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 ، والصالة والسالم على أشرف املرسلينبسم هللا الرحمان الرحيم

 والبحث العلمي وتكوين األطر؛ السيد وزير التعليم العالي 

 ؛لوزارة الصحة السيد الكاتب العام 

 ؛السيد املفتش العام 

 السيد املدير العام ملؤسسة لال سلمى للوقاية وعالج داء السرطان؛ 

 السيد رئيس جامعة محمد الخامس الرباط؛ 

 السادة عمداء الكليات؛ 

  ؛ممثلو املنظمات الدولية غير الحكوميةالسيدة والسادة 

 ؛دارة املركزيةإل السادة مدراء ا 

 ؛السيدة والسادة املدراء الجهويون للصحة 

 ؛السادة ممثلو املركزيات النقابية 

 ؛والسادة مديرو املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة اتالسيد 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، الحضور الكريمأيها 

 

بعد  ذات  إطار- توقيع اتفاقية  فعاليات هذا الحفل الخاص باليوم  كمفتتح معأني أن فر شي

 هي اتفاقيةو  ،بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر، استراتيجي

 املهن التمريضية وتقنيات الصحة مجال بالنسبة ملنظومة التكوين في قصوى تكتس ي أهمية 

 .في هذا امليدان، كونها تؤسس ملنحى حاسم  ببالدنا
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 2016-2012فإن االستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة ، أيها السيدات والسادة كما تعلمون و 

  يولت
 
وضع تبني و وذلك عبر  ،لموارد البشرية العاملة بوزارة الصحة بكل فئاتهال اهتماما بالغا

 م التكوينتحسين ظروف العمل وتحديث االدارة ودع بغرض الوازنة، جراءاتجملة  من اإل 

 .بشقيه: األساس ي واملستمر

ملناظرة الوطنية لمشاركين في االرسالة امللكية السامية املوجهة لبفي هذا السياق، أستشهد و 

توجه هذا الثمنت ، والتي 2013يوليوز بتاريخ فاتح املنعقدة بمراكش الثانية للصحة 

البشرية بهذا القطاع الحيوي ما وزارة الصحة عبر الدعوة إلى إيالء املوارد لستراتيجي اال 

 لو  .تستحقه من عناية
 
ضمان جودة بذلنا كافة الجهود لفقد  ،لتوجيهات امللكية الساميةتنفيذا

 نحتى واملختصين في تقنيات الصحة التكوين لفئة األطر التمريضية 
 
للتطورات  جعله مسايرا

 .دمة في هذا املجالالحديثة، شأننا في ذلك شأن الدول املتق العلمية والتكنولوجية

من ( والتي نعتبرها %52،6) إن هذه الفئة التي تمثل أكثر من نصف العاملين بوزارة الصحة

خدمات صحية شاملة  ما تقدمه منعبر  الوطنية للمنظومة الصحيةاألساسية  الدعامات

ذكر أعدة إجراءات  من خالل، قد حظيت باهتمام خاص من طرف وزارتنا عالية وذات جودة

 ليصل - الرفع من الطاقة االستيعابية للتكوين األساس ي ،على سبيل املثال ال الحصر ،منها

تحسين جودة و -1997 سنة 860بعدما كان في حدود  2014سنة  3000إلى عدد الخريجين 

  موازاة مع العمل على مراجعة و إخراج القوانين  تكوينهم
 
مهن التمريض مة ملزاولة املنظ

التسريع  ( والعمل على14-45و  14-44و  14-43و  14-25التأهيل )قانون  بالة وإعادةوالق  

 .إحداث هيئة وطنية للتمريضب
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 أيتها السيدات، أيها السادة،

عرف قد والقابالت واملختصين في تقنيات الصحة  نظام تكوين املمرضينفيه أن  ال شكمما 

مختلفة؛ ففي مراحله األولى، كانت فترة التكوين تستغرق  فتراتعبر بتدرجه تطورا ملحوظا 

األطر  سنتين من الدراسة دون شرط التوفر على البكالوريا، حيث تخرج من مدارس تكوين

 اإلعدادية حاملو مساعدو الصحةُهم  ُمساِعدي الصحةالشبه الطبية ثالث فئات من 

 ازون من الدولة املختصون.الصحة املجازون من الدولة ومساعدو الصحة املجومساعدو 

معاهد تكوين األطر في امليدان في مرحلة ثانية، عرف التكوين نقلة نوعية وذلك بإحداث 

 2.93.602بمقتض ى املرسوم رقم  األول والثاني للدراسات شبه الطبية بسلكيه (IFCS) الصحي

للسلك األول بالنسبة سنوات بعد البكالوريا  3 محددة في مدة تكوينب ،1993أكتوبر  29بتاريخ 

 .الذي ضم شعبتين هما "التدريس" و "التدبير" ك الثانيلسوسنتين لل

 

عرفت منظومة التكوين تغييرا جذريا و تحوال تاريخيا تمثل فقد حالية، الو  ثالثةالرحلة املفي  أما

 القاض ي بإحداث املعاهد العليا 2013شتنبر  30بتاريخ  2-13-658في املصادقة على املرسوم 

مصنفة في إطار بذلك  وهي املعاهد التي أضحت  (ISPITS)للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

 –اسر  امل –جازة "اإل إرساء نظام  على ضوءغير التابعة للجامعات مؤسسات التعليم العالي 

 بها؛ "(LMDدكتوراه )ال

التعليم العالي وزارة سؤولي وأطر مل وخالص االمتنان الشكرأصدق أغتنم الفرصة ألقدم وهنا 

من إخراج هذا  الفعالة التي مكنتنا مالوطيد ومشورته ملتعاونه والبحث العلمي وتكوين األطر

 .في أحسن الظروف واآلجال النظام إلى حيز الوجود
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 ناصدر أالضوابط البيداغوجية لسلك اإلجازة و  دفتر باملصادقة على قمنامن جهة أخرى، 

 نا الدؤوبعمل كجزء  ال يتجزأ منالترسانة القانونية  عدادفي إطار إالنظام الداخلي للمعاهد 

ال تفوتني الفرصة ألشيد بالدور الفعال واملجهودات هنا و  .على تحسين جودة التكوين والتأطير

وكل الفرقاء االجتماعيين واملهنيين في أفق والنقابات  أطر وزارة الصحةالحثيثة التي بدلتها 

 الجديد.تنزيل فعال ملضامين املرسوم 

 عبر العالي الذي عرفه نظام الدراسة بالتعليمالعام إن هذا التغيير جاء تماشيا مع اإلصالح 

الذي خلق تطورا في الهندسة  00-01قانون البمقتض ى جاءت هيكلية وبنيوية  تقويمات

 سلك املاسر يتلوه  ،سنوات 03في  سلك اإلجازةأسالك:  ةعلى ثالث بجعلها ترتكزالبيداغوجية 

 سنوات بعد البكالوريا. 08 فيمسار الدراسة بسلك الدكتوراه  ج  و  ت  يُ ل ،سنوات 05في 

 

 أيها السيدات والسادة،

إن الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتحسين جودة التكفل بصحة املواطنين رهين بتكوين 

على ذلك منظمة الصحة  تكما نص فعالةوشراكة  رفيعي املستوى، تنظيم منهيوقيادة و  ،جيد

 العاملية.

ل لذا فإننا نعمل على تتميم لبنات هذا الورش  ةالذي نحن اآلن على مشارف سنته الثاني املهيك 

املعاهد هذه طلبة و  في وجه خريجي لكي املاستر والدكتوراهاملؤدية إلى سجسور الخلق لباإلعداد 

  5650 عددهم حاليايناهز  نالذي
 
 معهد 23موزعين على  طالبا

 
ملحقة(  16معاهد و 7) ا

  18وينتمون إلى 
 
وكذلك في وجه طلبة املدرسة الوطنية للصحة  ،شعب 5داخل  تخصصا
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اعدة أمام أطرنا التي وذلك من أجل فتح آفاق جديدة و  العمومية التي تحذو نفس الحذو

 .تطمح إلى استكمال تكوينها في شتى املجاالت

التي العلمي وتكوين األطر  وزارة التعليم العالي والبحث شراكة معال تعزيزدون بوهذا لن يتأتى 

ل لتجويد هذا التكوين والرقي بنوعيته. 
 
لفتح اإلطار -توقيع االتفاقيةوما نعتبرها الشريك األمث

 دليل على ذلك. سلك املاستر باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة إال خير

 

 أن إصالح التكوين وتقنين مزاولة مهن التمريض هو ثمرة عملوفي األخير، ال يفوتني التذكير ب

ار أنجز بتعاون وطيد مع وزارة التعليم العالي واألمانة العامة للحكومة وبتوافق مع  دؤوب وجب 

والساهرين على التكوين والتنظيم من أطر إدارية  ات املهنيةيالفرقاء االجتماعيين والجمع

واالنخراط الفعلي لكل  بتظافر الجهوداحه لن يتأتى إال نج بذلك فإنو  ،وقانونية وتربوية

أرقى املتدخلين على جميع املستويات حتى نتمكن من الرفع بمهن التمريض وتقنيات الصحة إلى 

املستويات، ومن ثم تمكين املواطنات واملواطنين من خدمات تمريضية ذات جودة عالية 

 وبمعايير دولية.

 

املمرضين املمرضات و ، يسرني أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب التحيات لكل في الختامو

باليوم لتمريض عبر العالم ل الدولية سرةاأل بمناسبة احتفال  واملختصين في تقنيات الصحة

 شعارا العام هذ يحمل ماي من كل سنة والذي 12ي يصادف ذال العاملي للممرض

 .ة فعالة وذات مردودية""املمرضات واملمرضون قوة للتغيي ، رعاي

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى فرقائنا االجتماعيين ونقابات قطاع الصحة على الجهود التي 

يبذلونها ودفاعهم املستميت على الشغيلة الصحية، وهنا أود اإلشارة إلى أن الوزارة تعمل 

لفات العالقة مع جادة لحل كثير من مشاكل الشغيلة الصحية، كما أنها تعمل على مناقشة امل
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ك 
 
كان لنا لقاء مع وزير تحديث القطاعات  ،ر أنه في األسبوع املنصرمجهات أخرى، وأذ

 العمومية لتدارس كثير من القضايا ذات االرتباط بانشغاالت العاملين بقطاع الصحة.

وأؤكد اليوم أننا سنواصل جهودنا من أجل تحقيق املطالب املشروعة لكافة األطر الصحية 

وبكل  ليال ونهارا دون كلل أو مللخدمات جليلة  مقدمتهم فئة املمرضين الذين يسدون  وفي

والعقبات التي تعوق عملهم النبيل، في سبيل  ن ونكران ذات رغم الصعاب التي يواجهونهاتفا

وما توفير العناية والرعاية الصحية املنشودة من طرف مرتفقي القطاعين العام والخاص 

السامية رعاية الالص في األداء وجودة في العطاء خدمة لهذا الوطن تحت نراهن عليه من إخ

 .وأيدهصاحب الجاللة محمد السادس نصره هللا ل

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.


