
 

 
 
 

 تسجل  الجمعية المغربية لحقوق االنسان
 عجز الدولة عن حماية الحق في الصحة،استمرار 

 وفشل وزارة الصحة في توفير لقاح االنفلوانزا الموسمية

يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، باستنكار شديد التدابير الصحية والسياسة الدوائية 

ففي الوقت الذي أوصت فيه منظمة . والوقائية التي تتخذها الدولة حيال مواجهة الجائحة وتداعياتها على الصحة العامة

بتوسيع دائرة اللقاح المضاد لالنفلونزا الموسمية نظرا لتشابه  الصحة العالمية، ومعها كل الخبراء في مجال الصحة،

، عمدت الدولة المغربية إلى نهج سياسة الهروب إلى اإلمام باتخاذ إجراءات تحد من 91أعراضها مع أعراض كوفيد 

الرفع في ثمن  إمكانية استفادة المواطنات والمواطنين الذي دأبوا على التلقيح السنوي ضد األنفلونزا الموسمية منها

التلقيح، واعتماد الوصفة الطبية لذلك، هذا رغم مجموعة من التصريحات التي أصدرتها وزارة الصحة لحث 

المواطنات والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكبار السن، والعاملين في الصفوف األمامية لمواجهة 

الحملة اإلعالمية التحسيسية لمباشرة اللقاح التي أطلقتها وزارة  الجائحة إلى التلقيح المضاد للزكام بشكل مكثف، ورغم

والواقع أن كل ما تدعيه وزارة الصحة ال يصمد أمام . الصحة والتي زعمت الوزارة فيها انها شرعت في حملة اللقاح

طنين في هذه الواقع الذي يبين عجزها عن توفير الكمية المطلوبة والقادرة لالستجابة لحاجات المواطنات والموا

الظريفة الحساسة، بسبب الكمية الضئيلة التي وفرتها وزارة الصحة، واإلجراءات المرافقة الجدية التي أقرتها الوزارة 

تحميل الصيدلة   لالستفادة من اللقاح، والمتسمة أساسا بالرفع من ثمن اللقاح، وضرورة التوفر على وصفة طبية، مع

 .ية للراغبين والراغبات في اللقاح وغيرها من اإلجراءات مسؤولية التزود بالمعطيات الشخص

يحمل وزارة الصحة المسؤولية في إخفاقها البين  والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، إذ

 :فإنه المستهدفة،   لقاح االنفلوانزا الموسمية لكل للفئات لتوفير

  وافتقار الوزارة  غياب إستراتيجية صحية لدى الدولة، وتعطيل الولوج إلى العالج وإلى جودته وكفاءته، يسجل

 بشكل مستدام؛  على صيانة وتحسين آليات وأساليب الحفاظ على الصحة العامة  لخطة عمل قادرة

     اع الصحة؛يستهجن سوء التدبير والتيسير واالرتجالية التي تطبع سياسة الدولة اتجاه قط 

   يستنكر حجب المعلومة عن الرأي العام الوطني فيما يخص الكميات المتوفرة من اللقاح الخاص باالنفلونزا

الموسمية، ووضع الصيادلة في مواجهة مفتوحة مع المواطنين الذين اعتادوا اللقاح الموسمي خاصة الفئات الهشة 

 وغير المؤمنة عن المرض؛

  حة والدوائر الحكومية الى التجاوب مع النداءات والتوصيات الصادرة عن منظمة الصحة يدعو وزارة الص

العالمية، والمنظمات والهيئات الوطنية المهنية والحقوقية واألطر الصحية، واعمال المقاربة الديمقراطية المبنية على 

 ؛ الحوار واشراك على كل الفاعلين في القطاع والمنظمات المهنية ذات الصلة

  يطالب بفتح تحقيق حول التسريبات التي تفيد االستفادة من اللقاح في البيضاء والدمحمية والرباط عن طريق

التسويق الشبكي واتخاذ التدابير الالزمة ضد من يزعمون أنهم أطباء لتلقيح الراغبين في منازلهم، بثمن جد مرتفع، 

ى محددة في الصيدليات والمؤسسات االستشفائية أو المستوصفات تبق  توفير اللقاح  علما أن الجهات المختصة في

 التابعة لوزارة الصحة؛

   يجدد مطلبه القاضي بإعمال الشفافية والوضوح في كل الصفقات العمومية التي تهم قطاع الصحة، وعدم

 .استغالل الجائحة لتمرير السياسات المدمرة للقطاع
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