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 المرسلين وعلى آله وصحبهأشرفعلىوالسالموالصالةالرحيم،الرحماناهللسمـــــب

  الكاتب العامالسيد 
 السيد المفتش العام 
 السيد مدير الديوان 
  اإلدارة المركزيةالسادة مدراء 
 والسادة المدراء الجهويين للصحة اتالسيد 
  المراكز الوطنيةالسيدات والسادة مدراء المعاهد و 
 السيدات والسادة رؤساء األقسام 

 

 أيها الحضور الكريم:

الية وغداة تلكيفي من طرف صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا بيطيب يل، 

ليمك  ،اثنية عىل قطاع الصحة -2017رتة ، ك ول ا جراء أ قوم به لهذه الفهايف ُمس هتل أ ن أ توجه ا 

يك نُكرس مجيعا لمن أ جل التواصل والتشاور معمك كام جرت العادة عىل ذكل، ، 2021

النطالقة عهد جديد عىل ُأسس متينة ِقواهما الثقة املتبادةل واال خالص والتفاين، لك من 

ضيات خدمًة للوطن واملواطنني وتنفيذا ملقت  ،ةموقعه، يف سبيل تطوير منظومتنا الصحي

 لعاهلنا الكرمي حفظه هللا.دس تور اململكة حتت التوجهيات السامية 

وال يساورين شك يف كون هذه اللقاءات اليت جتمعنا من حني لآخر، سواء مهنا الاجامتعات 

نٍَّة دأ بنا عىل توطيدهأ مهية ابلغة  ، يه لقاءات ذاتخرى الطارئةادلورية املربجمة أ و الُ  ا كس ُ

تقع عىل  اكمةلمت ةمرتابط مكجموعةمتتني أ وارص معلنا متكننا من محيدة وِصةل وصل أ ساس ية 

 .مسؤولية تدبري الشأ ن الصحي للبدل اعاتقه
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ديدة جبلورة اسرتاتيجية قطاعية  اذلي نتوىخ من خالهلوال أ دل عىل ذكل من هذا اللقاء 

الحات أ خرى وتُريس أ سس ا ص، هتامواصلميكننا ا ال كتس بات ال كرس مجلةل من امل تُ  كرةومبت  

لهيا.  ال مناص من التوجه ا 

 أيتها السيدات، أيها السادة،
 احلكويم جالربانم تزنيل ،رطةافالل امخلس س نوات الخ ،بلك مسؤولية مجيعا ابرشان لقد

 خاللن وذكل م ،اذلي يعرف امجليع حساسيته وحتدايِته الصحي القطاع مس توى عىل

 عىل ةمرتكز  رئيس ية، حماور س بعة يفكام تعلمون، اليت جاءت  ،2016-2012 اسرتاتيجية

 ويه التشاركية، قاربةوامل املنظوماتية، املقاربة احلقوقية، املقاربة: جيدا تعرفوهنا ثالث مقارابت

جراءاهتا بتدابريها الزتمناو  أ طلقناها اليت الاسرتاتيجية   وا 
 
 الثانية الوطنية ناررةامل  تنظمي نابَّ ا

 .مبراكش الصحة حول

قطعنا جممتعني، أ شواطا هممة مكنتنا من حتقيق أ هداف مشرتكة يه  احلني، ذكل ومنذ

ابل ساس ا جنازات ومكتس بات للقطاع وللمواطنني عىل حد سواء، بعضها س يظل يف اذلاكرة 

تمن هذه غ ل مد بعيد، اكنت والتزال مصدر خفر واعزتاز يل خشصيا ولنا مجيعا كفريق، أ  

انيمك ، ومن خاللمك لك ال طر العامةل معمك، عىل تفحتقيقهااملناس بة ليك ُأنوه جبهودمك يف 

خالصمك من أ جل بلوغها.  وا 

ذ واهجتنا مجةل من  مل يكن لكَّه مفروشا ابلورود، 2012منذ لكن هذا الطريق اذلي سلكناه  ا 

س نا عىل جماراة والاخفاقات، الصعوابت  مكعضةل ةنزم امل العديد من الاكراهات وتذليل ومترَّ

شاكليةالصحية و  البرشية املوارد  املالية املوارد حشو تعمميه بعد الطبية املساعدة نظام متويل ا 

ِّلِ نقاط ضعفنا واال حاطة هبا دراسة ومتحيصا ك   لكها ، أ فضتوغريها لالستامثر  ربٍ عِ ا ىل جت 

الريق بأ دائنا يف  يف سبيلواس تنتاجاهتا ا ونورف خالصاهترحةل المُمنق ضية نس تخلصها من امل

 .الفرتة اليت حنن بصددها
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 ا جنازه مت ما لك من ابلرمغ املواطنني، انتظارات من هجة أ خرى، وكام تعلمون دون شك، فا ن

 املنظومة تياجاتالح  ابلنس بة كذكل واحلال مضطرد، بشلك تزتايد تفتأ   مل ،يف ررف وجزي

 والتغريات حلديثةا للتكنولوجية مواكبة الرسيع، تطورها تواصل اليت ،هبا الاصالح وحتدايت

كراهات ادلامئة البيئية جَّب مما العوملة، وا   التطور هذاجماراةً ل  املتوخاة املصداقية ا ضفاء معه سيت و 

 خلدماتا حتسنيمواصةل و  القطاع حاكمة وجتويد املهيلِكة الاصالحات ماكسب بتعزيز

 الثانية الوطنية رةاملنار يف املشاركني ا ىل املوهجة امللكية الرساةل مضامني مع متاش يا الصحية

عامال هجة، من 2013 يوليوز فاحت يف الصحة حول  طابخ يف جاءت كام السامية لتوجهياته وا 

 الترشيعية ةالوالي من ال وىل الترشيعية الس نة من ال وىل ادلورة افتتاح مبناس بة جاللته

 .2016 أ كتوبر 14 يوم العارشة

ت العميقة يف التوهجا ،بلك مسؤولية، و كذكل نخرطن  أ ن علينا سيتوجب ذكل، عىل وعالوة

حية اال كراهات الآنية اليت يعيشها القطاع مع الس ياقات الص  موامئةِ  علينا رضورة اليت متلهيا

حي، زيز ال من الصالعاملية الراهنة، وذكل من أ جل مواصةل تكريس احلق يف الصحة، وتع

، والتحمك يف احملددات الاجامتعية للصحة ابلتنس يق مع خمتلف القطاعات احلاكمةوحتسني 

 التمنية بأ هداف ملغربا الزتامات بشدة تطبعها اليت الراهنة الظرفية متليه كام احلكومية املعنية،

 ضامن" ا ىل يريم اذلي الثالث الهدف مهنا وخاصة ،2030 أ فق يف ،(ODD) املس تدامة

 ."ال عامر مجيع يف وابلرفاهية حصية عيش بأ مناط امجليع متتِع

، ومن 2021-2017 الس ياسة الصحية الوطنية للفرتةتنفيذا ذلكل، فقد ارتأ ينا أ ن ترتكز و 

مةل ابل ساس عىل ثالث حماور اسرتاتيجية متاكاملقبةل،  يةالقطاع  الاسرتاتيجيةخاللها 

يف بسط  رارالس متاب اذلكر، السالفة اال صالحات أ وراش وتطوير تعزيز مواصةل :ومندجمة، يه

ىل الولوج حتسنيالتغطية الصحية و  صالح املس توايت مجيع عىل اخلدمات ا  الصحة العامة  وا 

 ة أ خرى.الصحية من هج البرشية املوارد دمعو  للقطاع" اخلدمايت" التوجه تكريسو  من هجة،
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ُمقرتحنا يف  هُ ينُ ضمِ ت   مت التايل، كامامل هذه الورشة املهمة عىل النحو عأ  دُّ توجيه وفامي يّل أ و 

 :لحزي اخملصص للصحة داخل الربانمج احلكويم املقبلل

 

اليت اخنرطت فهيا احلكومة السابقة، والربامج الح اس تكامل أ وراش اال ص: الممـحور ال ول

صالحو  الصحية اخلدمات ا ىل الولوج وتعزيز التغطية الصحية الشامةل مهنا خصوصا  الصحة ا 

 :ةامالع

ابل ساس عىل اس تكامل التغطية الصحية للفئات املس هتدفة كز ر وف نسيف هذا الصدد، 

، اململكة اكنةس ، ثلثهم، مع ذوي حقوق اذلين ميثلون "املس تقلني"فئة خصوصا املتبقية 

ىل ضوء من شأ نه، تدرجييا عما وهو ورش التغطية الصحية التمكيلية،  فتحِ  وسنُبادر ا ىل

مجيع مكوانت فئة املس تقلني من أ طباء وهمندسني وحمامني خواص تطور املفاوضات مع 

، ليك نكون من الساكنة %90املنظومة الصحية الوطنية من تغطية أ كرث من  وغريمه، متكني

 بذكل نسري خبطى اثبتة حنو حتقيق التغطية الصحية الشامةل اليت الزتم هبا املغرب.

ىل الولوج تعزيز عىل عملنموازاة مع ذكل، س    لعمويما ابملستشفى الصحية اخلدمات ا 

طبية حاكمة نظام املساعدة ال متويل و  تعزيز ال ولية عن طريق الصحية اخلدمات ومؤسسات

(RAMED)  ةل تزنيلمواصال ساس ية و واملس تلزمات الطبية ال دوية  تسهيل الولوج ا ىلو 

نتاج الوطين لل دوية امللكفة، الس ياسة ادلوائية الوطنية  مقتضيات ليوتفع  وتشجيع اال 

 ركز استشفايئم لك جتهزيعن طريق  العمومية املستشفيات ومتابعة تأ هيل الصحية اخلريطة

قلميي  ناطييساملغ  ابلرنني الفحص جبهاز هجوي ركز استشفايئم ولك (TDM) ابلساكنر ا 

(IRM) دراج رشوط صيانهتا كجزء ال يتجزأ  من مبادئ احملافظة عىل ممتلاكت وجتهزيات  مع ا 

 .املؤسسات الصحية بصفة عامة
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 طارال خ من واليقظة الوقاية س بل س نعمل عىل تعزيز، السالمة الصحيةوخبصوص 

احلدود  عىل ةالصحي املراقبة مصاحل ، من خالل تعزيزاجملمتع حصة هتدد قد اليت والطوارئ

 حيةالص  اللواحئ مقتضيات مع متاش يا العمومية، للصحة املرجعية اخملتربات ودمع

خراج بلورةيف أ فق  وذكل (Règlement Sanitaire International)ادلولية  أ ول وا 

كام  عمومية.ال للصحة الوطنية الواكةل  ا حداثومن ث   املغرب يف العامة ابلصحة خاص قانون

س يعمل القطاع عىل مواصةل تشجيع أ ساليب الوقاية ا جامال، وحث املواطنني عىل اعامتد 

 أ مناط العيش السلمي خصوصا.

 

 :يالصح قطاعلتكريس التوجه "اخلدمايت" ل: الممـحور الثاين

 يف اللتهج عىل لسان جاءت كام تفعيال للتوجهيات امللكية السامية يف هذا اجملال،وذكل 

 14 يوم ارشةالع الترشيعية الوالية من ال وىل الترشيعية الس نة من ال وىل ادلورة افتتاح

ذ  ،2016 أ كتوبر  سيمت الرتكزي، عىل غرار القطاعات ال خرى ذات التوجه اخلدمايتا 

، 2016حة س نة وزارة الص ابرشهتااليت  املقاربة اخلدماتية ، عىل تكريس وتطويرالاجامتعي

ق حتسني رروف وجودة الاس تقبال ابملرافمن أ جل س توايت عىل مجيع امل وذكل ببسطها 

لتتجاوز  فاقهاارت نس بة زايدة عمل عىلالعمومية اليت س ن ملستشفياتابالصحية، خصوصا 

تدبري ام نظ تطويرو ، اليت تقدهما الصحية اخلدمات جودة حتسنيمع  ،من الساكنة 40%

 عاجلة شاكايتتبين مقاربة هجوية يف م. كام س نعمل عىل املواعيد مبختلف املصاحل التابعة لها

 .املرتفقني

جوهري  حصالاك   ويف نفس اال طار، س نعمل عىل ا عطاء لك ال ولوية لتمثني خدمات القرب

 اخلدمات ا ىل الولوج فوارق تقليصوهو ما س ميكننا من ال ولية،  الرعاية الصحية ةش بكل 

يف  %100 حاليًا ا ىل %60 منيف القطاع العام  هبا التغطية نس بة رفعو ال ساس ية  الصحية
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مساكل العالجات وتراتبيهتا حىت يتس ىن للمستشفيات  نِِ س   اس تكاملِ ، مع 2021أ فق 

س توى الثالث. املمتثةل يف تقدمي عالجات من امل  اجلهوية واجلامعية الرتكزي عىل هممهتا الرئيس ية

كام س يعرف برانمج الصحة املتنقةل ابلعامل القروي طفرة نوعية من خالل العمل، تدرجييا، 

عىل ختصيص وحدة طبية متنقةل مع س يارة ا سعاف، للك منطقة حصية، أ ي بلك قيادة، 

طار برانمج تقليص ال  الاجامتعيةو فوارق اجملاليةوذكل برشاكة مع امجلاعات الرتابية يف ا 

 القروي. ابلوسط

 

طار معل تكفل ن س من هجة أ خرى،  ذوي و  لهشةا الهنوض بصحة الفئاتمبواصةل  احلكومةيف ا 

عاقة، عن طريق تزنيل الاسرتاتيجية الاحتياجات اخلاصة  وتعزيز ،الوطنية للصحة واال 

حداث برانمج خاص  املؤسسات بزنالء الطيب التكفل  بصحة ال شخاصالسجنية، وا 

 احلاملني وابل شخاص حضااي العنف وال طفال املس نني، وجتويد رروف التكفل ابلنساء

 هاجرين.لم ل ، وحتسني اخلدمات الصحية املسداة داء فقدان املناعة املكتس بةلفريوس 

طار الزتام املغرب ببلوغ أ هداواصلنس  و   أ فق ف التمنية املس تدامة املتعلقة ابلصحة يف، يف ا 

 الطفلو  ال م حصة رانمجلك من الربانمج الوطين للمس تعجالت الطبية، وب دمع ،2030

ماكحفة ال مراض برامج تعزيز مع ، 2021يف أ فق  %90مراقبة امحلل والوالدة لتفوق نس بة 

التكفل و  والقصور اللكوي الهنايئ لرسطان والسكري وأ مراض القلب والرشاينيري السارية اكغ

 العمل عىلو مج حماربة داء السل، انتعزيز بر ، وذكل مبوازاة معابلصحة النفس ية والعقلية

الكبد  ابالتكفل ابلهتبرانمج و  حماربة الصممبرانمج  ا طالق برامج حصية جديدة نذكر مهنا

 .عىل املدى املتوسط من املغرب اذلي نتوىخ استئصاهل الفريويس
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 برشيةاملوارد ال  خصوصا حُش  كراهات الظرفية احلرجةا  جتاوز : العمل عىل الممحور الثالث

 :، ّمِكً وكيفاً الصحية

الصحي  القطاع هُ واهجُ ي ا ن ا شاكلية املوارد البرشية الصحية تعترب حاليا أ كرب حتدٍ كام تعلمون، ف

لفاعلني ا اس تئناف احلوار والتشاور مع اكفةعزمنا عىل جتديد مما يتوجب معه  ابملغرب،

سني رروف العمل تح كفيةل ب ومتفق علهيا حلول مبتكرة ا جياد هبدف  الاجامتعيني الفرقاءو 

وضع و  الرفع من املناصب املالية اخملصصة للقطاعهمنيي الصحة ماداي ومعنواي، مع  حتفزيو 

 لسد اخلصاص املسجل  القطاع اخلاصأ طباء التعاقد مع  ية لتشجيعرشوط تفضيل 

 كفاءات تعزيزو  ،ببعض املناطق الصحية ال ولية الرعاية عمومية ومؤسساتملستشفيات الاب

ية والعمل عىل هتئي الظروف املناس بة ال حداث "وريفة معوم ، الصحيني واال داريني املهنيني

صحية ول الناجعة جململ مشالك الشغيةل ال لحصية" من شأ هنا بلورة اال طار املناسب ال جياد احل

 .ابملغرب

طار سعيس كام  يس مبدأ  وتكر  ات العموميةالقطاعحتسني حاكمة ا ىل احلكومة  نبادر، يف ا 

ليت تنص علهيا ا ات واملؤسسات ذات الطابع التنظمييخلق البنيالعمل عىل  ا ىل، التشاركية

، الوطين الاستشاري للصحةاجمللس  مهنا خصوصا، 09-34مقتضيات القانون اال طار 

ة يف ا طار الاستشفائيعىل دمع الاس تقاللية اال دارية واملالية للمؤسسات كبُّ كذكل ن  ن  س و 

 تفعيل اجلهوية املتقدمة.
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 أيها الحضور الكريم،
نين عىل يقني ذا مل حيظ ابلزتامنا مجي اتم ا  عا، بكون لك ما سلف ذكره سيبقى حربا عىل ورق ا 

دارًة مركزيًة ومصاحل ال ممركزة، يف سبيل تفعيهل عىل أ رض الواقع والعمل عىل اس تفادة  ا 

ة ذوي الفوري عىل حصهتم وحصملموس و ماملواطنات واملواطنني مبارشة من مثاره ابل ثر ال

 دون الزنول ا ىل امليدان، مكدبرين للشأ ن الصحي لك من موقعه، حقوقهم. ولن يت أ ِّت لنا ذكل

والاقرتاب من الممعاانة اليومية للمرتفقني واملهنيني عىل حد سواء، والسهر عىل ا جياد احللول 

 الناجعة لها.

 

 أيها الحضور الكريم،
 من لك تلمك يه اخلطوط العريضة للس ياسة الصحية الوطنية املقبةل اليت ُأهيب بمك مجيعا،

ها انطالقا من واجباته، أ ن تبادروا ا ىل استيعاهبا ومت لُّكها ومناقشة الس بل املُثىل لتزنيل موقعه و 

غفال اال جراءات املوازية ذلكل، حىت نكون  يف اسرتاتيجية قطاعية حديثة ومندجمة، دون ا 

 يف مجيعا، بلك مسؤولية عند حسن رن املواطنات واملواطنني اذلين ينتظرون منا الكثري

جمال الهنوض بأ غىل ما ميلكون: حصهِتم وحصة أ بناهئم، اليت يه جزء ال يتجزأ  من حصة ورغد 

 عيش هذا الوطن الكرمي.

 

 خري وصالح هذا البدل ال مني حتت القيادة النرية لصاحب اجلالةلوفقنا هللا مجيعا ملا فيه 

 املكل محمد السادس نرصه هللا.

 

 وبراكته. ا اكمل التوفيق. والسالم عليمك ومحة هللا تعاىلأ متىن ل شغالمك اليت أ نتظر نتيجهت


