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توصــل المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي مــن الســيد رئيــس الحكومــة، بتاريــخ 15 يوليــوز 2021، 
بطلــب إعــداد دراســة حــول موضــوع »الصحــة العقليــة علــى المســتوى الوطنــي« بمــا فــي ذلــك الوقــوف 

علــى ظاهــرة االنتحــار وتحديــد آليــات التصــدي لهــا.
وتهــدف الدراســة، التــي تــم إعدادهــا فــي إطــار إحالــة من الســيد رئيس الحكومة، إلــى تحديد االختالالت 
الرئيســية التــي يتعيــن معالجتهــا فــي مجــال سياســة الصحــة العقليــة، والتكفــل باالضطرابــات العقليــة 

والنفســية والوقايــة مــن االنتحــار.
هــذا، ويظهــر، حســب المســح الوطنــي للســكان مــن 15 ســنة فمــا فــوق، أن %48,9 فــي المائــة مــن 
ــرات. ــرة مــن الفت ــي فــي فت ــوا مــن اضطــراب نفســي أو عقل ــم أن عان ــون أو قــد ســبق له ــة يعان المغارب
وفــي المقابــل، يُســجل خصــاص كبيــر فــي عــدد المــوارد البشــرية )454 طبيبــا نفســانيا( واألســرة 
االستشــفائية)2431 ســريرا(، وهــو مــا  يؤشــر علــى  ضعــف اســتثمار الدولــة فــي منظومــة الرعايــة 
النفســية. وجديــر بالذكــر، أنــه، حســب معطيــات منظمــة الصحــة العالميــة لســنة 2021، ال تتجــاوز نســبة 

ــة. ــي المائ ــة للصحــة 2 ف ــات الوطني ــي الميزاني ــة ف مخصصــات الصحــة العقلي
كمــا تشــير الدراســة إلــى أن التعاطــي مــع الصحــة النفســية والعقليــة يتــم بطريقــة قطاعيــة ومــن زاويــة 
ــدور األساســي للمحــددات السوســيوثقافية للصحــة،  ــل ال ــة تغف ــي فحســب. وهــي مقارب المــرض العقل
ــي  ــرأة، وظــروف الشــغل ف ــز ضــد الم ــي واالجتماعــي، وأشــكال التميي ــف العائل ــل درجــات العن مــن قبي
الوســط المهنــي، ووســائل حمايــة األطفــال والمســنين واألشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، واســتمرار الوصــم 

االجتماعــي والنظــرة الســلبية لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن االضطرابــات النفســية والعقليــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك، ثمــة أوجــه قصــور علــى مســتوى اإلطــار القانونــي والخبــرة القضائيــة فــي مجــال 
األمــراض العقليــة والنفســية. ينضــاف إلــى ذلــك الصعوبــات المرتبطــة باإليــداع القضائــي لألشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات عقليــة داخــل مؤسســات العــالج إمــا ألســباب وقائيــة أو جنائيــة، وال ســيما 

أمــام الخصــاص الموجــود فــي الطاقــة الســريرية وبنيــات الطــب العقلــي والنفســي.
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وأمــام هــذه اإلكراهــات ومــن أجــل 
الرئيســية  االختــالالت  تجــاوز 
سياســة  مجــال  فــي  المســجلة 
والتكفــل  العقليــة  الصحــة 
باالضطرابــات العقليــة والنفســية 
يقــدم  االنتحــار،  مــن  والوقايــة 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعي 
التوصيــات،  مــن  جملــة  والبيئــي 

: أبرزهــا  يلــي  مــا  فــي 
وبرامــج  	 سياســات  بلــورة 

لتعزيــز  منســقة  عموميــة 
والوقايــة  العقليــة  الصحــة 
العقليــة  االضطرابــات  مــن 
النفســية- والمخاطــر 

تقــوم  أن  علــى  االجتماعيــة، 
والبرامــج  السياســات  هــذه 
علــى مؤشــرات مرقمــة وقابلــة 
دراســات  وعلــى  للقيــاس، 
لألثــر علــى المســتوى الصحــي 

. عــي جتما ال ا و
مشــروع  	 فــي  النظــر  إعــادة 

القانــون رقــم 71.13 المتعلــق 
االضطرابــات  بمكافحــة 
حقــوق  وبحمايــة  العقليــة 
المصابيــن  األشــخاص 
المصادقــة  قبــل  بهــا، 
مــع  بالتشــاور  وذلــك  عليــه، 
الجمعيــات المهنيــة، ونقابــات 
العقليــة،  األمــراض  أطبــاء 
النفســيين،  واألخصائييــن 
العقليــة،  الصحــة  وممرضــي 
المرتفقيــن  وجمعيــات 

المدنــي. والمجتمــع 

القانونيــة  	 الضمانــات  تعزيــز 
لألشــخاص  والقضائيــة 
باالضطرابــات  المصابيــن 
العقليــة، بمــا يراعــي حاالتهــم 
الصحيــة، ويوفــر لهــم حمايــة 
خــالل  مــن  وذلــك  أمثــل، 
لمقتضيــات  أفضــل  مالءمــة 
وقانــون  الجنائــي  القانــون 
مــع  الجنائيــة  المســطرة 
واحتياجــات  خصوصيــات 

العقلــي. المــرض 
مســتوى  	 علــى  التدخــل 

االجتماعيــة  المحــددات 
فــي  المؤثــرة  والثقافيــة 
والنفســية  العقليــة  الصحــة 
لألفــراد : )مكافحــة التمييــز 
العنــف،  أشــكاله،  بمختلــف 
التحــرش، الهشاشــة، العزلــة، 
المبكــر  والرصــد  الوحــدة(، 
والســلوكات  األفــكار  لحــاالت 
األطفــال  لــدى  االنتحاريــة 
الوســط  فــي  والشــباب 
العائلــي، وداخــل المؤسســات 

بهــا. والتكفــل  التعليميــة 
التدخــل على مســتوى األخطار  	

فــي  النفســية-االجتماعية 
مــن خــالل  المهنــي،  الوســط 
اتفاقيــة  علــى  المصادقــة 
الدوليــة رقــم  العمــل  منظمــة 
علــى  القضــاء  بشــأن   190
عالــم  فــي  والتحــرش  العنــف 
العمــل؛ وتطويــر طــب الشــغل 
ومراجعــة  المقــاوالت،  داخــل 
اتجــاه  فــي  الشــغل  مدونــة 

التحــرش  جريمــة  إقــرار 
الئحــة  ومراجعــة  المعنــوي؛ 
ــة مــن خــالل  األمــراض المهني
النفســية  إدراج االضطرابــات 
بظــروف  المرتبطــة  والعقليــة 

العمــل.
الولــوج  	 إمكانيــة  تحســين 

ذات  وعقليــة  نفســية  لرعايــة 
لمــا  مواِكبــة  تكــون  جــودة، 
والعالجــات  المعــارف  بلغتــه 
ومســتجيبة  تطــور،  مــن 
الخاصــة  لالحتياجــات 
تلــك  ســيما  ال  للمرضــى، 
والحالــة  بالســن  المتعلقــة 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
وأشــكال  العيــش  ووســط 
منهــا. يعانــون  التــي  الهشاشــة 
األخصائــي  بمهنــة  النهــوض 
النفســي مــن خــالل وضــع نظــام 
أساســي وضريبــي واضــح وموحــد 
لهــذه الفئــة، ووضــع ســجل رســمي 

النفســيين. لألخصائييــن 
المصنــف  	 وتحييــن  مراجعــة 

المهنيــة  لألعمــال  العــام 
المتعلــق  الشــق  فــي   )NGAP(
باالضطرابــات  بالتكفــل 
الوطنيــة  والتعريفــة  العقليــة 
المرجعيــة ذات الصلــة، وذلــك 
فــي ضــوء التطــورات الطبيــة 
العــالج  التــي شــهدها مجــال 
مــن  النــوع  بهــذا  والتكفــل 
الحــرص  مــع  االضطرابــات، 
معقولــة. تعريفــة  تطبيــق  علــى 


