


 
ي األول  LMRSDS – UMI - FSJES 2021                                           اللقاء الدول 

 

المنظومة الصحية: تدبير األزمة الصحية بين الفعل 

 العمومي واستشراف المستقبل
 

 

تعمل وارد، والتي مؤسسات والمنظمات والممجموع ال منالنظام الصحي يتكون 

توفير خدمات تلبي  أجل من بشرية ومالية مواردإلى يحتاج النظام  وهذا .الصحة تحسينل

 الصحي النظامان . ساننتحقيق كرامة اإلالوقت إلى  نفس ، والسعي فيملحةحتياجات الاال

الصحة  ي  مهنيعمل على تنسيق أنشطة  كما ،حياة الناس بشكل ملموس ينحستيد يسهم في جال

 ومختلف الشركاء المساهمين. 

 الكلياألداء فيما يخص  األولىسؤولية مال الدولةوعلى المستوى الوطني تتحمل 

أكثر  ام وجعلهالنظهذا  تعزيزعملية  أنكما  ،ساسيةاأل هاستراتيجياتا كإحدىللنظام الصحي 

 وفي هذا اإلطار انخرط .ةافحة الفقر وتعزيز التنمية الصحيمكل أساسياعامال يعد  إنصافا

من  لكويتجلى ذفي تعزيز منظومته الصحية وتطويرها، المغرب على غرار دول العالم 

أول  تم إحداثها على أساس مخرجاتالتي الصحية الحالية  المنظومةوتعزيز دعم خالل 

طوال  ،، والذي أدخلت عليه تحسينات وتعديالت1959حول الصحة سنة مؤتمر وطني 

ورغم الجهود  بالمغرب.ساهمت في تحسين الوضعية الصحية التي الخمسين سنة الماضية، 

 .قائمةالمبذولة، فإن الفوارق بين الوسط الحضري والقروي ال تزال 

في المغرب والعالم  ةوالوبائي ةالديموغرافي تالتحوال مجموع فإن ذلك،إضافة إلى 

تغير نمط عيش السكان والتمدن السريع والتدهور البيئي، قد أفضت إلى ظهور حاجيات كذا و

 فتئت تكلفتها ترتفع بشكل مطرد.صحية جديدة   ما 

وينضاف إلى هذه المتطلبات الجديدة، تحدي الحفاظ على المكتسبات التي تحققت 

سواء في المغرب أو في باقي دول العالم،  تتحققوالتي لن  المنصرمة،خالل الخمسين سنة 

طلبات متلالمجتمع، واالستجابة ل بين فئاتإال بتبني سياسة صحية خالقة، تستطيع ردم الهوة 

 العالجية الجديدة.
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إن المجتمع الدولي مطالب بمواجهة األزمات الصحية القادمة سواء ارتبطت بجائحة 

لن تكون  الصدمةوهذه  ،لألنظمة الصحية في العالم جدي اختبارمن  هشكلت لما ،كورونا أم ال

بحاجة إلى نظام  أخرى. وبالتالي فقد أصبح العالمأزمات األخيرة، إذ من المرجح أن تتلوها 

والتكفل بكل المرضى بغض النظر عن وضعيتهم  ائحةصحي مندمج قادر على مواجهة الج

 .واالجتماعية االقتصادية

األنظمة الصحية في العالم، ال تقلل من أهمية الجهود  التي تعاني منها زمةاألإن 

الدولي، لكنها تسائل التي حققتها العديد من البرامج على المستوى  وخاصة النجاحاتالمبذولة 

    .  الراهنفعالية النظام الصحي 

 ال تساهم فقط فيالصحية  األنظمةن قد أظهرت جائحة كورونا أمن جانب آخر، فو

ام النظكل من  رتبطي القتصادي، إذا نموالحقيق تأيضا في  بل العموميةالصحة  تحسين

وبالتالي يسهم  ،فيما بينها وثيقاارتباطا  ياالقتصادكذا النظام و العمومية والصحة الصحي

 . العامالصالح  تحقيقب المنشودالفعال في بلوغ الهدف  االستثمار

النظام نقاشات السياسة حول ال قد أثارت جائحة كورونا العديد منف ،في هذا الصددو

تمويل الوستمرار الاعلى  تهقدر طرح تساؤالت حول مكما ت الصحي في كل دول العالم،

قتصادية اال وتبعاتها لجائحةالتصدي ل زيادة تكاليف فرضتهاالضغوط التي  في مواجهة يذاتال

 كلفي  ازدادتقد نفقات الصحة  أن ،الجدير بالذكر. وبلدان المعمور كل تقريبا التي طالت

أولوية  النفقات العالجيةاحتواء  مما جعل ،قتصاداال تباطأت وثيرة نمو وفي المقابل ،الدول

استراتيجيات  تبني نحتم على الفاعلين السياسييقد  وهذا، نظمة الصحيةعظم األمرئيسية ل

 خدمات الصحيةوجعل ال تحقيق التنمية االقتصادية المطلبين: تستطيع التوفيق بينمختلفة 

 .متاحة للجميع

رسم فهم تهدف لتفكير من الموجات  ورظه تمثلت فيايجابيات  كما أن لهذه الجائحة

 لدى الصحةالمكانة التي تحتلها  باعتبار ،على المدى البعيد حتواء التكاليفالسعى ي جديد،

 بمدى الرأي العام تحسيس فيكذلك ساهمت كما  .على حد سواء جتمعاتمن واليواطنمال

دراسات عدة  وهذا ما أبانت عنهقتصادي. النمو االب الصحيالنظام والصحية  الحالة ترابط

 .قتصاديةالا المردوديةحقق تب ذات الجودةالصحة  ارتباطفي 
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التي تنظمها "الرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في  العلميةهذه الندوة هدف إن 

المنظومة الصحية بين رهانات العالج وخيار الوقاية: تدبير األزمة  الصحة" تحت عنوان: "

و تسليط البحث العلمي على أهمية ه ،"الصحية بين الفعل العمومي واستشراف المستقبل

في الحفاظ على النظام العام الصحي واالقتصادي ودوره النظام الصحي العمومي 

أسس تحليل  نحوهذه الندوة  من المرتقب أن تتوجه مداخالتإذ . واالجتماعي والسياسي

ق جعله في أفاالنسانية النبيلة المبنية على العدالة واالنصاف  النظام الصحي وتحديد قيمه

 ، وذلك من خالل المحاور التالية:مواجهة الحاالت الوبائية العالميةقادرا على 

 

 ،بنية النظام الصحي بالمغرب: تنمية العرض الصحي في أفق تحسين الولوج .1

المحددات االجتماعية للصحة: األنظمة الصحية ومحدداتها االقتصادية والجيوديموغرافية  .2

  والسوسيوثقافية والسياسية

 العالقات بين المنظومة الصحية والتنمية االقتصادية: أية أهمية للصحة في المجال االقتصادي؟ .3

 الصحة العقلية من منظور تأثيرات الجائحة .4

 التقنيات الجديدة  العالج باستخدام نتائجتحسين :التنبئي  الطب .5

 آلية الجودة تعزيز الحكامة من خالل استعمال الموارد المتاحة والحفاظ عليها عبر اعتماد .6

 تطوير البرامج الوطنية ومحاربة األمراض وتنظيم  .7

 ؟أولوية للقضاء على الجائحةهل تشكل ، 19-تطوير لقاحات كوفيد .8

دور االعالم والمجتمع المدني في الوقاية الصحية: األنشطة الوقائية للحماية من األمراض المتنقلة  .9

 والغير المتنقلة

المنظومة الصحية من خالل تعميم العرض االستشفائي واحترام األبعاد االستراتيجية إلصالح  .10

 معايير الجودة

 في المجال الصحيوتعميم اإلفادة الحق في الحصول على المعلومة من خالل نشر  .11

 مجال الصحة تطوير البحث العلمي في .12

 دور المنظمات الدولية في مواجهة الجائحة     .13

   الجائحة والبيئة: أية تأثيرات؟ .14

  الصحية والممارسات الثقافة .15
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 شروط قبول المشاركة في الندوة:

 

 أال يكون العمل قد سبق نشره، -

 أن يتصف البحث بالجدة واألصالة والعمق وأن يبتعد عن العموميات، -

 أن يكون البحث موثقا بشكل جيد،  -

 ( صفحة على أبعد تقدير،15) رعش خمسةأال يزيد حجم البحث عن  -

 يتم إخبار أصحاب البحوث المقبولة بموافقة اللجنة العلمية للندوة.   -

 يرجى إتباع اإلجراءات التالية الخاص ة بكتابة المداخلة:  -

 الهامش، وتكتب الهوامش في أسفل الصفحة. في 10وفي المتن  14تكتب المداخلة بخط   -

ة على الن حو التالي: اسم المؤلف، الكتاب، ي - ل مر  الطبعة، جهة النشر، دار النشر، المكان، التاريخ، كتب الهامش أو 

 الجزء، الصفحة.

 ترتبط المداخلة بأحد محاور الندوة وجوبا. -

 لغات المشاركة: العربية أو الفرنسية أو االنجليزية. -

 .تنشر المداخالت المستوفية لشروط المشاركة والتي تتوصل بها اللجنة داخل اآلجال المحددة في مؤلف جماعي -

 : بشكل إلزامي إلى عنوان البريد اإللكتروني الكاملة،يجب إرسال المقترحات واألوراق   -

colloque.lm.fsjes2021@gmail.com 

 . التالية االستمارةملئ  والمؤتمر المرجللمشاركة في  -

على  ستبث، كما واالجتماعية بمكناسبمقر كلية العلوم القانونية واالقتصادية  ةريوحضتنظم هذه الندوة نصف  -

 .صفحات الفاسبوك الخاصة بالمنظمين

 

 برنامج تنظيم الندوة:

  2021مارس  10آخر أجل للتوصل بملخصات واستمارة المشاركة في الندوة:  -

  2021مارس  20: لة هومداخلل النص الكاملخر أجل للتوصل بآ -

  2021أبريل  01 تحديد البرنامج النهائي للندوة: -

  2021 أبريل 08و 07تاريخ انعقاد الندوة:  -

 

 

 

 

mailto:colloque.lm.fsjes2021@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQXG-2lR-dZ_SIZTGR7_m2wLbbgcyDUor4XmOWXHWFX8Z3kQ/viewform
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 اللجنة العلمية: 

 ، مكناسواالقتصادية واالجتماعيةد. عبد الغني بوعياد عميد كلية العلوم القانونية  -

  د. عبد المالك إحزرير، جامعة موالي اسماعيل، مكناس -

 د. مصطفى معمر، جامعة موالي اسماعيل، مكناس -

 د. ندير اسماعيلي، جامعة موالي اسماعيل، مكناس -

 موالي اعلي الراشيدي، جامعة موالي اسماعيل، مكناسد.  -

  جامعة موالي اسماعيل، مكناس، الرحماني عبد العاليد.  -

 د. محمد اعبابو، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس -

 د. محمد المير، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس -

 د. عبد االاله الهاللي، جامعة موالي اسماعيل، مكناس  -

  سعيد، جامعة موالي اسماعيل، مكناسد.امالي  -

 البكاي المعزوز، جامعة موالي اسماعيل، مكناسد. -

 حداد عبد الرحمان، جامعة موالي اسماعيل، مكناس د. -

 بن شقارة محمد، جامعة موالي اسماعيل، مكناس د. -

 ، جامعة موالي اسماعيل، مكناسد.علوش حسن -

 د.شهبون عائشة، جامعة موالي اسماعيل، مكناس -

 محمد الغالي، جامعة القاضي عياض، مراكشد.  -

 د. محمد منشيح، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة -

 د. أحمد الدرداري، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة -

 د. الحبيب ابن الحبيب، جامعة مينيسوتا، الواليات المتحدة األمريكية -

 د. عبد السالم محمد راجح إسماعيل، جامعة أبين، اليمن -

 م البو محمد، جامعة ميسان، العراقعبد الحسن بريسد. على  -

 هوالنداالتميمي، معهد الهاي للخدمات النفسية،  علىد.  -

 د. أحمد مدني احميدوش، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس -

 د. محمد الزهراوي، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة -

 د. بن احمد حوكا، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس -

 د العيساوي، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس د. محم -

 دة. كريمة مريزيق، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس -

 جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء ,صبري س. سنددة -

 دة. سميرة خولجي، جامعة عبد المالك السعدي، طنجة -

 د. احمد الحمومي، جامعة موالي اسماعيل، مكناس -

 جامعة موالي اسماعيل، مكناسدة. الخالدي سهام،  -

 د. سمير ديدا، جامعة محمد األول، وجدة -

 البروفيسور محمد أوتيفا، قطاع الصحة -
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 البروفيسور عالل العمريوي، قطاع الصحة -

 د. مصطفى عكاوي، قطاع الصحة -

 د. عبد الوهاب عمور، المستشفى الجامعي، وجدة -

 د. كريم الطيبي، قطاع الصحة -

 الصحةد. الفقير سعيد، قطاع  -

 د. رجا فاهلل عبد الحق، قطاع الصحة -

 د. العصماني نور الدين، قطاع الصحة -

 ، قطاع الصحة د. ميري شفيق -

 

 اللجنة التنظيمية:

 د. حسن التراب، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء -

 د. محمد سعيد بن خضرا، جامعة القاضي عياض، مراكش -

 مراكشدة. حنان السكتاوي، جامعة القاضي عياض،  -

 د. زكرياء بوشرورة، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة -

 د. عز الدين خمليش، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء -

 دة. مليكة الزخنيني، جامعة السلطان موالي سليمان، بني مالل -

 د. عبد الرحيم أضاوي، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة -

 جامعة ابن زهر، أكادير أديب،يوسف  د. -

 عبد المالك السعدي، طنجة جامعة ،طيبيرضوان  د. -

 د. صديق الحطاب، جامعة القاضي عياض، مراكش -

 د. المصطفى اعوردو، جامعة موالي إسماعيل، مكناس -

 د. نجيب جيري، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة -

 د. عبد العزيز الخنفوسي، جامعة الطاهر موالي اسعيدة، الجزائر -

 الطاهر موالي اسعيدة، الجزائرد. عبد الفتاح محمد، جامعة  -

 د. محمد المختار ولد بالتي، جامعة نواكشوط، موريتانيا -

 د. يوسف مسكيني، جامعة القاضي عياض، مراكش -

 دة. فاطمة النازي، جامعة موالي اسماعيل مكناس -

 جامعة القاضي عياض، مراكش د. سعيد بوفريوي،  -

 د. حاتم لفضيل، جامعة محمد الخامس، الرباط -

 باحث في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناسفرمة، يونس بوذ.  -

 باحث في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس ارطل مروان ذ. -

 ذ. السعدي رضوان، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس -

 عبد هللا، فاس ذ. أسامة غريب، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن -

 ذ. نجيب الدهبي، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس -

 ذ. زين الدين عبد المغيث، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس.  -
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 ذ. سعيد  الشعيوي، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس -

 لدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس، باحث في سلك االزروقي محمدذ.  -

 ذ. عدنان الزرزوري، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس -

 ذة. الحمداوي سمية، باحثة في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس -

 ،  باحثة في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناسأهكاض فاطمةذة.  -

 خديجة، باحثة في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناسذة. العرجي  -

 ذة. ماجيدي أسماء، باحثة في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس -

 ذ. الضادي إبراهيم خليل، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس -

 موالي إسماعيل، مكناسلمراني علوي شيماء، باحثة في سلك الدكتوراه، جامعة ذة  -

 ، باحثة في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناسصفي جيهانذة.  -

 لجنة التنسيق:

 د. موالي اعلي الراشيدي، جامعة موالي اسماعيل، مكناس -

 د. ندير اسماعيلي، جامعة موالي اسماعيل، مكناس -

 د. عبد االاله الهاللي، جامعة موالي اسماعيل، مكناس  -

  سعيد، جامعة موالي اسماعيل، مكناسد.امالي  -

 جامعة القاضي عياض، مراكشد. صديق الحطاب،  -

 د. المصطفى أعوردو، جامعة موالي اسماعيل، مكناس  -

 د. عبد الرحيم أضاوي، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة -

 باحث في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناسذ. يونس بوفرمة،  -

 في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس باحث ،ارطل مروان ذ. -

 ذ. نجيب الدهبي، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة موالي إسماعيل، مكناس  -

 ذ. السعدي رضوان، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس -

 ذ. أسامة غريب، باحث في سلك الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا، فاس -
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