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 أشرف على والسالم والصالة الرحيم، الرحمان هللا سمـــــب

 المرسلين وعلى آله وصحبه

 

 

  لفائدة العاملني  عألماا  اجاتمااميةابالسيد رئيس مؤسسة احلسن الثاين للنهوض
 ابلقطاع العاومي للصحة.

  الوطين للسكك احلدردرة اكمبالعام لل در املالسيد. 
 السيد املفمش العام. 
 .السادة مدراء اإلدارة امل كزرة 
 .السادة مدراء املسمشفيات اجلامعية 
  أمضاء اللجنة املدر رةالسيدة والسادة. 
 السيدة والسادة مدر و مؤسسات النهوض ابعألماا  اجاتماامية. 
 .السيدات والسادة مدر و املؤسسات البنكية 
  للصحة اجلهورنيالسيدة والسادة املدراء. 
 .السيدات والسادة مندوبو وزارة الصحة 
 السادة ممثلو امل كزايت النقابية. 
  واملكموبة واإللكرتونية. امل ئية واملساومةالسادة ممثلو وسائل اإلمالم 

 

 أرها احلضور الك مي:
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فعاليات هذا احلفل اخلاص إبعطاء  اليوم يشرفين أن أفتتح معكميسعدين و 
روع مؤسسة احلسن الثاين للنهوض ابألعمال االجتماعية ش  االنطالقة الرمسية ل  

اهتا اجاتماامية لفائدة إسداء خدمالعمومي للصحة يف  العاملني ابلقطاعلفائدة 
واليت ختول حلامليها  ،منخ طيها، وكذا تسليم البطائق اعألوىل لالخن اط ابملؤسسة

 .االستفادة من هذه اخلدمات االجتماعية

 91.91رقم فقد جاءت هذه املؤسسة احملدثة مبوجب القانون  ،وكما تعلمون 
، 0199يونيو  10بتاريخ  1..9.99الصادر يف تنفيذه الظهري الشريف رقم 

ن استجابة ملطالب وحاجيات نساء ورجال الصحة، خاصة أهنم ما فتئوا يطالبو 
 خبدمات اجتماعية تليق هبم ومبستوى تضحياهتم خدمة للمواطنني واملواطنات.

ألجدد شكري وتقديري لكل  ،مرة أخرىوامسحوا يل أن أغتنم هذه املناسبة 
العامالت والعاملني ابلقطاع الصحي من أطباء، ممرضني، إداريني وتقنيني على 

والتضحيات اليت يقومون هبا خدمة للساكنة  ،اخلدمات اجلليلة اليت يؤّدوهنا
 والنهوض ابلقطاع الصحي ببالدان.

ذلك أّن  ،هبذا اإلجناز اهلام اّل أن هننئ الشغيلة الصحيةال ميكن إ ،ويف نفس الوقت
االجتماعية املنصوص  املؤسسة أصبحت اليوم، جاهزة لتقدمي العديد من اخلدمات

السكن، المغطية الصحية المكايلية،  كدمم ق وضس عليها يف القانون املؤسّ  
، إىل النقل، دمم متدرس اعألبناء، احلج، اعألنشطة الثقافية والرتفيهية وال ايضية

 غري ذلك من اخلدمات...
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 السيدات والسادة،

-0190التزمنا يف إطار االسرتاتيجية القطاعية لوزارة الصحة  البد من التذكري أنّنا
ما تستحقه من عناية فائقة تنفيذا  إبيالء املوارد البشرية هلذا القطاع احليوي 0192

الثانية حول  للتوجيهات امللكية السامية املوجهة للمشاركني يف املناظرة الوطنية
 .0193ة املنعقدة مبراكش بتاريخ فاتح يوليوز الصح

مياننا الراسخ أبن تنمية املوارد البشرية لكل قطاع وانطالقا من إ ،إننا يف وزارة الصحة
لتنزيل الفعلي اب، نلتزم فحسب وليس مركز كلفة قيمًة مضافة وعنصر إنتاجمتثل 
رتبط بتدبري املوارد البشرية ها املي حملاور االسرتاتيجية القطاعية خاصة يف شقّ والكلّ  
 األسس التالية: يرتكز علىي والذ

 ؛البشريةختطيط وتنمية املوارد  -
 ؛القدراتتطوير  -
 ؛البشريةتعبئة وتثمني املوارد  -
السهر على جودة احلوار االجتماعي وحتسني ظروف  -

 .العمل

، انطالقة أشغال الدورة األوىل 1122نونرب  21فقد أعطينا بتاريخ  ،وهكذا
واليت تضم ابإلضافة إىل السيد رئيس املؤسسة،  ،الجتماع اللجنة املديرية للمؤسسة

رة عضوا يتكونون من ثالثة فئات ممثلة ابلتساوي، وهي ممثلني عن مصاحل وزا 91
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املالية واالقتصادية الصحة وعن النقاابت إضافة إىل شخصيات متثل القطاعات 
على انكّبت املؤسسة  ،ومنذ ذلك التاريخ بطبيعة احلال وإىل اليوم .واالجتماعية

حتضري كافة الشروط القانونية واإلدارية واللوجيستيكية لنصل إىل ما وصلنا إليه 
سنة الش وع الفعلي  1122تعل سنة اليوم، ولتفي ابلتزامها اجتاه منخرطيها من 

 .يف تقدمي اخلدمات اجاتماامية

ما ديرية على اجملهودات اليت السادة أعضاء اللجنة امل ،وأ حّيي ابملناسبةأشكر  وإذ
سواء  ،وبكل فئاهتم ،اىل حيز الوجود  هذه املؤسسةخراج إلوهنا من أجل ذا يبفتئو 

فقط لنا شركاء  اليوم الذين مل يعودوا ،ممثلو وزارة الصحة أو النقاابت األكثر متثيلية
هبذه املؤسسة، وكذلك السيدة والسادة ممثلو وزارة املالية، الرتبية  هم املقررونبل 

فإنين أطلب منهم  الشبيبة والرايضة، اإلسكان وسياسة املدينة. الوطنية، التشغيل،
مواصلة العمل اجلاد من أجل تثبيت هذه املؤسسة كأداة لتنفيذ اخلطة االجتماعية 

 لفائدة املوظفني واملتقاعدين وأزواجهم وعائالهتم.

 

 أرها السيدات والسادة،

 ،الرقي مبستوى اخلدمات الصحية والرفع من جودة التكفل بصحة املواطن رهني إنّ 
الشغيلة ابإلضافة إىل جودة التكوين وحسن احلكامة، ابلنهوض مبستوى عيش 

يف جيدة و ها هلذا القطاع، سيما عرب خدمات اجتماعية انتمائ سّ  ح  الصحية وتعزيز 
 .تطلعاهتم مستوى
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هلذه املؤسسة واللوجيستيكي لذا، فإننا سنعمل كوزارة وصية على تقدمي الدعم املايل 
حىت تتمكن من إسداء خدماهتا وتقوم بدورها الفعال كمحفز ألداء الشغيلة 

 الصحية.

ألهنئ السيد رئيس مؤسسة احلسن الثاين للنهوض ابألعمال  ،وهنا أغتنم الفرصة
مها اإلداري، على ، وطاقاع العمومي للصحةلفائدة العاملني ابلقطاالجتماعية 

ننا اليوم من إعطاء االنطالقة الفعلية للخدمات االجتماعية م اجلاد الذي مكّ عمله
لة فظة مشاريع مهيك  للمؤسسة وذلك على أساس رؤية اسرتاتيجية واضحة املعامل وم  

 .0101إىل سنة  0192متتد من سنة 

شركائنا الذين اشتغلوا مع إىل  ،أن أتقدم ابلشكر اجلزيل ملناسبةاب كما ال تفوتين
املؤسسة أو دّعموها، وأخّص ابلذكر أساسا السيد املدير العام للمكتب الوطين 

واألطر العاملة معه، املؤسسات البنكية الوطنية، دون  ONCFللسكك احلديدية 
 جتماعيني،فرقاء اّكل وسيبقى السند الدائم للمؤسسة من أن أنسى كذلك من ش  

وأطر اإلدارة املركزية والسيدات والسادة املدراء اجلهويون واملناديب وكل من ساهم 
 .من قريب أو بعيد يف إجناح عمل املؤسسة

أملنا أن نبقى دائما معّبئني وخملصني يف خدمة قطاعنا الصحي وسيما احلفاظ على 
احب اجلاللة امللك ممد صحة املواطنات واملواطنني حتت القيادة الّنرية والرشيدة لص

 حفظه هللا ونص ه.السادس 

 .والسالم مليكم ورمحة هللا تعاىل وب كاته


