعاية الصحية األولية. أضف إىل ذلك 
 رعاية اإلسعافية والرعاية داخل املستشفيات.ال

وهي مشكلة تزداد حدة بسوء توزي  املوارد البشرية يواجه الكثري من البلدان نقصًا يف القوى العاملة الصحية،  :انياً ث
للحوافز يساعد على جذب العاملني الصحيني واإلبقاء عليهم  غياب نظام  بسبب األمر تعقيداً داد ما يز غالبًا و املتاحة. 

ن يف حني تتضم  خ القوى العاملة، مبجموعة املهارات وتشي  يات أخرى تتعلق خاصة يف املناطق الريفية. وهناك حتد  
 القوى العاملة. اآلليات التنظيمية وهجرة   وضعف   افز  احل ر على األداء غياب  تؤث  اليت قد قضايا ال

يف الوقت الذي خنطو فيه خطوة إجيابية لزيادة توافر األدوية يف الكثري من البلدان وتطبيق القوانني واللوائح وتطوير  :ثالثاً 
اإلنفاق على  لمعد  ي إىل زيادة صناعة األدوية على الصعيد احمللي، ال تزال أسعار الدواء آخذة يف االرتفاع، وهو ما يؤد  

بلوغ سعينا ل معاجلتها يف لكنه قضية يتعني   ،يًا للبلدانل حتد  ث  سوق الدواء وإدارته مي  فتنظيم ال داعي هلا.  الدواء زيادةً 
 التغطية الصحية الشاملة.

ل اخلصوبة، املغرب مثااًل جيدًا على التحول يف جمال الصحة، إذ جيم  بني النمو االقتصادي واخنفاض معد   د  ع  يـ  و 
عام يف اإلصابة باألمراض السارية، م  ظهور أمراض مزمنة  رياً، وتراج     اخنفاضًا كبض  واخنفاض وفيات األمهات والر  

مثل أمراض القلب الوعائية والسكري والسرطان. وبينما يسري املغرب على الدرب لبلوغ اهلدفني الراب  واخلامس من 
 .من إمجايل الوفيات يف املغرب باألمراض غري السارية %75األهداف اإلمنائية لأللفية، ترتبط 

 أصحاب املعايل، السيدات والسادة،

ب هذه الندوة الدولية لدراسة موضوع توسي  نطاق التغطية ق  تعتزم منظمة الصحة العاملية عقد مشاورة للخرباء ع  
ضة للمخاطر. وخربة املغرب زاخرة بالكثري من الدروس اليت ميكن عر  م  ـالصحية ليشمل القطاع غري الرمسي والفئات ال

ه من البلدان يف اختاذ وغري   هذه املشاورة املغرب  ر  هبا منها، ونأمل أن تساعد التوجيهات اليت سوف ختاالستفادة 
 اخلطوات املتبقية لتحقيق التغطية الصحية اليت تشمل مجي  الفئات السكانية.

رات وزارة د  لب تقوية ق  ماً يف عملية اإلصالح الصحي يتطد  ق   ضي  م  ـأن الا مه  وأود أن أختتم حديثي معكم برسالتني. أوال
 اً راً تقييمؤخ  املغرب م  أجرى نات وعلى تنظيم القطاع الصحي. و ة بالبي  د  سن  الصحة على وض  وتقييم سياسات وخطط م  

الرسالة أما ل  باقي البلدان على جتربته. ه أن يط  سر  أن املغرب ي   األساسية، وإنين لعلى يقنيالصحة العمومية لوظائف 
 فحسب، ه عملية اإلصالحوج  نات باستخدام نظام قوي للمعلومات الصحية ال ي  حول ضرورة إعداد البي   الثانية فتدور
 ز يف هذا اجملال.حر  م  ـم الد التقد  ص  بل يسمح بر  

مجيعًا لبلوغ بينما نسعى  ،تارب مجي  اخلواالستفادة من وكافة الدول األعضاء ل املنظمة العمل م  املغرب وسوف تواص  
 لصحية الشاملة اليت ستعود بالنف  على مجي  الفئات السكانية ومنهم الفقراء.التغطية ا

 وأخرياً أسأل اهلل العلي القدير لكم التوفيق والسداد.


