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نـشــرة مـرصد الـرشــوة

تت�أكد  �أن  �حلكوم�ت  و�جب  من 

ب�لدو�ء  �ملتعلقة  �ل�سي��س�ت  �أن  من 

و�ل�سحة هي �سي��س�ت �سليمة و�سف�فة 

توفر  من  �أي�س�  تت�أكد  و�أن  موؤ�س�س�تي�، 

تقلي�ص  من  متكن  �رضورية  �آلي�ت 

تعيق  �أن  �س�أنه�  من  �لتي  �الختالالت 

�لو�سول  لالأدوية.  

ت�سهر  �أن  �أي�س�  �حلكوم�ت  وعلى 

و�إ�سرت�تيجي�ت  �سي��س�ت  تطوير  على 

�سم�نة  وفع�ليته�  �سف�فيته�  ت�سكل 

و�خلدم�ت  لالأدوية  �لو�سول  لتوفر 

�ل�سحية و�لتي يعترب دوره� يف �لغ�لب 

حمدد� ل�سحة �ملو�طن. 

�سيكون من �لوهم و�ملخ�طرة �العتق�د 

�سحية  تغطية  �أو  و�ل�سلطة  �لغنى  �أن 

متينة ت�سكل �سم�نة ك�فية �سد �لنق�ص 

يعترب  ال  �ل�سحي  ف�لنظ�م  �لَعوز.  �أو 

كفوؤ� ومتين� �إال مبدى جت�ن�سه وتعميمه 

و�إن�س�فه و�سف�فيته. 

ن�س�ط�  �أي�س�  يعترب  �الأدوية  فقط�ع 

�لع�مل،  عرب  مزدهر�  وجت�ري�  �سن�عي� 

كم� �أن �الأرب�ح �لتي يحققه� هي جد 

من  لوبي�ته  تعترب  كم�  جد�،  جد�بة 

يوجد  لذلك  قوة.  �الأكرث  �للوبي�ت 

�ملجتمع يف مو�جهة مق�وم�ت �سديدة 

و�سلط�ت م�س�دة ترف�ص �جلهة �لو�سية 

�أو تته�ون يف تعريته� و�لت�سدي له�. 

فلي�ص  �ملق�وم�ت،  من  �لعديد  هن�ك 

ي�سنع  �أن  �ملنتج  �ملخترب  و�جب  من 

بل  فقط،  خم�طر  وبدون  فع�ال  دو�ء 

للدو�ء  يحدد  ب�أن  �أي�س�  مط�لب  هو 

ثمن� معقوال يكون يف متن�ول �ملري�ص 

�مل�ستهلك. فمط�لبة �ل�سن�عي �أو �لو�سيط 

بتف�سيل  لالأدوية  �ملركب  �ل�سيديل  �أو 

تهديد�  ي�سكل  �أمر  �جلني�ص هو  �لدو�ء 

�لتج�رية،  ور�حته  �أرب�حه  له�م�ص 

وهن� ك�ن يجب �أن تتدخل �ل�سلط�ت 

حم�ية  فيه�  يفرت�ص  �لتي  �لعمومية 

�مل�سلحة �لع�مة. 

وال بد من مط�لبة وز�رة �ل�سحة بتحمل 

�حلك�مة  ل�سم�ن  كمقننة  م�سوؤولي�ته� 

�لتي  �ل�سحة  فوز�رة  للقط�ع،  �جليدة 

�حرت�م  على  ت�سهر  �أن  فيه�  يفرت�ص 

خدمة  �لتنظيمية  و�لقو�عد  �لقو�نني 

لل�س�لح �لع�م و�سم�ن� لو�سول �جلميع 

توفري  م�سوؤولية  �أي�س�  تتحمل  للدو�ء، 

�لتي  �ل�سحية  �ملوؤ�س�س�ت  يف  �لدو�ء 

تقع حتت و�س�يته� �ملب��رضة. لكن هذ� 

�لقط�ع بلغ فيه تف�سي �لر�سوة م�ستوى 

�رتف�ع�  �الأكرث  �مل�ستوي�ت  من  يعترب 

ف�ملوؤ�س�س�ت  وهكذ�،  �ملغرب.  يف 

يف  يق�سده�  �لتي  �لعمومية  �ل�سحية 

فقر�  �الأكرث  �ملر�سى  �الأحي�ن  �أغلب 

تتف�سى فيه� �لر�سوة �لتي �أ�سبحت �سبه 

متدرب�  �ملو�طن  و�أ�سبح  موؤ�س�س�تية. 

على م�س�ر �لو�سول للعالج و�الأدوية، 

من  مرحلة  كل  تكلفة  يعرف  فهو 

مرور�  �لعملي�ت  جن�ح  حتى  �لبو�ب 
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ب�ملمر�ص �لرئي�ص. 

)�لت�أمين�ت،  �ل�سحية  ف�لتغطية 

�لتي  �أخرى(  و�أنظمة  �لتع��سي�ت، 

وللت�أمني  للو�سول  �سم�نة  ت�سكل 

�أي�س�،  �لتهديد  يط�له�  �ل�سحي 

و�لتع��سي�ت  �الجتم�عية  ف�ل�سن�ديق 

�الختال�س�ت  عرب  ب�نتظ�م  نهبه�  يتم 

ف�لف�س�ئح  �لتدبري.  و�سوء  و�لتبذير 

�ملتكررة �لتي عرفه� �ل�سندوق �لوطني 

و�سن�ديق  �الجتم�عي  لل�سم�ن 

د�فع  تنهك  �أخرى  وتع��سدي�ت 

�ل�سحي  �لنظ�م  وت�سعف  �ل�رض�ئب 

وتخرب �سن�ديق �لدولة يف غي�ب ت�م 

الأي عق�ب. 

ويف مو�جهة هذه �لو�سعية �لتي ط�ل 

جتد  مل  �لو�سية  �جلهة  ف�إن  وجوده�، 

و�ملقي��ص  �الأ�سلوب  �أن جتد  ترد  �أو مل 

وتربهن  �لو�سع،  لهذ�  �ملن��سبني 

عملي�ت �الإنك�ر و�لهروب �إىل �الأم�م 

�لكف�ءة  وعدم  �لقدمية  و�الأ�س�ليب 

يومي� على وجود �لالم�سوؤولية وعدم 

�الكرت�ث ب�مل�سلحة �لع�مة. 

للدو�ء  �ملخ�س�ص  �لعدد  هذ�  يفتح 

�لو�سية  �ل�سلط�ت  مع  و�لنق��ص 

و�لربمل�نيني وخمتلف �ملتدخلني يف هذ� 

�لقط�ع.

تران�سبران�سي 

المغرب تنظم ندوة 

حول الو�سول اإلى 

للمعلومة

يوم  المغرب،  تران�سبران�سي  نظمت 

نقا�ص  ندوة   ،2011 يوليوز    8 الجمعة 

حول حق الو�سول اإلى بالمغرب. 

�لمنظمة  �لتظ�هرة  هذه  و�سمحت 

و�سف�رة  �الأوروبي  �التح�د  مع  ب�سر�كة 

ب�لتعريف  �لمغ�ربة  للخبر�ء  هولند� 

ُبعْيد  للو�سع  وبت�سخي�سهم  ب�آر�ئهم 

د�سترة هذ� �لحق. 

ذّكرت  �الفتت�حية،  �لجل�سة  في 

�لم�س�ركين  �لمغرب  تر�ن�سبر�ن�سي 

مختلف  بلغته  �لذي  �لتطور  بمدى 

ب�ل�سف�فية  �لنهو�ص  �إلى  �له�دفة  �الأن�سطة 

و�لو�سول �لحر �إلى �لمعلومة. 

�إلى  ب�الأ�س��ص  �للق�ء  هذ�  ويهدف 

من  و�ال�ستف�دة  �لمكت�سب�ت  ��ستعم�ل 

مرحلة  �تج�ه  في  م�ستقبال  �لمع�رف 

جديدة للمر�فعة ل�س�لح تبني ق�نون خ��ص 

حول �لحق في �لمعلومة ب�لمغرب. 

ثالثة  حول  �لندوة  تمحورت  ولقد 

مح�ور: 

حو�ر  عن  �ل�س�درة  »�لتو�سي�ت   .1
حول  �الإعالم  وو�س�ئل  �لمجتمع 

وانخراط  المعلومة  اإلى  الو�صول 

هذ�  في  وتدخل  �لمعنية«،  �الأطر�ف 

�لن�جي،  �لدين  جم�ل  �ل�سيد  �لمو�سوع 

�أ�ست�ذ �لتو��سل �لعمومي ب�ليون�سكو. 

�س�بقة  ق�نون  م�س�ريع  »�قتر�ح�ت   .2
�لمعلومة  �إلى  �لو�سول  و�إمك�ني�ت 

�لمو�سوع  ب�لمغرب«، وتدخل في هذ� 

�ل�سيد عبد �لعزيز نوي�سي، �أ�ست�ذ ورئي�ص 

جمعية عد�لة.  

فيم�  �لجديد  �لد�ستور  »تحليل   .3
و�لتعرف  �لمعلومة  �إلى  ب�لو�سول  يتعلق 

�أجل ق�نون  على �سبل جديدة للعمل من 

هذ�  في  تدخل  فع�لة«،  ومر�فعة  خ��ص 

�لمو�سوع �ل�سيد عبد �هلل حر�سي �أ�ست�ذ 

ج�معي. 

خا�ص عن افتتاحية

تران�سباران�سي
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�ل�سي��سي  ب�ل�سي�ق  ن�جي  �الأ�ست�ذ  ر  ذكَّ

�الأ�سهر  في  و�لمتغير  �لمرهف  �لجهوي 

�الأخيرة، و�أكد على �لدور �لرئي�سي �لذي 

)وخ�سو�س�  �الإعالم  و�س�ئل  به  ق�مت 

في  �الجتم�عي(  �لتو��سل  �سبك�ت 

�إلى  �لو�سول  في  للحق  �لحر  �لتد�ول 

و�أكد  �لمرحلة.  هذه  �إب�ن  �لمعلومة 

ب�لن�سبة  �ليوم  �لحيوي  �أنه من  �أي�س� على 

�لم�س�دقة  يو�كب  �أن  �لمدني  للمجتمع 

�لمعلومة  �إلى  �لو�سول  في  �لحق  على 

بتمكين �لمو�طنون �لمغ�ربة من �الطالع 

على  بذلك  لت�سجيعهم  �لمعلومة  على 

�الهتم�م ب�لم�س�ركة في �ل�س�أن �لع�م. 

عر�ص  فقد  نوي�سي  �الأ�ست�ذ  �أم� 

في  �لحق  حول  در��سته  خال�س�ت 

�لمعلومة في �لمغرب، وهو �لبلد �لموقع 

�لحقوق  حول  �لدولية  �لعهود  على 

�لمدنية و�ل�سي��سية و�لموقع على �لحقوق 

و�لثق�فية  و�الجتم�عية  �القت�س�دية 

لمح�ربة  �لمتحدة  �الأمم  �تف�قية  وعلى 

يجبر  ق�نون  ب�إ�سد�ر  و�أو�سى  �لف�س�د، 

�لهي�آت �لحكومية على �لتو��سل �لمنتظم 

)�لحكومة  �سف�فية  بكل  �لمو�طن  مع 

�الإلكترونية(.  

�أم� �الأ�ست�ذ حر�سي فقد ��ستعر�ص في 

�لقديم  �لد�ستور  مو�د  جميع  مد�خلته 

في  ب�لحق  عالقة  له�  �لتي  و�لجديد 

عليه�.  وعلق  �لمعلومة   �إلى  �لو�سول 

�لخ��ص  �لق�نون  يكون  ب�أن  و�أو�سى 

ب�الأر�سيف وكذ� �لق�نون �لمتعلق بحم�ية 

�لمعطي�ت �ل�سخ�سية منطلق� للتفكير. 

�لم�س�ركون  �أيد  �لجل�سة  خت�م  وفي 

نم�ذج  ي�ستلهم  م�سروع  �قتر�ح  فكرة 

�لق�نون �لموجودة في �لع�لم وتو�سي�ت 

�لور�سة حول �لو�سول �إلى �لمعلومة �لتي 

نظمته� تر�ن�سبر�ن�سي �لمغرب في دجنبر 

 .2010

مركز الدعم القانوني 

�سد الر�سوة بفا�س 

يفتح اأبوابه اأمام 

المواطنين

يوم  المغرب  تران�سبران�سي  د�سنت 

جهوي  مركز  اأول  �ستنبر   15 الخمي�ص 

القانوني  الدعم  )مركز  الر�سوة  لمحاربة 

�سد الر�سوة(.  

�لتقرير  من  �لمقتطف�ت  بع�ص  وهذه 

لكنومي�ست  في  ورد  كم�  �لحدث  عن 

بت�ريخ 16 �ستنبر �الأخير: 

جديدة  �أد�ة  بف��ص  �لر�سوة  »ل�سح�ي� 

مركز  �أ�سبح  فقد  �أنف�سهم.  عن  للدف�ع 

و�سح�ي�  ل�سهود  �لق�نوني  �لدعم 

منذ  ال�ستقب�لهم  ج�هز�  �لر�سوة  �أفع�ل 

هذه  وتعتبر  �ستنبر.   15 �لخمي�ص  يوم 

طرف  من  م�لي�  �لمدعومة  �لموؤ�س�سة 

وتر�ن�سبر�ن�سي  ب�لمغرب  هولند�  �سف�رة 

�لمغرب هي �لث�نية من نوعه� في �لمغرب 

�صنة  تاأ�صي�صه  تم  الذي  الرباط  مركز  بعد 

 Jos Van �ل�سيد  ولقد �سرح   .2009
ب�لمغرب  هولند�  �سفير     Aggelen
»�لمركز  �أن  لكنومي�ست  لجريدة 

�لمقبل �سيتم ت�أ�سي�سه في منطقة �لمغرب 

�ل�سرقي«.  ويرى �أن »�ل�سي��سة �لخ�رجية 

لبلده تهدف عبر تمويل هذه �لمر�كز �إلى 

�لتعبير«.  وحرية  �لحق  بدولة  �لنهو�ص 

»�النتق�ل  �لهولندي  �لدبلوم��سي  وثّمن 

يعي�سه  �لذي  �لمت�س�رع  �لديمقر�طي 

�لمغرب منذ عدة �أ�سهر«. ولقد ح�سر هذ� 

�لحدث �لعديد من �ل�سخ�سي�ت، حيث 

�سد  �لق�نوني  �لدعم  مركز  تد�سين  تم 

�لر�سوة بف��ص بح�سور محمد غر�بي �لي 

بوزي�ن  �لعزيز  بولم�ن، وعبد  ف��ص  جهة 

�لوكيل �لع�م للملك بمحكمة �ال�ست�أن�ف 

�لك�تب  �لمكن��سي  �لفياللي  بف��ص ور�سيد 

وكم�ل  �لمغرب  لتر�ن�سبر�ن�سي  �لع�م 

�لم�سب�حي ع�سو تر�ن�سبر�ن�سي �لمغرب.  

لم�س�ندة  ��ستعد�دهم  عن  �لجميع  وعبر 

هذه �لمب�درة. و�إب�ن هذه �لندوة، توقف 

��ستغ�ل  تف��سيل  عند  �لم�سب�حي  �ل�سيد 

�سيفتح  �لذي  �لمركز  تدخل  ومنهج 

�أبو�به في نف�ص �لوقت ل�سح�ي� ول�سهود 

»�لت�سريح�ت  �أن  وق�ل  �لر�سوة.  �أفع�ل 

في  مب��سرة  بطريقة  به�  �لقي�م  يمكن 

�لف�ك�ص،  وعبر  �له�تف،  وعبر  �لمركز، 

�الإلكتروني«. وفيم� يخ�ص  �لبريد  وعبر 

مع�لجة �لتظلم�ت، فلقد و�سع فريق من 

و�سوف  �لمركز،  �إ�س�رة  رهن  �لق�نونيين 

�لخطو�ت  يخ�ص  فيم�  �لمو�طنين  يوجه 

�لتي عليهم �تب�عه�. ومع ذلك، ف�لموؤ�س�سة 

ال تتحمل �أعب�ء �لتظلم�ت �لفردية. لذلك 

�لتوجيه  في  دوره�  ينح�سر  »�سوف 

كم�  �لتطوعية«.  �لق�نونية  و�ال�ست�س�رة 

�أن تر�ن�سبر�ن�سي �لمغرب �لتي تعمل في 

�لق�نونية �سوف  �إط�ر �حتر�م �الإجر�ء�ت 

هذ�  وعلى  للم�ستكين.  �ل�سرية  ت�سمن 

�الإد�ر�ت  نر��سل  �أن  »يحدث  �الأ�س��ص 

تتعلق  �أ�سئلة  عليه�  لنطرح  �لعمومية 

بملف�ت محددة وهو �الأمر �لذي ي�سمح 

�أحي�ن� بحل عدد كبير من �لق�س�ي� �لتي ال 

�إال ع�مال م�س�عد� مب��سر�.  يتطلب حله� 

�سد  �لق�نوني  �لدعم  فمركز  و�أخير� 

يتم  �سوف  �لتو��سل  �أن  يت�سور  �لر�سوة 

مع�لجة ح�سيلة  تمت  كم�  مر�حل.  عبر 

مركز الرباط للدعم القانوني �صد الر�صوة 

��ستغ�له م�  �إب�ن �سنتين من  )و�لذي ع�لج 

يقرب من 1000 ملف تم و�سعه� ب�سكل 

تركيبي على موقعه �الإلكتروني(. ويتوقع 

لمركز  ب�لن�سبة  �لعملية  بنف�ص  �لقي�م 

ف��ص �لذي يمكن �الت�س�ل به عن طريق 

 )0801002323( �القت�س�دي  �له�تف 

�لف�ك�ص )0535944594( وعبر  وعبر 

�لبريد �الإلكتروني : 
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الملف الرئي�سي

الدواء:  قطاع 

يعاني من غياب 

ال�شفافية 

لقد تف�ست �لر�سوة في كل �لمج�الت 

وبلغت درج�ت مخيفة، وقط�ع �ل�سحة 

فهذ�  �لو�سع.  هذ�  من  م�ستثنى  غير 

�لقط�ع هو ب�لفعل �أحد �لقط�ع�ت �لذي 

�لو�سول  على  غيره  من  �أكثر  ي�ستع�سي 

�إليه ب�سبب غي�ب �ل�سف�فية ب�سكل موؤكد، 

وبفعل �سلطة �للوبي�ت �لتي تن�سط د�خل 

ف�س�د  يتخذ  �أن  ويمكن  �لقط�ع.  هذ� 

ب�رتف�ع  بدء�  �أ�سك�ل  عدة  هن�  �لنظ�م 

�الأثمنة وو�سوال لالختال�س�ت �لكبرى، 

جّمعه�  �لتي  �لح�الت  بع�ص  وهذه 

في  ورد  مم�  �نطالق�  �لر�سوة  مر�سد 

�ل�سح�فة �لوطنية. 

التعا�سديات 

وال�سناديق 

االجتماعية 

لتقديم  ح�الت  عدة  يومي�  ُتالحظ 

ولقد  �الأمو�ل،  و�ختال�س�ت  �لر�س�وى 

من  ه�ئال  عدد�  �لوطنية  �ل�سح�فة  نقلت 

�الأكثر  و�لق�سية  �ل�سدد.  بهذ�  �الأمثلة 

رمزية و�سهرة هي ق�سية �لتع��سدية �لع�مة 

و�لتي  �لعمومية،  �الإد�ر�ت  لموظفي 

من  �سخ�س�  وع�سرون  ثالثة  فيه�  يت�بع 

�سرك�ت  ومديرو  �أعم�ل  رج�ل  بينهم 

وموثقة،  و�سح�فية  وطبيب  وموظفون 

وهوؤالء جميع� يت�بعون »ب�ختال�ص �لم�ل 

و�الإر�س�ء  و��ستعم�له  و�لتزوير  �لع�م 

وخي�نة �الأم�نة و��ستغالل �لنفوذ وتبيي�ص 

�الأمو�ل و�لتو�طوؤ«. �لمتهم �لرئي�سي في 

ولقد  �لفر�ع،  محمد  هو  �لق�سية  هذه 

ب�أربع  �ل�سنة  هذه  بد�ية  في  �إد�نته  تمت 

موقوفة  �سهر�   30 منه�  �سجن�  �سنو�ت 

 10000 قدره�  م�لية  وبغر�مة  �لتنفيذ، 

�لعربي  �لمغرب  وك�لة  ح�سب  درهم 

لالأنب�ء، وهو مبلغ زهيد لم� ُيق�رن بمبلغ 

ب�سبعين  تقدر  �لتي  �لم�سبوهة  �ل�سفق�ت 

مليون درهم. 

لل�سم�ن  �لوطني  �ل�سندوق  �إن 

ب��ستمر�ر  ُينهب  و�لذي   - �الجتم�عي، 

�لذين  �لم�سوؤولين  بع�ص  طرف  من 

ط�ل  �لتي  �لمح�كمة  في  �سيح�كمون 

�نتظ�ره� و�لتي �ستتم في غ�ست �لمقبل- 

وعلى  بل  �الإهم�ل  على  تج�سيد  هو 

�لتو�طوؤ�ت على جميع �لم�ستوي�ت �لتي 

يعفره� نظ�م �ل�سحة �لعمومي ب�لمغرب، 

في  �لمب��سر  »�القتط�ع«  من  �نطالق� 

�لكبرى  �لمق�والت  وحتى  �ل�سندوق 

�إفالت  في  �نخر�ط�ته�  ت�سدد  ال  �لتي 

�ليومية  ب�لر�سوة  مرور�  �لعق�ب  من  ت�م 

ولقد  روتينية.  مم�ر�سة  �أ�سبحت  �لتي 

في  مفت�ص  ح�لة  �ل�سب�ح  يومية  نقلت 

�الجتم�عي  لل�سم�ن  �لوطني  �ل�سندوق 

بفعل  تلب�ص  ح�لة  في  �إيق�فه  تم  و�لذي 

في  به  �لم�ستبه  �عتق�ل  تم  ولقد  �لر�سوة. 

من  ر�سوة  بتلقي  فيه�  هم  �لتي  �للحظة 

�لمق�والت مق�بل خدم�ته  �إحدى  م�لك 

�ل�سندوق  مع  نز�ع  بت�سوية  �لمتعلقة 

�لوطني لل�سم�ن �الجتم�عي. 

لالأمو�ل  �ختال�س�ت  وجود  وُيالحظ 

ور�سوة وهو �الأمر �لذي يوؤدي �إلى نت�ئج 

»ويكيليك�ص  ك�سف  ولقد  وخيمة. 

الجتم�عي  لل�سم�ن  �لوطني  �ل�سندوق 

يتلق�ه  �الإنترنت  عبر  يتم  بريد  )وهو 

لل�سم�ن  �لوطني  �ل�سندوق  م�ستخدمو 

م�س�لح  في  �ختالالت  عن  �الجتم�عي( 

لل�سم�ن  �لوطني  �ل�سندوق  في  مهمة 

عن  ب�لك�سف  ووعد  �الجتم�عي 

ق�دمة  ر�س�لة  في  جديدة  �ختالالت 

)�ل�سب�ح(. وب�لفعل ف�لق�س�ي� كثيرة منه�: 

ممتلك�ت  وتبذير  �لع�م،  �لم�ل  �ختال�ص 

الملف الرئي�سي
ال�صحة والدواء، 

قطاع مري�ض 

بالر�صوة
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الملف الرئي�سي

جمعية �الأعم�ل �الجتم�عية لم�ستخدمي 

مبررة  غير  م�س�ريف  بف��ص،  �ل�سحة 

�ال�ست�سف�ئي  �لمركز  في  وم�سبوهة 

�ل�سريبي  �لتهرب  بمر�ك�ص،  �لج�معي 

رف�ص  و�أي�س�  �الأدوية  مختبر�ت  لبع�ص 

مديرية  ح�س�ب�ت  لمر�قبة  �ل�سحة  وز�رة 

ب�س�أن  تقرر  )و�لتي  و�ل�سيدلة  �الأدوية 

ب�إنت�ج  �لخ��سة  و�لترخي�س�ت  �الأثمنة 

و��ستير�د �الأدوية وتر�قب توزيعه�(، كم� 

�لتدبير  في  �لمكت�سفة  �الختال�س�ت  �أن 

�ل�سم�ن  �سن�ديق  فقط  تخ�ص  ال  �لم�لي 

�الجتم�عي و�إنم� تخ�ص �أي�س� كل مي�دين 

قط�ع  وب�لخ�سو�ص  �ل�سحي  �لقط�ع 

�الأدوية. 

االأدوية والمختبرات 

وال�سناعة ال�سيدلية 

�ل�سن�عة  �النحر�ف�ت  ُتجنِّب  لم 

ب�سوق  �الأمر  ويتعلق  �أي�س�،  �ل�سيدلية 

متمركز جد� حيث يحقق ن�سف �لف�علين 

�الأرب�ح  جميع  �لقط�ع  في  �القت�س�ديين 

 4 وحيث  �لم�ئة(،  في   95 )�أي  تقريب� 

من  �لم�ئة  في   44 يملكون  فقط  منهم 

بت�ريخ  )لكنومي�ست  �ل�سوق  هذه  �أ�سهم 

�ل�سيدلي  ف�للوبي   .)2011 يونيو   12

في  ه�ئلة  هجومية«  »قدرة  �أي�س�  يعبئ 

في  تتع�مل  �لتي  �لو�سية  �لجهة  مو�جهة 

�أقل تقدير ب�لمج�ملة. 

�لدر��س�ت،  مكتب  تقرير  وح�سب 

�أو�سى  �لذي  »�سي�ص-كون�سيلت�ن«، 

و�لذي  �لمن�ف�سة،  مجل�ص  ب�إنج�زه 

يومية  في  نت�ئجه  على  �الطالع  يمكن 

يونيو   23 بت�ريخ  »لكنومي�ست« 

2011، ف�إن قط�ع �الأدوية يتميز ب�لفعل 

بمم�ر�س�ت غير تن�ف�سية: مثل �لدومبينغ 

كلفته  من  �أقل  ب�سعر  منتوج  بيع  )�أي 

حول  �تف�ق�ت  �لمن�ف�سة(  على  للق�س�ء 

�القت�س�ديين  �لف�علين  مع  �الأ�سع�ر 

�أي�س�  وهن�ك  �الآخرين،  و�ل�سن�عيين 

في  خ�سو�س�  خطورة  �أكثر  �نحر�ف�ت 

مثل  و�لمكلفة  �لمزمنة  �الأمر��ص  فئة 

�لو�سول  عرقلة  تتم  كم�  �ل�سرط�ن. 

لالأدوية �لجني�سة و�لتي تهدد ه�م�ص ربح 

��ستغالل  عبر  و�لمختبر�ت  �ل�سن�عيين 

�لمر�ص من طرف �أطب�ء مرت�سين، �أو �أي�س� 

كم�  تو�سح ذلك ق�سية »�أ�ستر�-زنيك�« 

عبر ��ستر�تيجي�ت تمديد حقوق �لملكية 

موقعه�  �لمختبر�ت  ت�ستغل  �لفكرية. 

منتج�ت  و�سول  وتح�رب  �لمهيمن 

ه�مة  تو��سل  حمالت  عبر  جديدة 

للعالق�ت  مخ�س�سة  �سخمة  وميز�ني�ت 

�أن  لكنومي�ست  جريدة  تنقل  �لع�مة. 

مختلف �لف�علين �القت�س�ديين في مج�ل 

�ل�سن�عة �ل�سيدلية منعو� ب�لفعل في ق�سية 

هو  جني�ص  دو�ء  �إطالق  »�أ�ستر�-زينك�« 

في  وت�سببو�  �سنة  طيلة  »بروموف�رم« 

ف�إن  خ�س�رة تج�رية �سخمة، ومع ذلك 

هذ�  عند  تتوقف  ال  �لدر��سة  هذه  نت�ئج 

�لحد، فلقد �هتم �لبحث �أي�س� بـ»�لنق�ئ�ص 

قط�ع  وهو  �ل�سيدلية،  لل�سن�عة  �لم�لية« 

�ل�سنة  في  مع�مالته  رقم  بلغ  ��ستر�تيجي 

�سجل  ولقد  درهم.  ملي�ر   12 �الأخيرة 

ح�سيلة  �أن  ب�لفعل  �لدر��س�ت  مكتب 

�لعديد من �ل�سرك�ت متعددة �لجن�سي�ت 

مع  تتن�ق�ص  �لمملكة  في  �لموجودة 

هي  فمد�خيله�  �ل�سوق،  في  مك�نته� 

جد منخف�سة ب�لمق�رنة مع �أ�سهم �ل�سوق 

�لتي في حوزته�. كم� �أن ه�م�ص ربحه� 

�لمتو�سط، ولذلك فهي  جد �سعيف في 

ب�لتهرب  �ل�سح�فة  طرف  من  متهمة 

�أرب�حه�،  تر�سل  �أنه�  �ل�سريبي، ويحتمل 

ح�سب لكنومي�ست، �إلى �ل�سرك�ت �الأم 

)نوف�رتي�ص، ب�يير، �س�نوفي-�أفنتي�ص...( 

ف�لتقرير �لنه�ئي لمجل�ص �لمن�ف�سة حول 

تن�ف�سية  عن  )در��سة  �ل�سيدلية  �ل�سن�عة 

تن�قلته  �لذي  �ل�سيدلية(  �ل�سن�عة  قط�ع 

�ل�سح�فة �لوطنية وخ�سو�س� لكنومي�ست 

 ،2011-11-01 بت�ريخ   3649 عدد 

لل�سرك�ت  �لمقنعة  �الأرب�ح  على  ركز 

متعددة �لجن�سي�ت و�لتي تلج�أ ال�ستغالل 

�أ�سع�ر �لتحويل في م� بينه� وبين فروعه� 

�لمحلية. وح�سب هذ� �لتقرير، ف�إن �لتقنية 

�ل�سرك�ت  طرف  من  ��ستعم�ال  �الأكثر 

�لمنتوج  فوترة  هي  �لجن�سي�ت  متعددة 

فرعه�  لدى  �لخ�م  �لم�دة  �أو  �لنه�ئي 

�لمغربي بثمن مرتفع ب�سكل غير ع�دي م� 

ب�إع�دة  ي�سمح ح�سب مجل�ص �لمن�ف�سة، 

�الأرب�ح �إلى موطن �ل�سركة �الأم ب�ختال�ص 

الملف الرئي�سي
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جزء كبير من �ل�سر�ئب �لمتعلقة ببيع هذه 

على  �أي�س�  �لتقرير  ويرتكز  �لمنتوج�ت. 

و�لتي  �لمعلوم�ت  لبع�ص  �الأبن�ك  �إف�س�ء 

تتم على  �لمم�ر�س�ت  �أن هذه  تدل على 

من  �أخرى  قط�ع�ت  في  كبير  م�ستوى 

قط�ع�ت �القت�س�د �لوطني.  

مائدة م�شتديرة 

حول حكامة 

قطاع الأدوية

11 ماي 2010
�لنو�ب  بمجل�ص  �لم�لية  لجنة  �سكلت 

  2009 �سنة  ميز�نية  حول  �لنق��ص   �إب�ن 

�لدو�ء«،  ثمن  حول  ��ستطالعية  »مهمة 

ن�سرت  �لعمل  من  �أ�سهر  ع�سرة  وبعد 

تقريره� بت�ريخ 3 نونبر 2009. 

و�نطالق� من نت�ئجه� �لمدعمة ب�لعديد 

من �الأمثلة و�لمق�رن�ت، �ت�سح �أن �أثمنة 

�الأدوية ب�لمغرب هي مرتفعة ب�سكل غير 

تتك�ثر  �لتج�رية  �لعالم�ت  و�أن  ع�دي، 

و�الأثمنة تتغير بن�سب غير مبررة، ح�سب 

�لعالم�ت �لتج�رية وقنو�ت �لتوزيع، كم� 

هي  ثمن�  �الأغلى  �لتج�رية  �لعالم�ت  �أن 

�الأكثر مبيع�.  

و�تهمت �لمهمة �ال�ستطالعية �إ�ستر�تيجية 

�لو�سع،  هذ�  ور�ء  ب�لوقوف  �لم�سنعين 

�إ�س�فة �إلى م�سوؤولية منظومة �لتقنين. 

ولقد طرحت بذلك �ل�سوؤ�ل �الأ�س��سي 

قط�ع  في  �ل�س�ئد  �لحك�مة  نمط  حول 

�الأدوية وحول دور �لف�علين �الأ�س��سيين 

�أن  كم�  �لدولة.  دور  وب�لخ�سو�ص  فيه 

يفر�ص  للعالج  �لكوني  �لولوج  �إلز�مية 

بدور  �لقي�م  �لعمومية  �ل�سلط�ت  على 

�لمب�درة  فيه  ُتركت  قط�ع  في  �لمقنن 

�ل�سن�عية للقط�ع �لخ��ص. 

وظيفته�  في  �لدولة  �أفل�ست  هل 

�لمهمة  جو�ب  وك�ن  �لتقنينية؟ 

�لمغرب،  »في  ك�لت�لي:  �ال�ستطالعية 

تعرف  لم  عقود،  عدة  �متد�د  وعلى 

وتحديد   بتقنين  �لمكلفة  �ل�سحة  وز�رة 

تعرف كيف تقف  �أن  ترد  لم  �أو  �الأثمنة 

�سد �إ�ستر�تيجي�ت �لم�سنعين �له�دفة �إلى 

�لرفع من �الأرب�ح«. 

�أم�م تعدد �العوج�ج�ت و�الختالالت 

�أن  حقن�  من  �لتقرير،  في  �لم�سجلة 

نت�س�ءل عم� �إذ� ك�نت لل�سلطة �لحكومية 

�الإر�دة؟ وهل �أر�دت فعال �لوقوف �سد 

��ستر�تيجي�ت �لم�سنعين؟ 

في  �لنظر  �ل�سحة  وز�رة  �إع�دة  ودون 

�لتخفي�ص  عن  �أعلنت  للقط�ع،  تدبيره� 

�سنة  من  �بتد�ء  �الأثمنة  في  �لتدريجي 

�الإجر�ء�ت  بع�ص  ج�نب  �إلى   ،2010

الإع�دة �سبط ت�أطير �لقط�ع.

�أثمنة بع�ص  �نخف��ص  بعيد� عن  ولكن 

�أهمية  �أكثر  هو  ف�لره�ن  �لمنتوج�ت، 

ببن�ء  �الأمر  ويتعلق  �آخر،  منظور  من 

�لو�سول  تقنين يعمل على تح�سين  نظ�م 

للعالج ويقل�ص ب�لخ�سو�ص من مخ�طر 

�النحر�ف. 

م�س�ءلة  دون  بذلك  �لقي�م  يمكن  هل 

وتحديد  ب�لجرد،  و�لقي�م  �لم��سي، 

�لم�سوؤولي�ت و��ستخال�ص �لنت�ئج؟ بكل 

تفر�ص  �أ�س��سية  �أ�سئلة  وهن�ك  ال.  ت�أكيد 

نف�سه� على كل تفكير في �لمو�سوع: 

و�جهة  ور�ء  �الأدوية  �سوق  يخفي  �أال   -

ليبر�لية �قت�س�د �لريع؟ 

�لخ��ص  �لقط�ع  م�س�لح  ت�سيطر  �ألم   -

على �لم�سلحة �لع�مة و�س�رت تحدد 

�سي��سة �لدولة؟ 

الأثمنة  �لموؤطر�ن  �لن�س�ن  ظل  لم�ذ�   -

�سنة   40 طيلة  تغيير  بدون  �الأدوية 

 15 مدة  وطيلة  الأحدهم�،  ب�لن�سبة 

�سنة ب�لن�سبة للن�ص �الآخر؟ �أال يدل هذ� 

�القت�س�د  يميز  تنظيمي  تح�يل  على 

�لذي يتم تدبيره بطريقة �سيئة؟ 

مق�بل  �سن�عتن�  بن�ء  �لحتمي  من  هل   -

بل  للعالج  محدود  و�سول  م�ستوى 

م�ستوى �سعيف؟ 

تمت  كثيرة  وق�س�ي�  عديدة  �أ�سئلة  �إنه� 

من�ق�سته� في �لم�ئدة �لم�ستديرة �لمنظمة 

الملف الرئي�سي
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ال�شناعة ال�شيدلية بالأرقام

)بحث حول �أثمنة �الأدوية ب�لمغرب، �أبريل 2004(

�سوق يقدر بـ : 12،25 ملي�ر درهم  - �ل�سيدلي�ت �لخ��سة: 11 ملي�ر - �لم�ست�سفي�ت 

 : االجتماعي  االحتياط  لمنظمات  الوطني  وال�صندوق  الجامعية  اال�صت�صفائية  والمراكز 

0،35 ملي�ر - 70 % من 5000 منتوج ت�سنع محلي� - 29 وحدة �سن�عية.
�الأ�سو�ق: 80 % �ل�سوق �لخ��ص، 10 % �سفق�ت عمومية ، 10 % �لت�سدير.

44 ب�ئع ب�لجملة  / 7000 محل لتركيب �الأدوية �سنة 2004

ال�شاكنة الموؤمنة اإلى حدود فاتح نونبر 2010)1(

�لحق �لمفتوح – مجموعة يجب �لتعرف عليه� – �لمجموع – �لن�سبة  �لمئوية 

�لحق 

�لمفتوح

مجموعة 

يجب 

�لتعرف 

عليه�

�لن�سبة �لمجموع

�لمئوية

42%10228811113551134236�لموؤمنون 
19%48099524703505698�الأزو�ج
39%1027871153031034174�الأطف�ل 

25317471513612683108�لمجموع 

ما يوؤديه الم�شتهلك)2(

بالن�سبة للمنتوجات ال�سيدلية الم�سنعة محليا: 

غير  �لتك�ليف   + �لمب��سرة  )�لتك�ليف  �ل�سر�ئب  جميع  �حت�س�ب  مع  �لت�سنيع  كلفة 

�لمب��سرة + ه�م�ص 9،2 %( = 100 درهم + 10 )ه�م�ص �لب�ئع ب�لجملة هو10 %( + 

ف�لمبلغ  �لمنتوج جديد�  ك�ن  و�إذ�  درهم�.   140  =  )%  30 هو  �ل�سيدلي  )ه�م�ص   30
و�إذ�  درهم�،   150 ي�سبح  ف�لمبلغ  للترخي�ص  ك�ن خ��سع�  و�إذ�  درهم�،  ي�سل �إلى 148 

ك�ن �لمنتوج جديد� وخ��سع� للترخي�ص في�سبح �لمبلغ: 158 درهم�. يوؤدي �لم�ستهلك 

حو�لي 58 درهم� كه�م�ص عن دو�ء منتج في �لمغرب و�لذي تقدر كلفته بـ 100 درهم. 

بالن�سبة للمنتوجات ال�سيدلية الم�ستوردة: 

)ثمن �حت�س�ب جميع �لم�س�ريف بم� في ذلك �ل�سحن )فوب( + م�س�ريف نقل �لمنتوج 

من نقطة ت�سنيعه �أو �سر�ئه �إلى نقطة ��ستعم�له �أو بيعه  3 در�هم للكلغ( X )1،832 �إلى 

�ال�ستير�د(10+)ه�م�ص  درهم20+)عمولة   100= �لجمركية(  �لر�سوم  ح�سب   2،90
 60 �إذن:  �لنه�ئي هو  �له�م�ص  160 درهم،  �ل�سيدلي(=  30+) ه�م�ص  ب�لجملة(  �لب�ئع 

%. و�لم�ستهلك يوؤدي حو�لي 70 درهم كه�م�ص عن دو�ء م�ستورد و�لذي تقدر تكلفته 
بـ 100 درهم. 

هو�م�ص: 

1( �لمرجع: �ص.و.م.�إ.ج
�ال�ستطالعية  �لمهمة  تقرير  في  �لمن�سورة  �الأثمنة  بنية  من  �نطالق�  �لتقدير  هذ�  تم   )2

�لبرلم�نية. 

م�ي   11 بت�ريخ  جمعيتن�  طرف  من 

�أطرن�ه�  و�لتي  �لبي�س�ء،  ب�لد�ر   2010

�سف�فية  مو�سوع  تحت  �لح�ل  بطبيعة 

قط�ع �لدو�ء.

�ل�سي��سيون  �لف�علون  �س�رك  ولقد 

وز�رة  �لم�ستديرة:  �لم�ئدة  هذه  في 

�ال�ستطالعية،  �لمهمة  �أع�س�ء  �ل�سحة، 

االحتياط  لمنظمات  الوطني  ال�صندوق 

لل�سن�عة  �لمغربية  �لجمعية  �الجتم�عي، 

في  �آخرين  �سن�عيين  وكذ�  �ل�سيدلية 

�لمغرب،  وتر�ن�سبر�ن�سي  �لمج�ل  هذ� 

بكث�فة  ح�سر  �لذي  �لجمهور  وتكون 

من مهنيي �لقط�ع وممثلين عن منظم�ت 

�س�رك  ولقد  وبرلم�نيين،  حكومية  غير 

�لتي  �للق�ء  هذ�  نق��س�ت  في  �لجميع 

ك�نت مكثفة وح�دة �أحي�ن�.   

و�الآر�ء  �الأفك�ر  تب�دل  كث�فة  �أن  كم� 

تركيبي  عمل  تقديم  �ل�سعب  من  تجعل 

�سي�أتي   فيم�  نكتفي  �ل�سبب  عنه�. ولهذ� 

بتقديم بع�ص �لمقتطف�ت من �لمد�خالت 

مع ن�سر �لنق��س�ت في �لن�سرة �لمركزية. 

�ل�سحة  لوز�رة  �لع�م  �لك�تب  يعتقد 

�لدولة  عمل  �أن  �لمك�وي  رح�ل  �ل�سيد 

للتن�سيق  فعلي  �إط�ر  �إق�مة  و�أن  �أ�س��سي 

عن  و�أعلن  �سروري،  من  �أكثر  هو 

وز�رته:  طرف  من  �لمتخذة  �لتد�بير 

لجنة  تكوين  �لجني�ص،  �لدو�ء  دعم 

في  �لتخفي�ص   ،2010 ين�ير  في  �الأثمنة 

تكوين  تخ�س�ص،   200 من  �أكثر  �أثمنة 

�ل�سوق  في  و�لتد�ول  �لترخي�س�ت  لجنة 

الملف الرئي�سي
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بينه�  ومن  �لن�سو�ص  من  �لعديد  و�إعد�د 

لدعم  �لوطنية  ب�لوك�لة  �لمتعلق  �لن�ص 

�ل�سف�فية في �لقط�ع. 

�لمهمة  مقرر  �لحريري  خ�لد  �أم� 

تطرق  فلقد  �لبرلم�نية  �ال�ستطالعية 

مكون�ت  مجموع  �أن  و�سجل  للتقرير 

�لغرفة �الأولى �س�ندت نت�ئجه، وعبر عن 

�لتي  �الإجر�ء�ت  على  ب�الطالع  �سروره 

تبنت  و�لتي  �ل�سحة،  وز�رة  �تخذته� 

تو�سي�ت �لمهمة �ال�ستطالعية �لبرلم�نية. 

�أ�سبح  �لتو�سي�ت  �أن تفعيل هذه  ويعتقد 

�أمر� م�ستعجال. وفي نظره، م� ي�سدم �أكثر 

في م� ع�ينه �لتقرير لي�ص هو �لمق�رنة مع 

بلد�ن �أخرى، ولكن ب�الأحرى م� يحدث 

في �لمغرب: �أي �الختالف�ت �له�ئلة بين 

نف�ص �لمنتوج ح�سب �لعالم�ت �لتج�رية 

�أنهم  وي�سيف  �لتوزيع.  قنو�ت  وح�سب 

مقنع،  جو�ب  �أي  على  يح�سلو�  لم 

�لذي  �لر�سمي  غير  �لوحيد  و�لتبرير 

ح�سلو� عليه هو �لمتعلق ب�لجودة، و�إذ� 

خطير�  �سيكون  ف�إنه  كذلك  �الأمر  ك�ن 

�أي�س�.   

�لع�م  �لمدير  عدن�ن،  �لعزيز  عبد  �أم� 

االحتياط  لمنظمة  الوطني  لل�صندوق 

�ل�سندوق  �أن  �سجل  فلقد  �الجتم�عي، 

�ل�سندوق  و�أن  درهم،  ملي�ر   1،2 ينفق 

مثل  ينفق  �الجتم�عي  لل�سم�ن  �لوطني 

هذ� �لمبلغ، و�أن �لدو�ء يمثل 43 �إلى 45 

�لوطني  �ل�سندوق  نفق�ت  �لم�ئة من  في 

لمنظمات االحتياط االجتماعي. 

�أن  يعتقد  �الأرق�م،  هذه  وح�سب 

جدي�  معر�سة  �لنظ�م  هذ�  ��ستمر�رية 

للخطر. 

�لجني�سة  �الأدوية  ح�سة  �أن  و�أ�س�ف 

لحرية  يعود  ذلك  و�سبب  جد�،  �سعيفة 

�ل�سن�عة على  �لطبية و�سيطرة  �لو�سف�ت 

�الأطب�ء �لذين يقدمون تلك �لو�سف�ت. 

�لتو�سي�ت:  �لعديد من  بتقديم  ويختم 

المقابل  الجني�س  الدواء  غياب  ا�صتراط 

�لدو�ء  �عتم�د  �الأ�سلي،  �لدو�ء  ال�ستير�د 

للتعوي�ص،  كق�عدة  �آلي  ب�سكل  �لجني�ص 

م�س�ألة  مع�لجة  �الإجب�رية،  �لرخ�ص  تبني 

لل�سن�ع  �لمخ�س�سة  �الأرب�ح  ه�م�ص 

وتبني ه�م�ص ربح تن�ق�سي...

ويرى رئي�ص �لجمعية �لمغربية لل�سن�عة 

�ل�سيدلية �أن �لحظ �لذي يتمتع به �لمغرب 

يتجلى في �متالكه منذ �ال�ستقالل لتقنين 

�سيدلي م�س�به لذلك �لتقنين �لمعتمد في 

�أدوية  ل�سن�عة  و�متالكه  �لغربية،  �لبلد�ن 

ذ�ت �أد�ء مرتفع. 

ق�مت  �لتي  �الإد�رة  دور  على  و�أثنى 

دوم� في نظره بت�أطير قوي للقط�ع، وق�م 

بتحليل �النتق�د�ت �لتي وجهته� جمعيته 

للتقرير �لبرلم�ني. 

�لت�لي: كيف  وختم مد�خلته ب�ل�سوؤ�ل 

وفي  للعالج  �لو�سول  تح�سين  يمكن 

نف�ص �لوقت تحقيق �لتنمية؟ 

�أم� ر�سيد �لفياللي �لمكن��سي، �لك�تب 

�لع�م لتر�ن�سبر�ن�سي �لمغرب فلقد و�سع 

وق�ل  ت�ريخي.  منظور  �سمن  �لم�س�ألة 

ب�أن �لدولة �لمغربية ك�نت تمتلك �سي��سة 

�سجعت  و�لتي  �لم�ستورد�ت  ��ستبد�ل 

مر�قبة  تحت  لالأدوية  �لمحلي  �الإنت�ج 

�لجن�سي�ت  متعددة  �ل�سرك�ت  كبري�ت 

ولقد ق�ست �لعولمة على هذه �ل�سي��سة، 

ت�ستفيد  �لجن�سي�ت  متعددة  ف�ل�سرك�ت 

من �النفت�ح ولكن بدون �أن يكون هن�ك 

تحرير للمن�ف�سة.

�لم�سترين  كب�ر  ب�إمك�ن  �أن  و��ستنتج 

ح�لي�  تحدد  –�لتي  �ل�سوق  تحويل 

ب�لطلب،  ُتحدد  �سوق  �إلى  �لعر�ص- 

�الجتم�عية  �لحم�ية  منظم�ت  على  و�أنه 

ت�سجيع �لعالج ب�أقل �لتك�ليف. 

م� �لذي علين� �الحتف�ظ به من هذ� �للق�ء 

بلغته  �لذي  �لكبير  �الحتد�د  بين  �لذي 

�الأطر�ف  بين  و�لم�س�لح  �لمن�ف�س�ت 

�لمختلفة في هذ� �لمج�ل؟ 

�لدو�ء  م�س�ألة  �أن  �لقول  يجب  �أوال: 

�لجميع  �هتم�م  وتقت�سي  م�س�ألة ح�س��سة 

به�، �هتم�م �لمو�طن و�لمهني و�ل�سي��سي 

ترجم  ولقد  �لجمعوي.  و�لف�عل 

�لح�سور �لكبير و�لمتنوع وكث�فة �لنق��ص 

هذ� �الهتم�م ب�سكل كبير. 

نظ�م  في  �لنظر  �إع�دة  �سرورة  ث�ني�: 

عليه�  يتفق  م�س�ألة  وهي  �لقط�ع  تقنين 

�لذين  �أوالئك  ذلك  في  بم�  �لجميع 

�أنجزته  �لذي  �لت�سخي�ص  يعتر�سون على 

�لمهمة �ال�ستطالعية �لبرلم�نية. 
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ث�لث�: ��ستمر�رية نظ�م �لتغطية �ل�سحية 

�الأ�سب�ب  �أحد  هو  �لدو�ء  فغالء  مهددة. 

�لرئي�سية لهذ� �لتهديد. 

�لمعلنة  �الإجر�ء�ت  �أن  �لقول  ويمكن 

�للق�ء  هذ�  في  �ل�سحة  وز�رة  طرف  من 

�لعديد  �إجر�ء�ت مهمة وتتق�طع مع  هي 

�لمهمة  به�  �أو�ست  �لتي  �لتو�سي�ت  من 

ف�إن  لذلك  �لبرلم�نية،  �ال�ستطالعية 

كل  بعيد  ولكنه  �سروري  �أمر  تفعيله� 

�لبعد على �أن يكون ك�في�. 

�آلي�ت �لمر�قبة  �إن م� يجب تقويته هو 

�إلى  تدبيره  يتم  و�لذي  �لقط�ع  هذ�  في 

حدود �الآن عن طريق قو�عد ومم�ر�س�ت 

�سخ  هو  �لقط�ع  يحت�جه  م�  �إن  ب�لية، 

جرعة مهمة من �ل�سف�فية وذلك الأنه تم 

�لق�س�ء في �أغلب �الأحي�ن على �لم�سلحة 

�لع�مة ل�س�لح �لم�سلحة �ل�سخ�سية. 

�آلية  �إق�مة  ب�سرورة  يتعلق  �الأمر  �إن 

�لمح��سبة على تحمل �لم�سوؤولية. وهذه 

به�  يط�لب  �لتي  �ل�سرعية  �لمط�لب  هي 

تقرير  ك�ن  ولقد  �لمدني.  �لمجتمع 

ك��سف�  �لبرلم�نية  �ال�ستطالعية  �لمهمة 

و�لذي  ومختل  �سعيف  حك�مة  لنظ�م 

مم�ر�س�ت  �أنو�ع  لكل  �لطريق  يمهد 

�لر�سوة و�لتع�سف. 

ولقد تبنت تر�ن�سبر�ن�سي �لمغرب هذه 

�لمط�لب وتلتزم ب�لقي�م بهذه �لتعبئة بكل 

م� يتطلبه هذ� �لعمل من �إر�دة ومث�برة. 

مقتطفات من 

التقرير التركيبي 

للمهمة  

ال�شتطالعية 

حول ثمن الدواء 

بالمغرب

�لهدف من تكوين �لمهمة �ال�ستطالعية 

حول ثمن �لدو�ء ب�لمغرب :

تم تكوين هذه �لمهمة لدر��سة �إ�سك�لية 

�أثمنة �الأدوية في �لمغرب، و��سعة �سمن 

�أهد�فه� نقطتين

�أ�س��سيتين:

�سم�ن �أنجع �ل�سبل لح�سول �لمر�سى 

على �الأدوية.

�سم�ن ��ستمر�رية نظ�م �لتغطية �ل�سحية 

�ل�سحية  )�لتغطية  و�لم�ستقبلي  �لح�لي 

�لطبية.(  �لم�س�عدة  ونظ�م  �الإجب�رية، 

ح�ولت  �لهدفين،  هذين  ولتحقيق 

�لمهمة �أن تجيب على وجه �لخ�سو�ص 

على �لت�س�وؤلين �لت�ليين:

- هل تنطوي بنية ثمن �لدو�ء ب�لمغرب 

للمري�ص  ب�لن�سبة  ز�ئدة  تكلفة  على 

�لمغربي ؟

�أ�سب�ب  هي  فم�  كذلك،  ك�نت  و�إذ�   -

هذه �لتكلفة �لز�ئدة؟

�أهم خال�س�ت �لتقرير

في  �لتقرير  خال�س�ت  �إيج�ز  يمكن 

�لنقط �لثالث �لت�لية :

مقتطفات من بع�ض 

ردود الفعل على التقرير 

البرلماني في ال�شحافة 

الوطنية

�ل�سحة  وزيرة  ب�دو  ي��سمينة  �ل�سيدة 

�نخف��س�  �ستعرف   2010 �سنة  �أن  توؤكد 

ب�سكل  ب�للجوء  وتعد  �الأدوية  ثمن  في 

كل  �الأثمنة  من  �لتخفي�ص  �إلى  منهجي 

خم�ص �سنو�ت.

وقد ركزت على بع�ص �الأعم�ل �لمنجزة 

من  �لتخفيف  بغية  �لحكومة  طرف  من 

�لت�س�ور مع �ل�سن�عيين  م�س�كل �لقط�ع: 

و�لترخي�ص  �لمرجعية  �الأثمنة  حول 

�أبو�ب  فتح  �ل�سوق،  في  �لدو�ء  بتد�ول 

و�أم�م  �أخرى  وز�ر�ت  �أم�م  �الأثمنة  لجنة 

�لجني�ص  �لدو�ء  ودعم  �لت�أمين  �سن�ديق 

)لكنومي�ست بت�ريخ 25 دجنبر 2009(. 

�لمغربية  �لجمعية  رئي�ص  �ل�سدر�تي  علي 

�لتقرير  نت�ئج  يفند  �ل�سيدلية  لل�سن�عة 

�لمعتمدة  �لعينة  �أن  ويعتقد  �لبرلم�ني. 

من طرف �لمهمة �ال�ستطالعية �لبرلم�نية 

يتم فح�ص  لم  الأنه  تمثيلية  وغير  مختزلة 

منتوج�   4500 بين  من  منتوج�   15 �إال 

م�سنع� محلي�. كم� �أن �لمق�رنة مع بلد�ن 

�أخرى ال معنى له� بم� �أن �أنظمة �لتدبير 

دجنبر   25 بت�ريخ  )لكنومي�ست  مختلفة 

 .)2009

»�لمغرب  رئي�ص  غورلي  كري�ستوف 

على  �أي�س�  يعتر�ص  و�سحة«  �البتك�ر 

من  ي�ستغرب  �أنه  وق�ل  �لتقرير،  نت�ئج 

تو�سي�ت  وبع�ص  نت�ئج  بع�ص  كون 

�الأدوية  �سن�عة  �إال  ت�ستهدف  ال  �لتقرير 

و�لتي ال تمثل �إال 58 % من ثمن �لدو�ء، 

ال  �لتقرير  �أن  ذلك  عن  ف�سال  وي�سجل 

يتطرق الأهمية قط�ع �سن�عة �الأدوية  في 

من�سب   9000( �ل�سغل  من��سب  خلق 

و�ال�ستثم�ر  �لخ�سو�ص(،  وجه  على 

دو  )لوم�ت�ن  �لتكنولوجي  و�لتحويل 

 27 بت�ريخ  م�غريب  دو  غي  �س�ح�ر� 

نونبر 2009(.
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مرتفعة  �لمغرب  في  �لدو�ء  �أثمنة   -

كيفم�  وذلك  ع�دي،  غير  ب�سكل 

ك�نت �لمع�يير �لمعتمدة في �لمق�رنة 

وكيفم� ك�ن نوع �لدو�ء. 

�لغالء  هذ�  عن  �لرئي�سية  �لم�سوؤولية   -

�الأدوية  �س�نعي  من  جزء  يتحمله� 

�لمتبعة  �الإد�رية  �لم�س�طر  وكذ� 

وم�س�طر  �لدو�ء  ثمن  لتحديد 

طرف  من  �الأدوية  عن  �لتعوي�ص 

�لتغطية �ل�سحية .

�لدو�ء  ثمن  خف�ص  �لممكن  من   -

ب�لن�سبة  تكلفته  وكذ�  ب�لمغرب 

للمجتمع ب�سرعة وبن�سب جد مهمة 

�الإجر�ء�ت  من  عدد  بتطبيق  وذلك 

�لتي تدخل في �خت�س��ص �ل�سلط�ت 

�لعمومية .

1- ثمن االأدوية مرتفع
ق�مت �لمهمة �ال�ستطالعية بمق�رن�ت 

تعتمد على عدة مع�يير مختلفة و�أكدت 

�لخال�سة،  نف�ص  كله�  �لمق�رن�ت  هذه 

وعلى �سبيل �لمث�ل:

على  ب�لمغرب  �الأ�سلية  �الأدوية  �أثمنة   -

دول  في  مثيالته�  من  �أعلى  �لعموم 

�أخرى ) 30 �إلى 189 % مق�رنة مع 

تون�ص ب�لن�سبة لالأدوية �الأ�سلية و 20 

�إلى 70 % مق�رنة مع فرن�س�(.

ب�لمغرب  �لدو�ء  نف�ص  �أثمنة  -  تختلف 

بن�سبة  �لتج�رية  �لعالم�ت  ح�سب 

ت�سل �إلى 600 %.

- تختلف �أثمنة نف�ص �لدو�ء تحت نف�ص 

�لمك�ن  ح�سب  �لتج�رية  �لعالمة 

�إلى  ت�سل  بن�سبة  منه   ت�ستري  �لذي 

.% 300

تتمكن  �لجني�سة  �الأدوية  بع�ص  فقط   -

�أقل  �أو  م�س�به  ثمن  على  �لتوفر  من 

من �الأثمنة �لمعتمدة في �لدول �لتي 

تمت �لمق�رنة معه�.

2- هناك اختالف 
كبير بين اأثمنة نف�س 

الدواء تحت عالمات 

تجارية مختلفة

تعدد  �أم�م  ننده�ص  �أن  �إال  يمكن  ال 

و�الأثمنة  و�الأنو�ع  �لتج�رية  �لعالم�ت 

لنف�ص �لدو�ء �لو�حد:

عر�س�   137 �لمغرب  في  يوجد   -

من   62 و  لالأموك�سي�سيلين،  مختلف� 

و  كالفوالنيك،  �الأموك�سي�سيلين 

من  و53  �لب�ر��سيت�مول،  من   60

ديكلوفين�ك، و34 من �أوميبر�زول... 

�لعالم�ت  �أثمنة  بين  �لفو�رق   ت�سل    -

�لمختلفة لنف�ص �لدو�ء  �إلى 600 % 

وهو غ�لب� م� ين�هز  200 %.

- لم يتمكن �أع�س�ء �لمهمة من �لح�سول 

�لفو�رق  لهذه  مبرر معقول  �أي  على 

من طرف �لهيئ�ت �لم�سوؤولة.

�لتج�رية  �لعالم�ت  تعدد  يدل 

بين  �لثمن  في  �لفو�رق  وخ�سو�س� 

وجود  على  �لعالم�ت  هذه  مختلف 

وعر�ص  تقنين  نظ�م  في  عميق  �ختالل 

�الأدوية وتحديد �أثمنته�.

3- اأغلى عالمات 
نف�س الدواء هي االأكثر 

مبيعا

�لعالم�ت  ف�إن  �لدو�ء،  لنف�ص  ب�لن�سبة 

�الأغلى هي �الأكثر مبيع� ب�سفة ع�مة وهذه 

مف�رقة �أخرى يبرزه� �لتقرير .

4- م�ساكل االأدوية 
المكلفة اأكثر حدة

تعتبر �إ�سك�لية �الأثم�ن �لمرتفعة ب�لن�سبة 

لالأدوية �لمكلفة �أكثر حيوية . ف��ستهالك 

بن�سبة  يرتفع  �الأدوية  من  �لنوع  هذ� 

�الأثم�ن  هذه  وتت�سبب  �سنوي�.    %  40

�لمرتفعة ب�سكل غير ع�دي في نوعين من 

�لم�س�كل :

- ب�لن�سبة للمغ�ربة �لذين ال ي�ستفيدون 

�رتف�ع �الأثم�ن  ف�إن  �ل�سحية  �لتغطية  من 

يجعل هذه �الأدوية خ�رج متن�ول �أغلبية 

�لمر�سى �لمغ�ربة.

بتغطية  تتمتع  �لتي  لل�س�كنة  ب�لن�سبة   -

تكلفة  تحمل  ب�لفعل  هن�ك  �سحية، 

�ل�سحية  �لتغطية  �أنظمة  لكن  �الأدوية، 
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ونظ�م  �الإجب�رية،  �ل�سحية  )�لتغطية 

�لمدى  على  معر�سة  �لطبية(  �لم�س�عدة 

تكلفة  تحمل  عن  للعجز  �لمتو�سط 

�لتغطية  نظ�م  تو�سيع  ويبقى  �الأدوية. 

�لمغربية  �ل�س�كنة  كل  لي�سمل  �ل�سحية 

رهين� بمر�جعة �الأثم�ن نحو �النخف��ص 

وبعقلنة ��ستعم�ل هذه �الأدوية �نطالق� من 

�لو�سفة �لطبية.

5- يختلف ثمن 
نف�س الدواء المكلف 

ح�سبة العالمة 

التجارية

و�لفو�رق في ثمن نف�ص �لدو�ء م� بين 

فو�رق  هي  مختلفة   تج�رية  عالم�ت 

�س�دمة في هذه  �لح�لة، وكمث�ل من بين 

�لع�سر�ت من �الأمثلة: دو�ء دو�سيط�ك�سيل 

وهو دو�ء ي�ستعمل في عالج بع�ص �أنو�ع 

 11243 بين  ثمنه  يتر�وح  �ل�سرط�ن: 

للق�رورة ح�سب  درهم و7800  درهم 

ذلك،  من  و�الأ�سو�أ  �لتج�رية.  �لعالمة 

�ل�سندوق  ب�سيدلية  �لدو�ء  هذ�  فثمن 

الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي 

للق�رورة  درهم   2984 يتج�وز  ال 

�لو�حدة. وللمق�رنة ف�إن  ثمن هذ� �لدو�ء 

ب�لط�يالند هو 950 درهم .

6- اأ�سباب غالء 
االأدوية بالمغرب

�الأدوية  لغالء  �الأ�س��سية  �الأ�سب�ب  �إن 

ب�لمغرب تتحمله� �لمم�ر�س�ت �لتج�رية 

وكذ�  �ل�سيدلية  �ل�سن�عة  من  كبير  لجزء 

ثمن  لتحديد  �لمتبعة  �الإد�رية  �لم�س�طر 

�الأدوية  عن  �لتعوي�ص  وم�س�طر  �الأدوية 

من طرف �لتغطية �ل�سحية. 

�ل�سرك�ت  �أغلب  ت�سعى  وب�لفعل، 

�إلى   ، �لع�لم  �أنح�ء  جميع  في  �ل�سيدلية 

تحقيق �أكبر قدر من �الأرب�ح عبر �ل�سعي 

و�لحث  �الأثم�ن  �أعلى  على  للح�سول 

على ��ستهالك �أغلى �الأدوية.

وب�لمق�بل ت�سعى �ل�سلط�ت �لحكومية 

من  �الأثمنة،  وتحديد  بتقنين  �لمكلفة 

و�سم�ن  �لمري�ص  حم�ية  �إلى  جهته�، 

ح�سوله على �لدو�ء، مجندة لذلك جميع 

�الأدو�ت و�الآلي�ت �لت�سريعية و�لتنظيمية 

هذه  ��ستر�تيجي�ت  لمو�جهة  �لمت�حة 

�ل�سرك�ت. 

وفي �لمغرب، لم تتمكن �أو لم تعرف 

عقود  عدة  مدى  على  �ل�سحة  وز�رة 

�النخف��ص  نحو  �الأدوية  ب�أثمنة  �لدفع 

نظر� لتطبيقه� لن�سو�ص تنظيمية متج�وزة 

�سرك�ت  ت�ستغله�  ثغر�ت  عدة  تعرف 

�الأدوية للح�سول على �أثمنة مرتفعة.

2007، ظهرت  �سنة  من  فقط  و�بتد�ء 

عالم�ت وجود �إر�دة فعلية لمو�جهة هذ� 

تغيير  في  ب�لرغبة  وخ�سو�س�  �لم�سكل 

بع�ض التدابير الجديدة

 15 بت�ريخ  لكنومي�ست  جريدة  نقلت 

تبنى  �ل�سحة  قط�ع  �أن   2011 يونيو 

ب�الأدوية   للتموين  جديدة  �إ�ستر�تيجية 

�لتي  �لكبيرة  �الختالالت  مع�لجة  بغية 

�الأدوية:  القتن�ء  �لتقليدي  �لنمط  يعرفه� 

ي�سمح  مركزي�  نظ�م�  ع�ين�  لقد  وب�لفعل، 

�لدو�ئية  للمنتوج�ت  جيد  توفر  ب�سم�ن 

و�سوال  وي�سمن  كله  �لع�م  �لقط�ع  في 

�لجغر�في  �لم�ستوى  على  لالأدوية  جيد� 

، مع تحقيق توفير مهم. فمنذ �الإ�سالح، 

�إلى  �أدى  م�  وهو  لالأدوية  �لح�جة  نمت 

بحيث  �لمقتن�ة  �الأدوية  وزن  من  �لرفع 

كم�   .2011 �سنة  طن   25000 �أ�سبح 

�الأدوية  القتن�ء  �لمخ�س�سة  �لميز�نية  �أن 

و�لمو�د �ال�ستهالكية �لطبية قد ت�س�عفت 

�إلى  �نتقلت  )حيث  تقريب�  مر�ت  ثالث 

مع  �ل�سنة(  هذه  �إب�ن  درهم  ملي�ر   1.7

درهم.  مليون   360 قدره  مبلغ  توفير 

بوز�رة  �لتموين  عن  �لم�سوؤولة  وح�سب 

و�سريح  و��سح  �أمر  �لتغيير  ف�إن  �ل�سحة، 

»فكل �لم�ست�سفي�ت يتم تموينه� بكمي�ت 

لح�جي�ت  لال�ستج�بة  �الأدوية  من  ك�فية 

�لمر�سى. ومع ذلك، ف�لم�سكل، ح�سب 

نف�ص �لم�سوؤولة، يتمركز �ليوم في �لعالقة 

م� بين �لم�ست�سفى و�لمري�ص.
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�لم�س�طر �لمتبعة في تحديد �الأثمنة لكن 

�لنت�ئج لم تظهر بعد على �أر�ص �لو�قع.

وهن�ك �سبب مهم �آخر يتمثل في عدم 

�لتف�و�سية  لقدرته�  �لدولة  ��ستعم�ل 

وغير  مب��سر  م�ستر  �أهم  ب�عتب�رهم� 

مب��سر لالأدوية . وقد تمكن هذه �لقدرة 

�لتف�و�سية من خف�ص مهم لثمن �الأدوية 

ب�لمغرب .

7- م�سوؤولية 
م�سنعي االأدوية في 

نظام ليبرالي

ال يجب �لتع�مل مع �الأدوية كغيره� من 

�لمنتج�ت �ل�سن�عية �الأخرى

لقد �خت�ر �لمغرب نظ�م� �إد�ري� لتحديد 

ح�سول  �سم�ن  �إلى  يهدف  �الأثم�ن 

�لمر�سى �لمغ�ربة على �لدو�ء في �أح�سن 

توفيره  على  �ل�سهر  عبر  �أي  �لظروف، 

و�سم�ن جودته وتحديد ثمنه .

ويبدو �أن هدف تحديد ثمن في متن�ول 

�لعر�ص قد تم ن�سي�نه مع مرور �ل�سنين.

8- اأهم تو�سيات 
التقرير

تو�سي  �لموؤ�س�س�تي  �لم�ستوى  على 

�للجنة ب�أن ال يبقى تحديد ثمن �لدو�ء من 

�أن  �ل�سحة وحده� بل  �خت�س��ص وز�رة 

يوكل لهيئة ت�سم زي�دة عن وز�رة �ل�سحة 

و�لهيئ�ت  �ل�سحية  �لتغطية  هيئ�ت   ،

�لمهنية لالأطب�ء و�ل�سي�دلة ، وكذ� مجل�ص 

�لمن�ف�سة.

م�سطرة  ت�سع  �أن  �لهيئة  هذه  على 

ت�سكل قطيعة  �لدو�ء  لتحيد ثمن  جديدة 

�لتقرير  ويعطي  �لح�لية،  �لم�سطرة  مع 

عليه�  تعتمد  �أن  يمكن  �لتي  �لتوجه�ت 

هذه �لم�سطرة.

�الأثمنة  جميع  بمر�جعة  �لقي�م  يجب 

�لح�لية على �لمدى �لقريب.

يجب �إع�دة �لنظر في ن�سب �لتعوي�ص 

عن �الأدوية �لتي تحدده� �لتغطية �ل�سحية 

بهدف ت�سجيع �الأدوية �الأقل ثمن� ولي�ص 

�لعك�ص كم� هو �لح�ل ح�لي�. 

9- اأهم التو�سيات 
لخف�س اأثمنة االأدوية 

المكلفة

في  يتمثل  �لم�ستعجل  �الإجر�ء  �إن 

 » �الإجب�رية  �لرخ�ص   « نظ�م  ��ستعم�ل 

خ��سعة  م�ز�لت  �لتي  لالأدوية  ب�لن�سبة 

ق�نونية  م�سطرة  وهي  �الختر�ع   لبر�ءة 

�لتج�رة  منظمة  تو�سي�ت  مع  من�سجمة 

كم�  �لع�لمية.  �ل�سحة  ومنظمة  �لع�لمية 

�أنه� ال تتع�ر�ص مع �تف�قي�ت �لتب�دل �لحر 

�لتي وقعه� �لمغرب.

�ال�ستطالعية  �لمهمة  تو�سي  كم� 

كل  عن  �لتعوي�ص  عن  �لفوري  ب�لتوقف 

دو�ء مكلف يوجد مم�ثل له �أرخ�ص ثمن� 

تحت عالمة مختلفة.

10- اأثار تطبيق هذه 
التو�سيات

يمكن �أن يفرز تطبيق هذه �لتو�سي�ت، 

بن�سب ث�بتة، عن خف�ص �لتكلفة �الإجم�لية 

30 و  بين  تتر�وح  بن�سبة  �لع�دية  لالأدوية 

�الإجم�لية  �لتكلفة  خف�ص  وكذ�   %  50

 50 بين  تتر�وح  بن�سبة  �لمكلفة  لالأدوية 

�لتخفي�ص  هذ�  عن  و�سينتج   .%  80 و 

�إيج�بي�ت ي�ستفيد منه� �لجميع.

11- م�سوؤولية تطبيق 
التو�سيات

هذه   معظم  تطبيق  م�سوؤولية  تبقى 

�لحكومة  �خت�س��ص  من  �لتو�سي�ت 

�لتطبيق  ل�سج�عة و�إر�دة  و�سيحت�ج هذ� 

�سي��سية قوية.  
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�أخب�ر تر�ن�سب�ر�ن�سي هي ن�سرة د�خلية، ت�سدره� 

مر�سد  ويعده�  �لمغرب  تر�ن�سب�ر�ن�سي  جمعية 

�لر�سوة، بدعم من �سف�رة هولند� ب�لمغرب

•		�ل�سروق
•		�أخب�ر �ليوم

•		�لخبر
•		�لعلم
•		�لبي�ن

•		�لم�سعل
•		�لوطن �الآن

•		�لعد�لة و�لتنمية
•		�الأحد�ث �لمغربية

•		�الأي�م
•		�التح�د �ال�ستر�كي

•		�لجريدة �الأولى
•		�لحي�ة

•		�لمغربية
•		�لم�س�ء

•		�لمنعطف
•		�لمنتخب

•	�الأخب�ر
•		�الأ�سبوع �ل�سحفي
•		�الأ�سبوعية �لجديدة

•	�ل�سروق
•		�لقب�ص

•		�لنه�ر �لمغربية
•		�لر�أي
•		�أ�سد�ء

•		�ل�سب�ح
•		�ل�سب�حية

•		�ل�سحر�ء �لمغربية
•	�لم�سعل

•		�لتجديد
•		�أوفيت
•	�لحركة

•	�لم�سهد �لمغربي
•		�أوجوردوي لوم�روك

•	�إيكو بلو�ص

•		بي�ن �ليوم
مغرب �ليوم

•		�س�لينج هيبدو
•		�إيكونومي �إي �أنتروبريز

•	جون �أفريك
•		فين�ن�ص نيوز �إيبدو

•		البير�نت
•		الغزيت دي م�روك

•		الفي �إيكونوميك
•		ليكونومي�ست

•		ليكونومي�ست م�غ�زين
•		ليك�سبري�ص

•		لوجورن�ل �إيبدوم�دير
•	لومت�ن

•		لوم�ت�ن دي م�غريب �إي •	
دي �س�ح�ر�

•	لوكري �إنترن��سيون�ل
•		لوموند

•	لوموند ديبلوم�تيك
•		لوروبورتر

•		لو�سو�ر �إيكو
•		لي زيكو

•		ليبير��سيون
•		لوب�سيرف�تور

•		لوبينيون
•		م�ن�جر بيبليك

•		م�روك �إيبدو
•		ني�س�ن

•		بير�سبيكتيف دي م�غريب
•		بروبليم �إيكونوميك

•		ر�س�لة �الأمة
•		تل كل 
•	�ل�سرطة

•	زم�ن

المراجع والم�سادر

جرائد ومجالت



�سوؤال: كيف تقيمون اأثر التقرير 

البرلماني على قطاع االأدوية بعد 

مرور �سنتين على ن�سره؟ 

جو�ب: لقد ك�سف �لتقرير عن �لعديد من 

مم�ر�س�ت  �لقط�ع، وهي  مم�ر�س�ت هذ� 

�سمحت ب�الإبق�ء على �أثمنة مرتفعة لالأدوية 

ب�لمغرب. فمنذ ن�سر هذ� �لتقرير، تم �لقي�م 

�لتو�سي�ت  �أهم  ولكن  �لتعديالت  ببع�ص 

الأثمنة  �لفعلي  ب�لتخفي�ص  �ست�سمح  �لتي 

�الأدوية ال ز�لت معرقلة. ولقد نجح لوبي 

يتكون من جزء من �لم�سنعين في تجميد 

وز�رة  طرف  من  �لمقترح  �الإ�سالح 

�ل�سحة. و�لخ��سر �الأكبر يظل هو �لمري�ص 

ود�فع �ل�سر�ئب �لمغربي. 

�سوؤال: اأال تدفع الق�سايا التي تم 

الك�سف عنها موؤخرا في قطاع 

الدواء باأوروبا وبالخ�سو�س بفرن�سا 

اإلى اإ�سفاء طابع الن�سبية اأي 

التقليل من حدة ما عاينه تقريركم؟ 

عن  �لق�س�ي�  هذه  ك�سفت  لقد  جو�ب: 

يعتبر  �لدو�ء  قط�ع  �أن  وهو  �لت�لي:  �الأمر 

و�الأكثر  �سف�فية  �الأقل  �لقط�ع�ت  �أحد 

و�لخبر�ء  ف�لم�سنعون  �لع�لم.  في  �رت�س�ء 

ب�لمر�قبة  �لمكلفة  و�ل�سلط�ت  و�الأطب�ء 

و�لتقنين وو�س�ئل �الإعالم يلطخون ب�لعديد 

ال  و�لمغرب  ب��ستمر�ر.  �لف�س�ئح  من 

�لحظ  ولح�سن  �لق�عدة.  هذه  من  ي�ستثنى 

�لو�سط  في  نزيهة  �أ�سو�ت  عدة  توجد 

�لطبي و�ل�سيدلي و�لتي ت�ستمر في مح�ربة 

�لمم�ر�س�ت �لتي ال ت�سرف مهنتهم. 

�سوؤال: ما هي في نظركم الترتيبات 

التنظيمية التي �ستمكن من 

النهو�س بال�سفافية في هذا 

القطاع؟ 

من  �لبع�ص  يذكر  �لتقرير  �إن  جو�ب: 

في  نحن  ع�مة،  وب�سفة  �لتد�بير،  تلك 

وعموميين  �سي��سيين  لم�سوؤولين  ح�جة 

يفر�سه�  �لتي  للم�س�ومة  ير�سخون  ال 

متعددة  �ل�سرك�ت  وخ�سو�س�  �لم�سنعون 

للمزيد  ح�جة  في  نحن  �لجن�سي�ت. 

في  و�لم�ستقلين  �الأكف�ء  �الأ�سخ��ص  من 

�لتي له� عالقة بمر�قبة وتقنين  �لمنظم�ت 

�الآن.  نر�ه  م�  هذ�  ولي�ص  �لقط�ع.  هذ� 

�لم�س�لح  تع�ر�ص  مح�ربة  �أي�س�  وعلين� 

عنه  �لم�سوؤولين  طبيعة  ك�نت  كيفم� 

ومع�قبتهم ب�سدة. 

�سوؤال: هل �سجلتم نقائ�س اأخرى 

غير تلك المرتبطة باأثمنة االأدوية؟  

من  �لعديد  �سجلن�  لقد  �أجل  جو�ب: 

ب�أثمنة  �لمرتبطة  �لتي  تلك  غير  �لنق�ئ�ص 

�الأدوية و�إليك مث�الن: 

�النخف��ص غير �لع�دي لم�ستوى �لنت�ئج 

فروع  لبع�ص  �لمغرب  في  به�  �لم�سرح 

�ل�سرك�ت متعددة �لجن�سي�ت مثل »رو�ص« 

�سريبة  بمر�قبة  �لقي�م  يجب  وهن�  مثال. 

ثبت  �إن  �ل�سريبي  �لتهرب  مع�قبة  ويجب 

�ال�ستطالعية  �لمهمة  بلغت  ولقد  وقوعه. 

هذ� �الأمر لمدير �ل�سر�ئب. 

عن� �أي�س� �لعديد من �لمعلوم�ت  كم� جمَّ

بع�ص  بين  م�  �لال�أخالقية  �لعالق�ت  حول 

فيم�  وب�لخ�سو�ص  و�الأطب�ء  �لم�سنعين 

مثل  و�لمكلفة:  �لمزمنة  ب�الأمر��ص  يتعلق 

�لكبد... ولقد تطرقن�  �ل�سرط�ن و�لته�ب 

�لوز�رة  و�خبرن�  تقريرن�  في  �الأمر  لهذ� 

�لو�سية بذلك مب��سرة. 

اأ�سئلة موجهة اإلى ال�سيد خالد الحريري
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