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 مقدمة
 
 

، قضية الحصول على الرعاية الصحية في صلب وضع المرصد الوطني للتنمية البشرية، منذ إنشائه
ل إلى جانب التعليم أداة أساسية لتنمية اإلنسان، تنمية لن يكون الرعاية الصحية تشكّ  انشغاالته. ذلك أنّ 

 .معنى بدونها لمفهوم حق اإلنسان ورفاهه أيّ 
 

مع  1ية الصحية،الرعا بشأن الولوج إلىدراسة نوعية  2010ومن هذا المنطلق، أنجز المرصد في عام 
مراعاة خصوصية السياقات والتفاوتات المجالية وتنوع األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

 ً إلى العالجات، وارتفاع التكاليف  وأبرزت هذه الدراسة الصعوبات التي تحول دون الوصول جغرافيا
مي الخدمات، باعتبارها ية مقدّ المرتبطة باالستفادة من الخدمات الصحية وشراء األدوية وعدم جاهز

 .والمستضعفة من الخدمات الصحية المعوزةعوامل تقف وراء ضعف استفادة الفئات االجتماعية 
 

نظام المساعدة الطبية راميد، الذي تم التصويت على القانون المتعلق بإحداثه في  وفي هذا الصدد، فإنّ 
ً مسوغات خروجه إلى حيز الوج، 2002سنة  تذليل ود. ذلك أّن وضع هذا النظام يستهدف ُيثبت تماما

العوائق المالية التي تحول دون وصول الفئات المعوزة إلى خدمات الرعاية الصحية وتمكينها من 
 االستفادة من تكفل طبي أفضل.

 
وقد مّكن تقييم  بعد مرحلة اختبار تجريبي له في جهة تادلة. 2012ولم يتم تعميم النظام إال في سنة 

، كما أسفر التقييم عن نواقص الرئيسية التي تشوب النظامر التجريبي من وضع األصبع على الاالختبا
رة نظام مقترحات تروم تحسين اشتغال  ياغةص راميد بحيث يستجيب على نحو أفضل لألهداف المسطَّ

 أكثر شفافية بهدف ضمان ولوج أكثر تأهيلله. وتهم هذه االقتراحات على الخصوص اعتماد معايير 
ً إلى خدمات النظام، ووضع نظام  ، ووضع المستفيدين من نظام راميد مندمج لتتبع معلوماتإنصافا

مالئمة كفيلة الرعاية الصحية واعتماد منهجية تمويل عرض للنهوض بواضحة المعالم استراتيجية 
 راميد والتحكم في النفقات.نظام موارد  استدامةبضمان 

 
ا التقييم الذي كان لى أن تعميم نظام راميد لم يأخذ في االعتبار نتائج هذوعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إ

بعض ما ُحّدد وُشّخص من نواقص، بحيث يستجيب النظام بشكل  يمكن أن يخفف، بل ويسهم في تجاوز
 .لألهداف المتوخاة منهأفضل 

 
ي شهدت زيادة سريعة ، وهي السنة الت2014وهكذا باتت مسألة استدامة البرنامج ُتطرح بحدة منذ سنة 

، وهو ما يمثل الضعف في غضون سنة ستفيدينماليين من األشخاص الم 6.5في توزيع بطاقات راميد )
كافية لموارد  وغير ة توزيع طوعيةدواحدة(، في سياق طبعه عدم تطور عرض الخدمات الصحية وإعا

 مالية تكميلية.
 
 أن نتساءل عن مدى تمكنه من تحقيق أهدافه تعميم النظام، من المشروع علىبعد مرور خمس سنوات و

. وفي ضوء هذا التساؤل، ارتأى المرصد أن يْفرد تقريره السنوي لعام آثارما أفرزه من والوقوف على 
لتقييم النظام برّمته، وبالتالي تحليل مدى فعالية النظام واستدامته وآثاره على المستشفى العمومي  2017

 وعلى الفئات المستفيدة.
 
 
 
 

                                                           
 .2010دراسات حالة، المرصد الوطني للتنمية البشرية،  عدم التكافؤ في الولوج إلى الرعاية في المغرب. 1  
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 ً قد ودراسة نوعية على حد سواء. و كميةلهذه الغاية، اعتمد المرصد منهجية تزاوج بين دراسة  وتحقيقا
 األسر الذي أجراه بحث الوطني لتتبعلثالث من الة من الجوالت االمستَمدّ البيانات  علىالكمي الشق استند 

 ياالستشفائ مركزداخل الالتي أُنجزت التحقيقات (، وكذا من 2015و 2013و 2012المرصد )
راكز والم بالرباط جامعيحسابات الميزانية بالمستشفى الوضعية ّين والبيانات التي تب 2فاس،الجامعي ب

أما الشق النوعي فقد استند إلى نتائج بحث أُنجز داخل . بني مالل وسيدي قاسمفاس،بالجهوية  ائيةفستشاال
المستفيدين ولدى األطر الطبية بغية استبانة المركزين االستشفائيين الجامعيين بفاس والرباط لدى 

 اإلكراهات التي تواجه حكامة المستشفيات وتدبير نظام راميد.
 

  نتائج هذه الدراسة ويمحورها حول خمس موضوعات:ويعِرض هذا الملخص أهم 
 

 رهانات وأهمية نظام راميد 
 مخطط االستهداف المنفَّذ في إطار نظام راميد 
  المستشفىآثار نظام راميد على 
 مة العامة للنظاماالتدبير المالي والحك 
 الرعاية الصحيةخدمات ر راميد من حيث حصول الفئات المستهدفة على اثآ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مة بشكل  أملى هذا االختياَر أّن المركز االستشفائي الجامعي بفاس يتوفر على نظام إدارة مندمج وفعال جداً يتيح 2  تسجيل وفوترة الخدمات المقدَّ

 آني، وأيضاً تتّبع كل مريض من خالل ملف طبي إلكتروني.
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 نظام المساعدة الطبية راميد، مشروع هام في خضم سياق صعب -1
 وضع صحي هش عشية تعميم نظام راميد 1-1

 
 ً تحسن المحددات االجتماعية للصحة، ، مرّده إلى شهد الوضع الصحي للسكان في المغرب تحسناً ملحوظا

ً إلى وضع برامج عمودية لتحسين بعض العواملل وتحسّ مثل زيادة الدخ  ن األوضاع المعيشية، وأيضا
دة مثل الحمل والوالدة ووفيات الرّضع. فعلى سبيل المثال،  الَمراضةالتي تتسبب في الوفيات أو  المحدَّ

 . 2010سنة في عام  74إلى  1962سنة في عام  47ن ارتفع متوسط العمر المتوقع م
  

، فإّن الفوارق ما تزال قائمة بشكل الوطنيإال أنه على الرغم من أّن تحسن الوضع الصحي على الصعيد 
األسر  معيشة أوساط اإلقامة ومستوياتبين الجهات ولى الرعاية الصحية إجد ملحوظ من حيث الولوج 

ل في سن. واألفراد ع بين جهة الدار سنوات في متوسط العمر المتوقَّ  10فرق من  2010ة فقد ُسجِّ
ً  79البيضاء )  .سنة( 69(، وجهة تازة الحسيمة تاونات )عاما

 

ويعيق عدم كفاية التمويل العمومي اضطالع النظام الصحي الوطني بالمهام الموكلة إليه على نحو سليم. 
جاً، ألن تغطية الخدمات الصحية على الصعيد الترابي ال ذلك أن نسبة كبيرة من السكان تواجه عبئاً مزدو

تزال غير كافية، من جهة، ومن جهة أخرى، ألن تلك الشرائح االجتماعية غير منخرطة في أي نظام 
ط متوسلل بالنسبة مرتبة حرجةكان المغرب في  فقدعلى هذين المعياريين،  واستنادا . للتغطية الصحية

 .اميدالعالمي عشية تعميم نظام ر
 

ً لكل  62، كان عدد األطباء في المغرب 2009في سنة  ً في  131ألف نسمة، مقابل  100طبيبا طبيبا
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الجهات، حيث لم يتجاوز عدد 

باً في جهة الدار طبي 130تاونات، مقابل -الحسيمة-ألف نسمة في جهة تازة 100طبيباً لكل  25األطباء 
 البيضاء الكبرى.

عن على الخصوص ، ةالرعاية الصحية الوطني ةممنظوفضالً عن ذلك، كان المرضى يمّولون معظم و
 53.6 ما نسبته، 2010في عام  وهكذا شّكلت مدفوعات األسر المباشرة، طريق المدفوعات المباشرة.

ً ةالصحي النفقاتمن إجمالي  في المائة في فرنسا و  في المائة 10أقل من بل صحة، مقالوزارة ال ، وفقا
ً  في المائة 40  في تونس. تقريبا

، على اعتبار أن األسر المعوزة تكون التكافؤويمثل هذا األمر في حد ذاته عامالً رئيسياً من عوامل عدم 
ل نسبة عالية من عدم  نتيجة لذلك عرضة للحرمان من الحصول على الرعاية الصحية. وتبعاً لذلك، تسجَّ

في  37.3نسبة  2012فة. وقد بلغ هذا المعدل سنة االستفادة من الرعاية في صفوف الفئات المستضع
في المائة في المناطق  43.7في المائة في المناطق الحضرية، و 29.4المائة على الصعيد الوطني )

  ية البشرية.ي أنجزه المرصد الوطني للتنمذالاألسر  بحث الوطني لتتبعالنتائج حسب  ،القروية(

د أن تكلفة الرعاية الصحية هي العامل الرئيسي الذي كان، حسب المرصد، يحرم أكثر من   60فمن المؤكَّ
هناك  ، سنة إطالق ورش تعميم نظام راميد، إال أنّ 2012في المائة من السكان من العالج في عام 

 10ة والنقل. وهكذا ذكر حوالي عوامل أخرى تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية، مثل ُبعد المساف
رئيسي لعدم التماس سبب كمسافة عن موقع التطبيب في المائة من المرضى في المناطق القروية ُبعد ال

ا عوائق أمام الحصول مفي المائة إلى ارتفاع التكاليف وصعوبات النقل باعتباره 3العالج، بينما أشار 
وء ية، وهما عامالن ُسلّط عليهما الضلرعاية الصحعلى الرعاية. كما أن نقص وسوء توزيع خدمات ا

أن  ُيحتملاألسباب التي ضمن ، كانا من 2016-2012بمناسبة وضع استراتيجية قطاع الصحة للفترة 
تحد من فعالية نظام راميد، شأنه في ذلك شأن أي نظام يروم تسهيل الولوج إلى خدمات الرعاية 

 الصحية.
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 ساسيةالصحية األتغطية ال نشأة 1-2
ة االحتياج، وهي وثيقة للسكان المعوزين تتم بموجب شهاد صحيةنظام راميد، كانت الرعاية ال قبل إطالق
تحّمل نفقات العالج من االستفادة مجاناً من بعض الخدمات الصحية  العاجزين عنن األشخاص كانت تمك

 ا يلي:نقائص هذه اآللية واضحة جلية. وتشمل م بالمستشفيات الجهوية. غير أنّ 

  ذاتية؛متسمة بالعدم وضوح معايير األهلية، مما يجعل قرارات منح الشهادة 
 اقتصار صالحية الشهادة على حلقة واحدة من مسلسل الرعاية الصحية؛ 
  نة، وال سيما خدمات المستعجالت؛معيَّ  من خدماتغياب التكفل العائلي وعدم االستفادة 
 لم تكن المستشفيات تتوفر على ميزانيات محددة تتعلق  عدم استقرار الحكامة المالية للنظام، إذ

المستفيدين من شهادة االحتياج. وقد أدى ذلك، إلى جانب ضعف الرسوم اإلدارية على ببالتكفل 
 خدمات المستشفيات، إلى ضعف في تدبير المنشآت االستشفائية.

 
 

 ةالصحي منظومةح شامل للت هذه النقائص بالسلطات العمومية إلى التفكير في إجراء إصالدفعلقد 
 :تحقيق األهداف التالية الذي يتوخى منهحلقات هذا اإلصالح،  وكان نظام راميد إحدىبالمغرب. 

 ؛تذليل العوائق التي تحول دون الوصول إلى الخدمات الصحية والحد من النفقات الصحية الباهظة 
 الموجودين في وضعية توسيع نطاق التغطية الصحية بحيث تشمل جميع السكان المعوزين و

 ؛هشاشة
 من حلقة واحدة من الرعاية في إطار النظام السابق  بدالً  3صالحية النظام )ثالث سنوات(، تمديد

 ؛القائم على شهادة االحتياج
 ؛تغطية ذوي الحقوق 
 ؛ضمان شفافية معايير األهلية 
 ؛ضمان انضباط المرضى، الملزمين بالتقيد بإجراءات الرعاية الصحية 
  الفوترة لتمكين المستشفيات من التوفر على إيراداتاعتماد. 

 
ت هذه األهداف الطموحة تحقيق مزيد من اإلنصاف في ال  .ةالمغربي ةالصحي ةمونظموتوخَّ

                                                           
 فترة االستحقاق التي تخّولها بطاقة راميد هي ثالث سنوات. ويحصل المستفيد الذي يوجد في وضعية فقر على بطاقة صالحة لمدة ثالث سنوات. 3 

في وضعية هشاشة، لمدة ثالث سنوات، على بطاقة كل سنة. وعند انتهاء صالحية البطاقة، يجب  ومن جهة أخرى، يحصل المستفيد، الذي يوجد
 .على المستفيد أن يدفع المساهمة السنوية )في السنتين األولى والثانية( للحصول على بطاقته الجديدة
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 قالطاستهداف نظام راميد: من التصميم إلى اإل -2
ه لألشخاص غير المتوفرين على "موارد ك 65.00نصَّ القانون رقم  افية على أن نظام راميد موجَّ

ولئن كان شرط الموارد هذا غير معروف مسبقاً، لمواجهة النفقات المترتبة عن الخدمات الالزمة طبياً". 
، عتبة الهشاشة النقدية فإّن الخيار الذي تم اعتماده تمّثل في استهداف مجموع السكان الذين يعيشون تحت

درهماً  17.53و  حضريةالمناطق ال درهماً للفرد في اليوم في 18.06في مبلغ  2014التي ُحّددت سنة 
في مقدور  ما إذا كانمن غير المؤكد  هللفرد في اليوم في المناطق القروية. غير أنه ينبغي التذكير بأنّ 

األشخاص الذين يتوفرون على موارد تتجاوز هذه العتبة أن يتحملوا التكاليف الصحية دون أن يفتقروا 
 بشكل مفرط.

 )وهي تحديداً مهيكل الرد ودخل األسر في المناطق القروية وفي القطاع غير ونظراً لصعوبة مراقبة موا
لين وفق معيار  ةالفئات المستهدف بنظام راميد(، فقد اعُتمدت تقنيات استهداف لتحديد األشخاص المؤهَّ

ج لدى تصميم استراتيجية االستهداف، أو في أو إدما استبعادمل التقنيات طرق االستحقاق. ويمكن أن تش
 مرحلة تنفيذها.

 تصميم آلية االستهداف: مواطن القوة والضعف 2-1
تقوم آلية االستهداف المعتمدة في إطار نظام راميد، وهي "اختبار االستحقاق المتعدد األبعاد"، على تحديد 

لة استناداً إلى الخصائص القابلة للمالحظة من ظروف عيشها، مثل  المسكن مدى ما يوفره الفئات المؤهَّ
 ، والتوفر على وسائل للنقل، ومساحة األراضي الفالحية وغير ذلك.من راحة ئيسيالر

د المرسوم رقم  خ 199-11-32وقد حدَّ من  2، الذي يعّدل ويتّمم المادة 2011شتنبر  26في  المؤرَّ
خ  177-08-2المرسوم رقم  معايير التأهيل لالستفادة من خدمات نظام  2008شتنبر  29في المؤرَّ

 خصوصيات كل منها )انظر اإلطار(.بما يوافق ، أوساط اإلقامةهذه المعايير تهّم وراميد. 

 
لمتمثل في شهادة لقد تحّسنت آلية االستهداف التي اعُتمدت في إطار نظام راميد مقارنة بالنظام السابق ا

ً أّن معايير األهل زأبر 2012لعام األسر  بحث الوطني لتتبعالنتائج  االحتياج. ذلك أنّ   ية ترتبط عموما
بالخصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر. فاألسر التي تستوفي شروط التأهيل لالستفادة من خدمات 

أيضاً أقل إلماماً  ر عليها السكان غير المؤهلين، وهيراميد تتوفر على موارد أقل من الموارد التي يتوف
في  50 بالمرض. وبالتالي، فإنّ  ند إصابتهاالعالج ع ولوج إلىمكانية البالقراءة والكتابة، مع ضعف إ
لين  في  33الستفادة من خدمات راميد في الوسط الحضري أميون، مقابل لالمائة من األشخاص المؤهَّ

المائة من األشخاص غير المؤهلين. وفي الوسط الحضري أيضاً، يقّل متوسط دخل األسر المؤّهلة 
 .لةل األسر غير المؤهَّ مرات من دخ 3.5لالستفادة من نظام راميد بـ 

 

 معايير التأهيل لالستفادة من نظام المساعدة الطبية
 

 الحضري كما يلي: ُحددت معايير التأهيل بالوسط
  درهماً، بما في ذلك التحويالت، بعد تصحيح الدخل  5650أن يتوفر كل فرد من أفراد األسرة على دخل سنوي يقل عن

ح به بمجموعة من المتغيرات السوسيو  اقتصادية لألسرة؛-المصرَّ
 بة بناء على متغيرات مرتبطة نقطة، محسو 11اقتصادية أو يقل عن -أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالشروط السوسيو

 .بالظروف المعيشية لألسرة
 
 بالوسط القروي فُحددت معايير التأهيل كما يلي:أما 
  ن لألسرة، محسوبة بناء على  70أن يساوي مجموع النقط المتعلقة بالممتلكات أو يقل عن نقطة بالنسبة لكل فرد مكوِّ

 مجموع العناصر المكونة لممتلكاته؛
 محسوبة بناء على متغيرات مرتبطة نقط 6أو يقل عن اقتصادية -النقط المتعلقة بالشروط السوسيومجموع  أن يساوي ،

 .بالظروف المعيشية لألسرة
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 من مواطن الضعف جملةشوبه تومع ذلك، فإن تصميم استراتيجية االستهداف في إطار نظام راميد 
 ويتعلق األمر بما يلي:

 تاريخ وضع معايير األهلية، في الوقت الذي تحّسنت فيه الظروف المعيشية للمغاربة بشكل ملحوظ 
الكهرباء لم يعودا يشّكالن عاملي تمييز بين الفقراء ذلك أّن حيازة هاتف محمول أو االرتباط ب

 غيرهم.و
  التمييز بين "الفقراء" و "األشخاص في وضعية هشاشة"، الذي يقوم على أسس هشة. فالمساهمة

لالمالية المطلوبة من األشخاص في وضعية هشاشة ال  على نحو سليم ويمكن أن تشكل عبئاً  تحصَّ
من الفئات الموجودة في وضعية  سنويا مثل المساهمة المطلوبةكبيراً. وعلى سبيل المقارنة، ت

في المائة من الموارد الشهرية المتاحة لفرد من هذه  20هشاشة لالنخراط في نظام راميد حوالي 
 الفئة.

  ح بها في الوسط الحضري، والتي ال يمكن التحقق منها وتتعارض مع مراعاة الدخول المصرَّ
 دد األبعاد.منطق اختبار التأهيل المتع

  قتصادية. فالتغيرات الصغيرة ا-والسوسي المتعلقة بالشروطاعتماد عتبة هامة، ترتبط بتحديد النقط
األسرة من األهلية إلى عدم األهلية، دون أن يتغير وضعها  تنقلالتي تطرأ على هذه النقط يمكن أن 

بة التأهيل المعتمدة ال تتوافق (. وفي هذا الصدد، يبدو أن عت1االجتماعي واالقتصادي فعالً )الشكل 
مع الهدف األولي المنشود من هذه السياسة، أي الحد من النفقات الصحية لألسر، وال سيما األسر 

 المستضعفة.
 

 2012بالوسط الحضري برسم سنة  السوسيو اقتصادية-بالشروط  مجموع النقط المتعلقة: 1الرسم البياني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 البشرية للتنمية الوطني المرصد هأنجز الذي 2012 موجة األسر لتتبع وطنيال البحث :المصدر

 
 

 عة وإن لم تكن في مستوى التطلعات المنشودةحصيلة مشج   2-2
 

في حالة نظام راميد، تتيح عملية االستهداف هوامش للمرونة وآليات طعون تمّكن من التكيف مع واقع 
الدائمة واللجنة اإلقليمية الدائمة قادرتين على تدارك جزء الحاالت الفردية. وبذلك تكون اللجنة المحلية 

األسر  بحث الوطني لتتبعالمن أخطاء االستبعاد التي تعزى إلى المعايير المعتمدة، كما يتبين من نتائج 
 ، التي أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية.2015لعام 
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الرسم البيا� 1 :  مجموع النقط املنظمة بالرشوط ـ السوسيو اقتصادية بالوسط الحرضي، برسم سنة 2012
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النقط املتعلقة بالرشوط السوسيو اقتصادية (الوسط الحرضي)

املصدر : البحث الوطني لتتبع األرس موجة 2012 الذي أنجزه املرصد الوطني للتنمية البرشية

الحد األقىص ألهلية االستفادة من نظام راميد
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استمرارية مشكلة نقص تغطية نظام راميد  يبحث الوطنال ومع ذلك، تكشف البيانات المستَمدة من نفس
في المائة فقط منهم كانوا  27 4للسكان المعوزين. فمن بين األسر التي تعيش تحت خط الفقر النسبي،

 .2015منخرطين بالفعل في نظام راميد في عام 
 

ن في دور الحماية من خطر المرض الذي ُيفترض أ شككولعل ضعف معدل تغطية الفئات المستضعفة ي
يضطلع به نظام راميد. ومن أسباب ضعف التغطية يمكن أن نشير إلى مسألة االفتقار إلى المعلومات، 

لبطاقات اعن غياب االهتمام بهذا النظام، كما يتضح من ضعف معدل تجديد  واالستبعاد الذاتي، فضالً 
لوطنية للتأمين الصحي (. وتؤكد الوكالة ا2015لعام  األسر بحث الوطني لتتبعالالتي انتهت صالحيتها )

 ليصل إلىانخفاضاً كبيراً  شهدهذه الخالصة، حيث تشير إلى أن عدد المستفيدين الذين شملهم نظام راميد 
 2015ماليين أسرة، بعد أن بلغ ذروته في شهر يونيو  3.5، أو 2016ماليين شخص بنهاية عام  6.3

 .ماليين نسمة 8.5بما مجموعه 
 

ستهداف في إطار نظام راميد ذات أداء االلصعب أن نخلص إلى أّن آلية وفي ظل هذه الظروف، من ا
 :2جيد، كما يبّين الرسم البياني 

        
 2012، حسب األخماس والتأهيل في عام 2015:  االنخراط في نظام راميد في عام 2الرسم البياني  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  البشرية للتنمية الوطني المرصد قبل من جزالمن 2015و 2012 لسنتي األسر لتتبع وطنيال البحث :المصدر

 
 األول خمسال يمثل وهكذا .االستهالك حيث من التصاعدي ترتيبهم حسب مصنفة السكان، من ٪20 شرائح خماساأل تمثل: القراءة

 غنى األكثر السكان من ٪20 يمثل الذي 5 الخمس حتى... الخ التالية ٪20 انيالث لخمسوا فقرا، األكثر السكان من 20٪

 
يبّين هذا الرسم البياني أن غالبية المنخرطين في نظام راميد ال يخضعون لمعايير التأهيل المنصوص 

 .، غير أنهم ال ينتمون إلى طبقة األغنياء177-08-2عليها في المرسوم رقم 
 

                                                           
 يوافق السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر النسبي عملياً الُخُمس األول. 4   

الرسم البيا� 2 : االنخراط يف نطام راميد يف عام 2015، حسب األخ�س والتأهيل يف عام 2012  

 االنخراط يف عام 2015 التأهيل يف عام 2012

املصدر : البحث الوطني لتتبع األرس لسنتي 2012 و 2015 املنجز من قبل املرصد الوطني للتنمية البرشية

 الُخُمس
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 اختالالت المنظومة الصحية الوطنية يلقي الضوء على نظام المساعدة الطبية راميد: -3
 

لصحية، اهو في المقام األول بمثابة اختبار للمنظومة العمومية لخدمات الرعاية  ام راميدنظ إن تعميم
وقد ألقى هذا التعميم على عاتق المستشفيات عبء وبالتالي لجودة الخدمات التي تقّدمها المستشفيات. 

التوازن  تاللاختوفير المزيد من خدمات الرعاية في وقت لم تشهد فيه موارده أي زيادة ملموسة. وأدى 
بين العرض والطلب على خدمات الرعاية الصحية إلى ضعف في جودة الخدمات التي يقدمها المستشفى، 

 .فاقمته الزيادة الهائلة في الميزانيات المخصصة له

 زيادة الضغط على المستشفيات العمومية 3-1
 

إكراهين رئيسيين  2016-2012حددت االستراتيجية القطاعية التي وضعتها وزارة الصحة للفترة 
يسهمان في ضعف أداء النظام الصحي، وهما صعوبات الحصول على خدمات الرعاية الصحية والنقص 

 .الحاد في الموارد البشرية
 

وقد أدى تعميم نظام راميد إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية التي يقدمها المستشفى العمومي. وبما 
، فإن اختالل التوازن بين الطلب والعرض يستتبع أساساً ثابتاً أن عرض الرعاية الصحية يكاد يكون 

 ضروباً من النقص، يتعين على المستشفى تدبيرها.
 

للنقص يلقى على كواهل األطر التي هي على اتصال مباشر بالمرضى خيارات  اآلنيوهذا التدبير 
قع"، دون أسس أو معايير إجراء "تنظيم بحكم األمر الوااألمر يتعلق بحاسمة. وبعبارة أخرى، فإّن 

الدارسة ت في معاملة المرتفقين حسب السياق، كما تبين خالصات اللتنفيذه، يفرز حتماً اختال
 .المرصد الوطني للتنمية البشرية في المركزين االستشفائيين بفاس والرباط هاي أنجزتال اإلثنوغرافية

 الالت التي كانت قائمة قبل تعميمه. ومع ذلك، فإنّ وتبعاً لذلك، كان من نتائج تعميم نظام راميد تفاقم االخت
االستنتاجات التي خلص إليها تقييم المرحلة التجريبية من نظام راميد الذي أجرته وزارة الصحة قد 

 أبرزت بوضوح الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للمستشفيات من أجل إنجاح ورش تعميم النظام.
 
 تدن ي جودة الخدمات الصحية 3-2
 
 ومتوقعة على عواقب سلبية اكانت له فى العمومي بعد تعميم نظام راميد قدزيادة الضغط على المستش إنّ 

غيرهم من لمستفيدين من نظام راميد وا تدهورها على أثروالتي وعلى جودتها، تنظيم العالجات 
 .على حد سواء المرضى

 
التدفق الهائل للمستفيدين من نظام راميد  ومن أولى نتائج هذا الوضع زيادة آجال االنتظار الناجمة عن

 جالاآليؤدي طول هذه إلى هياكل الرعاية العمومية التي تعاني بدورها من محدودية الموارد. ويمكن أن 
بالتوتر لدى المرضى. وتطرح هذه القضية إشكالية حقيقية ألنها، من وجهة نظر المرضى،  رشعو إلى

 من تفاقم الداء. التخوفِ إلى وتنضاف إلى األلم الذي يسببه المرض 
 

ومن جهتهم، يشير األطباء إلى المخاطر الناجمة عن التأخير بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض 
وهكذا ففي كثير من الحاالت، بما في ذلك األمراض المزمنة، يصف الطبيب العمومي اختبارات  خطيرة.

 طلب من المريض مراجعة طبيب مختص. فيكونأو فحوصاً خالل االستشارة الطبية األولى، وقد يُ 
المريض عندئذ مضطراً ألن يأخذ عدة مواعيد متتالية قد تمتد لوقت طويل، مما يؤدى إلى تراكمها. ومن 

 .أشهر، بل وأكثر 9و 3بين  للرعاية الصحية الممكن أن تتراوح الفترة اإلجمالية
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ألطر المستشفى. فوفقاً الستطالعات أجريت ميدانياً  ومن بين النتائج األخرى زيادة أعباء العمل بالنسبة
لدى مديري المستشفيات، كان للزيادة في عدد االستشارات الطبية تأثير سلبي على ظروف عمل مهنيي 

عالوة على ذلك، يشير تحليل و .تفاقم الشعور باإلجهاد والتعب والسأم في العملفضالً عن الصحة، 
امعي الحسن الثاني بفاس إلى تقلص متوسط مدة االستشفاء خالل الفترة لمستشفى الجالمعطيات الخاصة با

أيام سنة  7إلى  2011أيام ونصف سنة  8التي تلت تعميم نظام راميد، حيث انتقل المتوسط من 
بين  تناوب أكبرإجراء أيام ونصف، مما يدل على  6، مع تسجيل فترة فراغ قد تصل إلى 2014

تتسبب في المرضى حيثما كان ذلك ممكناً. على أّن عودة المرضى بشكل مبّكر إلى منازلهم من شأنها أن 
في نهاية المطاف في زيادة  ممما يسهحصول مضاعفات طبية، بل وجوالت جديدة من االستشفاء، 

 الضغط على المستشفيات.
 

ات الطبية، مما أدى إلى سرعة تآكلها وإصابتها وأخيراً، اقترن تعميم نظام راميد باستخدام مكثَّف للمعدّ 
وتشير تلك التحقيقات  بأعطال متكررة، إلى حد توقف المنصات التقنية في غياب نظام صيانة مالئم.

الرعاية خدمات الفي المستشفى نتيجة لتزايد الطلب على االستخدام المفرط للموارد المتوفرة أيضاً إلى 
مة للمرضى. طبية التي ال تكون دائماً ال  ذات جدوى من منظور الخدمة الطبية المقدَّ
 

إلى تدهور  وتؤدي هذه األعطال ومخاطر نفاد مخزونات األدوية أو مختلف المواد االستهالكية حتماً 
مة إلى جميع المرضى، بمن فيهم المستفيدون من خدمات نظام راميد. والواقع أن هذه جودة الرعاية المقدَّ 

في جملة ما تفضي إليه من نتائج سلبية، إلى تزايد ظاهرة لجوء المرضى التطورات قد تفضي، 
 بين مستشفى عمومي يعاني االنقسامو إلى القطاع الخاص. ومن نتائج ذلك تفاقم التجزؤنسبيا الميسورين 

 قلة الموارد المالية وقطاع خاص يتلقى موارد إضافية. من
 
3-3  ً  مي خدمات الرعاية الصحيةبين المستفيدين ومقد   فقدان الثقة نسبيا
 

في غياب إجراءات واضحة المعالم، تواجه األطر الصحية في الغالب مهمة تدبير ملفات المرضى من 
ذلك أّن  المنخرطين في نظام راميد، مما يؤدي إلى تبادل االتهامات وانعدام الثقة المتبادلة بين الجانبين.

بدورهم،  ،الذين ينسبون المنتسبين لنظام راميد إزاء الموظفين المكلفين باالستقبال يقفون موقف تشكك
 .انعدام الثقة إلى سوء نوايا الموظفين

 
فيين الجامعيين بفاس والرباط شالتي أنجزها المرصد في المست نتائج الدراسة اإلثنوغرافية وقد بّينت

 نّ ذلك أالمرضى. التحفيز لدى موظفي المستشفى الذين يواجهون غياب آليات واضحة لتدبير تدفق  غياب
هؤالء الموظفين يشعرون بأنهم يكّرسون قسطاً مهماً من أوقاتهم لتدبير المشاكل المتعلقة بقبول المنتسبين 
لنظام راميد. وبذلك يجدون أنفسهم مجبرين على االضطالع بدور "تدبير الخصاص" من دون أّي تكوين 

 أو توجيه في هذا المجال.
 
 وصممثل هذا الوضع إشكاالت إنسانية ألنها تؤدي إلى شكل من أشكال  النتائج المترتبة على زرفوتُ 

ً لذلك، ُينَظر إليهم نظرة يطبعها التناقض، إذ ُينظر إليهم  نظام راميد. المرتفقين من المستفيدين من وتبعا
وبالتالي قد  المنظومة الصحية. شوبي الذيسبب من أسباب الخلل أيضاً على أنهم ن ووعلى أنهم معوز

 .ومبالغ فيهابل قد يتم الحكم عليها بأنها مفرطة ومريبة   ُينظر إلى احتياجاتهم على أنها حقوق،ال
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 استدامة نظام راميد وحكامته المالية -4
 

يتوقف التنفيذ الفعال لنظام راميد على الموارد المالية المعبأة ونوعية تدبيرها. وقد يؤدي حصول 
ويفضي، في نهاية المطاف، إلى تدهور  لية للمستشفى العموميلى هشاشة مااختالالت في هذا المجال إ

 نوعي فيما يقّدمه من خدمات.
 
 تكاليف مالية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين 4-1

ر بنحو  2013أفادت التوقعات األولية لدراسة اكتوارية أجريت سنة   5.35بأّن تكلفة نظام راميد تقدَّ
تشوبها نقائص مردها إلى جملة من العوامل تتعلق أساساً بتغير الفئات إال أّن هذه التوقعات  5مليار درهم.

 .المستهدفة، وأيضاً بتكلفة العالجات
 

ففي ظل عدم توفر معظم المستشفيات العمومية على نظام للمحاسبة التحليلية، يتعذر تقدير التكلفة 
دقيقاً، في غياب التسجيل  تقديراً  ىفشتضى المنخرطين في نظام راميد بالمساإلجمالية للتكفل بالمر

رة لإلجراءات الطبية بأقل تقدير الرسوم  والفوترة الفعلية لعملية التكفل هاته. وعالوة على ذلك، فإنّ  المقرَّ
ً إلى من قيمتها  هؤالء ل ةالفعليهذه وال يتيح معرفة التكلفة عدم اليقين  حالةيعزز الفعلية تكلفتها قياسا

 .المرضى
 
 ر مكتملةهيكلة مالية غي 4-2
 

ً من االعتمادات المالية المخصَّصة  تتألف مساهمة الميزانية العامة للدولة في تمويل نظام راميد أساسا
الخاص بالصيدلية المركزية وصندوق دعم  صندوقالإضافية من  اعتمادات عن لوزارة الصحة، فضالً 

 بالنسبة ةمتأخر تجاء ه الزيادةذلت هذه الميزانيات زيادات كبيرة، لكن هالتماسك االجتماعي. وقد سجَّ 
 .نظام راميدموعد إطالق إلى 

 
هذه التمويالت ال تزال غير كافية بالنظر إلى حجم االحتياجات.  وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإنَّ 

. وتكمن 00-65المنصوص عليها في القانون رقم  تدبيروباإلضافة إلى ذلك، لم تطبَّق أساليب ال
د وعدم وجود يرام نظامصة لمخصَّ  فردي طابع ذات موارد غيابهذا الصدد في  الصعوبة الرئيسية في

دة محاسبة محدَّ  غيابالتي يتلقاها صندوق التماسك االجتماعي. ويؤدي آليات لتوزيع االعتمادات 
 .تدبيرهاوكفاءة  افعاليتهمدى  عن لتساؤلهذا الصندوق إلى ا تي يتلقاهالالعتمادات ال

 
 ة للمستشفى العموميالهشاشة المالي 4-3
 

بالرباط والمستشفى اإلقليمي بسيدي قاسم كشف تحليل معطيات الميزانية المتعلقة بمستشفى ابن سينا 
 والمستشفى الجهوي بأزيالل عن ظاهرتين رئيسيتين:والمستشفى الجهوي بفاس 

 
 انخفاض الموارد الخاصة بالمستشفيات وزيادة استخدامها للتمويل الذاتي؛ 
 غير الکامل وغير المنتظم لنقص الموارد من خالل اإلعانات المرصودة لنظام  التعويض

 .راميد
 

                                                           
 

لة والمع 5  طيات تستند هذه التوقعات المالية إلى تقدير النفقات السنوية للفرد على العالجات، وذلك على أساس مختلف اإلجراءات الطبية المسجَّ
 .الصادرة عن وزارة الصحة بشأن النفقات الطبية
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ويعزى انخفاض موارد المستشفيات إلى تراجع نسبة المرتفقين المطالَبين بالدفع. فبعد اعتماد نظام راميد، 
بت ظاهرة استفادت نسبة كبيرة جداً من المرضى من مجانية الرعاية الصحية بالمستشفى، في حين تسب

 االزدحام وطول اآلجال في لجوء فئات معيَّنة من المرضى إلى القطاع الخاص.
 

، بينما مهمة موارد مالية المستشفيات من بالدفع حرم الملَزمينكما أّن انخفاض مساهمة المرتفقين 
دة في إطار راميد في  زايدتت إطار صندوق أنشطتها. وقد كان من المفروض أن يتم التكفل بالمبالغ المسدَّ

خارجي، يتمثل في آلية تقليدية لتمويل خدمات الرعاية الصحية. غير أنه ألسباب تقنية ترتبط بعدم اكتمال 
تسجيل الخدمات المنَجزة لفائدة المستفيدين من نظام راميد وعدم وجود آلية فعالة السترداد التكاليف، يتم 

دة ممنوحة للمستشفى العم ومي، وهي إعانة، حسب من يتولون تدبير هذه التكفل بهؤالء بإعانة محدَّ
 ، غير منتظمة وغير كافية.المستشفيات
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 آثار نظام راميد على السكان المستفيدين-5
 

إلى معالجة إشكالية كبرى تتمثل في تجاوز العوائق المالية التي أيضا يهدف نظام المساعدة الطبية راميد 
، مما يجعل تقييم آثار راميد على معالجة مسألة صحيةالخدمات التحول دون وصول الفئات المعوزة إلى 
 مسألة بالغة األهمية. لصحيةانعدام التكافؤ في الولوج إلى الرعاية ا

 
أنجزه المرصد، بعض عناصر اإلجابة بشأن هذه  ذي، الالبحث الوطني لتتبع األسروقد قّدمت نتائج 

النتقال إلى نظام راميد على ضوء مؤشرين اإلشكالية. فقد سعى المرصد، تحديداً، إلى تقييم أثر ا
لإلنصاف في مجال الرعاية الصحية، هما الفرق في احتمال الحصول على الرعاية ومبلغ النفقات 

 العالج. نالمباشرة المترتبة ع
 
 بعض المعيقاتتحسن مهم في مستوى ولوج المستفيدين إلى خدمات الرعاية الصحية، رغم  5-1
 

تغطية صحية تواجه  قبل تعميم نظام راميد، كانت األسر غير المستفيدة من أيّ  أْي سنةً  ،2012في عام 
في  72األسر التي لديها تأمين صحي ) مقارنة معصعوبات جمة في الحصول على الرعاية الصحية 

ً وفقا ل 86المائة مقارنة بـ    ة من بياناتلفي المائة تقريبا  (. وكانتاألسر البحث الوطني لتتبع المستمدَّ
استشارة  بلغت نسبةُ  التي، األكثر فقراً  في المائة 20المنتمية إلى الـ ألسر أكثر حدة بالنسبة لهذه المشكلة 

 ة والحضرية.قرويفي المائة على التوالي في المناطق ال 69في المائة و 63يها الطبيب لد
 

بالنسبة  ةالطبي اتتشارساال، أدى االنتقال إلى نظام راميد إلى زيادة كبيرة في معدل 2013وفي عام 
الستشارة جراء اغير المشروط إل االحتمالنقطة( و 2.7بارتفاع قدره ) المستفيدين من النظامألشخاص ل

الصحية في الحصول على الرعاية  التكافؤأوجه عدم  في المائة(. ومن ناحية أخرى، تضاءلت 33)+
(، AMO) اإلجباري على المرضمين ين المنخرطين في نظام التأبد ويرامنظام بين المستفيدين من 

 على المستوى الفردي ةطبي استشارة اللجوء إلى الزيادة في احتمال واقترنت. ختفي تمامادون أن ت
تكن ياجات الطبية التي لم االحتُتبرز  باالرتفاع الملحوظ على مستوى المستشفيات، كما أّن هذه الزيادة

ً د جزئييرامنظام ن والتي تمكَّ تلّبى من قبل   ها.تلبيتمن  ا
 

لفائدة الفئات المعوزة والموجودة في وضعية هشاشة هو  ةالصحيإن تحّسن الحصول على الرعاية 
 مكسب حققه نظام راميد. إال أنه ينبغي تسجيل المالحظات الثالث التالية:

 
  ّارة ستشالالمستفيدين من نظام راميد  لجوء شهد زيادة أكبر في معدل 2013عام  وفقاً للمرصد، فإن

. ولعل هذا المعطى ينم عن تبديد نسبي لألثر اإليجابي لنظام راميد من 2015مقارنة بعام  ةطبيال
، على ضوء ظاهرة االزدحام داخل المستشفى العمومي، والتي صحيةحيث الحصول على الرعاية ال

غير المستبعد  منفاستمر هذا االتجاه،  إذاوخدمات الرعاية التي يقّدمها.  تتفاقم من جّراء ضعف جودة
فعاليته من حيث حصول السكان المستهدفين على  ،في غضون بضع سنوات ،أن يفقد نظام راميد

 خدمات الرعاية الصحية.
 للفئات الضعيفة من السكان بشعور باالستياء من  صحيةترافقت زيادة فرص الحصول على الرعاية ال

بالدفع أو المنتسبين إلى نظام لملَزمين االمرضى الميسورين، وال سيما  طرفالمستشفى العمومي من 
بين والتجزؤ التأمين اإلجباري على المرض. وُتبرز هذه المالحظة مرة أخرى دينامية االنقسام 

 المستشفى العمومي والقطاع الخاص.
 إلى تقليص أوجه عدم  يةطبالستشارة الالمستفيدين من نظام راميد  لجوء لم تؤدِّ الزيادة في نسبة

من  غنىفي المئة األكثر 20 والـ في المئة األكثرفقرا 20الـ بين معدل استشارة الطبيب  فيالتكافؤ 
 استمرار تشخيص الذي أبرزه الفصل الثاني، ومفادههذه النتيجة مع ال وتتوافقالسكان، على التوالي. 

 .في نظام راميد  ةالمستهدف اكنةالس ضعف انخراط
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 التكاليف غير المباشرة المدفوعات المباشرة وزيادة استمرار 2 -5
 

إذا كان نظام راميد قد مّكن من تقليص ظاهرة عدم الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية، فإنه يبدو أن 
المدفوعات  خدمات الرعاية، لم يتحقق. ذلك أنّ  نثاني أهدافه، وهو تخفيض العبء المالي المترتب ع
ً للمرصد، اليلء األدوية وإجراء التحالمباشرة ال تزال قائمة، وال سيما فيما يتعلق باقتنا . وهكذا، ووفقا

، من 2015في المائة فقط من المستفيدين من خدمات نظام راميد بأنهم استفادوا، في عام  20صّرح 
 ستشفاء لهم.عملية اخالل آخر  نوع "الثالث المؤدى"من  تحمل تكاليف العالج

 
ً قدره نل نمنتسبيلفقد بلغت المدفوعات المباشرة بالنسبة ل ً في  580ظام راميد "الفقراء" متوسطا درهما

درهم لمنتسبي نظام  900آخر مرحلة من مراحل الرعاية الطبية، في حين بلغت هذه المدفوعات حوالي 
النفقات الشهرية للشخص  راميد "الموجودين في وضعية هشاشة". وُتعتبر هذه المبالغ باهظة إذا علمنا أنّ 

ً درهم 630تتجاوز المستهدف بنظام راميد ال   6.ا
 

وإضافة إلى ذلك، يتحمل المستفيدون من نظام راميد تكاليف غير مباشرة تتعلق باالنتظار والنقل واإلقامة 
ً أمام الحصول على  ً إضافيا عند التنقل إلى المستشفيات أو المراكز الصحية. وتمثل هذه التكاليف عائقا

 خدمات الرعاية الطبية.
 
 ي نظام راميدتراجع االنخراط ف 5-3
 

ً لنتائج موجة  من  عدد قليلسوى حاليا عتزم ال يأنجزه المرصد،  ذيال بحث الوطنيمن ال 2015وفقا
لمستفيدين "الفقراء" ا المنخرطين في نظام راميد تجديد بطاقاتهم. وهذه النتيجة ملحوظة بوجه خاص لدى

 معيشتهم. مستوىبحكم ة منهم مبالغ باهظالذين قد تمثل المساهمة المطلوبة 
 

النصف الثاني من  فيويتناغم هذا الواقع مع انخفاض عدد األشخاص الذين استفادوا من التغطية الصحية 
، كما تبّين إحصاءات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ولعل ذلك يعزى إلى الفرق بين 2015عام 

وسائل اإلعالم قد  كانت ذا، فإذاوهك االنتظارات التي أثارها نظام راميد، وبين الواقع الفعلي للنظام.
المجانية تقتصر في الواقع على ما هو  قّدمت النظام على أنه يوفر رعاية مجانية للمستفيدين منه، فإنّ 

 مخزون.المن متوفر 
 

وفضالً عن ذلك، يشّكل هذا التذّمر النسبي من جانب المستفيدين من نظام راميد مؤشراً حاسماً على مدى 
 ام.استدامة هذا النظ

                                                           
خص في وضعية هشاشة تتراوح بين مرة ومرة ونصف من درهماً في اليوم، فإّن النفقات الشهرية للش 14إذا اعتبرنا أن خط الفقر النسبي هو  6 

 هذه العتبة.
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  اتـــــراحـاقت
  

ً  يشّكل راميد نظام أنّ  يبيّن تحليالت من تقدَّم ما إنّ  ً  تقّدما  أنّ  إال. الصحية التغطية تعميم درب على ملموسا
 .االستعجال وجه على الحسبان في اوضعھ يجب التي الصعوبات من جملة يواجه بات التقّدم ھذا  

 استدامته وضمان يدرام نظام أداء لتحسين خيارات عدة في النظر ويمكن  يقترحھا التي التدابير وتھدف.
 الطبية، الرعاية عرض مستوى من والرفع حكامته، وحسن للنظام، المالية االستدامة ضمان إلى المرصد
 .المستفيدين استھداف طرق ينوتحس  

 نظام إطار تتجاوز كانت وإن استبعادھا، ينبغي ال أخرى تدابير اقتراح الحال بطبيعة الممكن من هأنّ  على
 تتوخى حاتالمقتر ھاته فإنّ  ثمّ  ومن. برّمتھا الوطنية الصحية بالمنظومة النھوض يروم نطاق إلى راميد،
. الوقائي والطب األسرة بطب والنھوض األساسية، الصحية مؤسساتال تقدمھا التي الطبية خدماتال تعزيز
 ئقالعوا من والحد الرعاية مسارات انسيابية وضمان لتحسين المقترحات ھذه تكييف بعدئذ يتم وسوف
 .بالدنا تشھده الذي مرضيوال الديمغرافي التحول عن تنتج قد التي والتنظيمية المالية  

 :يلي ما المرصد يقترح راميد، نظام أداء تحسين إلى مباشرة الرامية بالتدابير يتعلق ففيما  
  

صة لنظام راميد .1   ضمان استقرار الموارد المالية المخصَّ
   

 ظَّمةتمن وغير كافية غير راميد نظام لتمويل الموارد بئةتع تظل  داتاالعتما فإنّ  ذلك، على وعالوة.
 من مستحيلين ھاوجھت ومراقبة تتبعھا يجعل مما فردي، استھداف أساس على حددةم غير للنظام المخصَّصة

 .العملية الناحية  

د أن يجب االختالالت، ھذه ولتدارك  في إيراداتھا ُتدَرج ، 7الطويل المدى لىع تمويل آليات المشّرع يحدِّ
 راميد لنظام مخصَّص الميزانية من بند  يكفل نحو على المعبأة الموارد ھذه تسيير وسائل تحديد ويجب.
م لما متھامالء  .طبية خدمات من سيقدَّ  

  صحيةتتوافق مع مبادئ نظام التغطية ال ،ھيئة للتدبير في أسرع وقت رساءإ .2
   

 ضمان أجل ومن .الذات قائمة تدبير ھيئة إلى راميد لنظام المخصَّصة المالية مواردبال يُعھَد أن ينبغي
 لتغطيةا نظام في المتَّبعة الجيدة الحكامة مبادئ تعتمد أن الھيئة لھذه ينبغي راميد، لنظام المالي التوازن

ع يحّددھا التي تسديدوال التسعير سياسة تتَّبع وأن 8صحيةال  المشرِّ  بصورة السياسة ھذه تحديث وسيتم.
ً  منتظمة  تبعاً  معينة مرحلة في أمنةالم الرعاية سلة مراجعة يمكن أنه كما. تعبئتھا تتم التي الموارد لحجم وفقا
 .األمراض لمختلف المسنَدة األولويةو راميد نظام من للمستفيد االقتصادي للوضع

  الطبيةخدمات لاحسن تنظيم عرض  .3

 ما إذا يتحسن أن للنظام يمكن ذلك، ومع. ةالوطني الصحية المنظومة في اختالالت عن راميد نظام كشف قدل
 البشرية مواردال مراعاة مع ،الطبية ماتالخد على والطلب العرض بين فعلية مالءمة تكفل تدابير اتُّخذت
 .المتاحة والمادية

                                                            
تقرير2016 لمنظمة الصحة العالمية يقترح مجموعة من مصادر التمويل التي قد تضمن استدامة أنظمة تغطية صحية للجميع. من ضمن ھذه  7

دفع"يل ھذه الموارد عبر مبدأ "الملوث ياالقتراحات رصد خاص لضرائب التبغ، المشروبات الكحولية والسكرية، إلخ. غالبا ما يتم تحص  

ه لفوترة راميد نظام من للمستفيدين الصحية المؤسسات تقدمھا التي الخدمات تخضع 8  يمّكن مما التحصيل، ألغراض المذكورة التدبير ھيئة إلى توجَّ
 .المالية استقالليتھا تعزيز وبالتالي أنشطتھا وترشيد نفقاتھا في التحكم من المؤسسات تلك  
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 متكامل ھجن حسب الطبية لخدماتا نظام ھيكلة إعادة على االنكباب ھي األولوية ،الصدد ھذا في
 .جھة كل خصائص مراعاة أجل من وتشاركي

 يتم بلورة عرض الخدمات الطبية حول مرافق استشفائية مؤھلة، مزودة بتكنولوجيا حديثة،ھكذا، 
 التغلب اإلجراءات ھاته شأن ومن .وسيطة طبية ھيئة يوفرھا خلقنقل فعالة وكذا آفاق جديدة ووسائل 

 البشرية بالموارد تتعلق اقتصادي فوارق إحداث ،الجغرافية لعزلةبا المرتبطة اديةالم اإلكراھات على
 . جودة ذات صحية خدمة إلعطاء والمادية  

 إرساء طريق عن الصحية للمؤسسات المالية القدرة تعزيز يجب الخدمة، ھذه استمرارية ضمان أجل ومن
. البشرية للموارد اإليرادات من جزء تخصيص آنذاك ويمكن ،النفقات تحصيلو للخدمات فوترة نظام

 .الصحة قطاع لمھنيي حافزاً  األداء أساس على الدفع نظام وسيشكل
   

 أن حيث. مةالمقدَّ  الخدمات جودة حيث من الصحية المرافق أداء لتقييم أداة إرساء الصواب من لعل وأخيراً،
 من اجو يخلق أن يمكن الصحية المؤسسات توفرھا التي الرعاية نوعية عن للعموم معلومات ونشر إعداد

 .جودة ذات طبية خدمات إلى الولوج في اإلنصاف بذلك معززا المؤسسات ھذه بين المنافسة  
   

 عادل بشكل إليه الولوج لضمان راميد نظام من لالستفادة التأھيل معايير تحسين. 4  

 لم المعايير ھذه أن والحال .قديمة معطيات على مستندة تغيير، بدون راميد نظام من ستفادةاال معايير ظلت
 ،)ذلك إلى وما األسر، لدى االستھالكي والسلوك التضخم، قبيل من( عواملال بعض تطور مع تتناسب تُعد
 الفئات استھداف فإنّ  ولذلك، .تأھيلھم معاييرو السكان معيشة مستويات بين قالتواف عدم إلى يؤدي مما

 .بانتظام معاييره عةمراج يستدعي مما اً،دينامي يكون أن يجب راميد بنظام المعنية  

 ھذا في الممارسات أفضل استلھام واإلدماج، قصاءاإل ثنائية تجاوز أجل من المرصد، يقترح وأخيراً،
 مماثلة االتإشك تواجه بلدان تجارب من ستفادةاالو المجال،  ربط مكني سوف دوحي سجل إقامة أنّ  ذلك.
 قصورال أوجه عددب المرتبطة سرةاأل/فردلا يعانيھا التي الحرمان بدرجة جتماعيةاال البرامج فوائد

 . التراكمية

 الصحية واإلدارة للمعلومات وفعال مندمج نظام وضع. 5

 لدن من ةالطبي الخدمات استھالك وتتبع رصد الصحية واإلدارة ماتللمعلو مندمج نظام بلورة ستتيح
. الدعم وھياكل األولية ةالرعاي خدمات مجال في أو المستشفيات في سواء راميد نظام من مستفيدينال

 لفائدة طبيةال خدماتال تنسيق تعزيز في ھماسيس مما الھياكل، ھذه بين المعلومات تبادل النظام يعزز وسوف
 .راميد نظام من المستفيدين المرضى  

 في الرعاية تلقّوا الذين راميد نظام من المستفيدين من عينة شمل الذي البحث أظھر الصدد، ھذا وفي
ً  راضون منھم كبيرة أغلبية أن بفاس الجامعي ستشفائياال المركز  من أفضل ويعتبرونه النظام عن عموما
 .راميد بطاقة تجديد في ويرغبون االحتياج، شھادة نظام  

 األھداف تطور رصدي والتقييم للتتبع إطار إحداث سييسر ظامالن ھذا مثل وضع فإنّ  ذلك، عن وفضالً 
 .راميد لنظام المسطَّرة  

 وتوجيه ،جھة من فعاليةال من مزيد تحقيقل راميد نظام تأطير إعادة ھو التوصيات، ھذه من الھدف إن
 مدارة دائمة، قارة، موارد توفير فإن بالفعل،. أخرى جھة من إيجابي مسار إلى صحةلل الوطنية المنظومة
 الحتياجات لةفعا تلبية من يمكن األداء على قادرةو مؤھلة صحية مرافق إلى ضافةباإل ناجعة بطريقة
 .فقرا األكثر للفئة بالنسبة خاصة السكان
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