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مضن اهامتمات الربانمج احلكويم.  5107-5105تندرج الاسرتاتيجية القطاعية للصحة لفرتة 

كتس بات الواردة بعني الاعتبار رضورة دمع امل  الوزارة أأخدتفأأثناء صياغة هذه الاسرتاتيجية، 

ىل الاحتياجات اجلديدة امللحة.   ي الاسرتاتيجيات اليت س بقهتا و الاس تجابة  ي نفس الوقت اإ

ىل تغيري  ل أأن التحولت اليت عرفها املغرب، كام هو الشأأن ابلنس بة يدول عربية أأخرى، دفعتنا اإ اإ

خاصة تكل املتعلقة حبق  املقاربة املتبعة لإعطاء صدى قطاعيا ابرزا ملقتضيات ايدس تور اجلديد،

الولوج للعالج والتغطية الصحية. اليشء اذلي يفرض علينا الاندماج  ي الوضع اجلديد وابلتايل 

دمج مقاربتني جديدتني  ي صياغة اسرتاتيجيتنا اجلديدة: املقاربة املبنية عىل حقوق الإنسان واملقاربة املبنية عىل ايدغمقراطية 

 منظمة الصحة العاملية. املنظوماتية اليت تعمتدها الصحية، زايدة عىل املقاربة

عادة تنظمي  ن الأنشطة الأساس ية ذات الطابع الصحي، واليت تكون العمود الفقري لالسرتاتيجية، مرتبطة ابإ وهكذا، فاإ

ل اخلدمات الاس تعجالية الطبية، و حتسني الاس تقبال، و التكفل ابلأمراض السارية وغري السارية، والرسطان، والتكف

ابلصحة العقلية والنفس ية، و تعزيز الصحة القروية وحماربة وفيات الأهمات والأطفال، ومواصةل تعممي نظام املساعدة الطبية 

 وحتسني تدبري املوارد البرشية.

 ت"أأطلق عليه امس "انتظارا أأما الإجراءات اليت لها عالقة ابحلاكمة اجليدة فتمكن، من هجة،  ي وضع مسار للحوار والتشارك

ىل صياغة ميثاق  ىل تأأسيس ثقافة جديدة تعمتد ايدغمقراطية الصحية كام وردت  ي ايدس تور اجلديد واليت س تفيض اإ هيدف اإ

 وطين حول الصحة. كام تشمل كذكل دمع اجلهوية والرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص.

رضا وأأساس يا، وهو اليشء اذلي ل غمكن الاعامتد عليه ففي لك الاسرتاتيجيات القطاعية، يكون التأأطري املايل والقانوين حا

قناع  نظرا طار الإ ل  ي اإ نه ل غمكن التفكري  ي هذا الاجتاه اإ للظروف اليت حتيط بسريورة صياغة القوانني املالية. لهذا، فاإ

 والتفاوض والتضامن احلكويم.

 اور اسرتاتيجية:( حم6عىل س بع ) 5107-5105تنبين الاسرتاتيجية القطاعية للصحة لفرتة 

 حتسني الولوج للعالجات وتنظمي اخلدمات، -0

 دمع حصة الأم والطفل، -5

 الاعتناء بصحة الساكنة ذات الاحتياجات اخلاصة، -3

 تعزيز املراقبة الوابئية وتطوير اليقظة الصحية، -4

 تطوير مراقبة الأمراض غري السارية، -3

 التحمك  ي املوارد الاسرتاتيجية للصحة وتطويرها، -7

 اكمة بقطاع الصحة،حتسني احل -6
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جناز معظم الأوراش اليت برجمهتا؛ ولهذا نتوقع  ننا واعون لك الوعي بأأن صياغة اسرتاتيجية قطاعية ل يضمن ابلرضورة اإ اإ

ىل التدبري املبين عىل النتاجئ ابلعامتد عىل عقود برامج مع املديرين اجلهويني للصة. كام س نعمل عىل وضع ميكنزيمات -اللجوء اإ

 والاس هتداف ملنح احلظوظ الوافرة لسرتاتيجيتنا من أأجل بلوغ أأهدافها.للمراقبة 

ن لها قواطع كام أأن لها حوامل؛ وهاته احلوامل يه اليت تسامه  ي  وكام هو احلال ابلنس بة لأي س ياسة أأو اسرتاتيجية، فاإ

جناح الاسرتاتيجيات. فاحلوامل اليت تعمتد علهيا اسرتاتيجيتنا متعددة ومن خمتلف الت خصصات: فهناك الأطباء، واملمرضون، اإ

جناح  والإداريون، والتقنيون وامللكفون ابلتس يري والتدبري. لك واحد من هؤلء هل دوره اخلاص اذلي من خالهل سيسامه  ي اإ

ننا نعمتد كثريا وبصفة خاصة عىل مسامههتم وتعبئهتم. وزارة كام غمكن، بدورمه، أأن يعمتدوا عىل ال الأوراش املربجمة. ولهذا فاإ

لإجياد احللول املالمئة ملتطلباهتم وذكل بتعاون وتنس يق مع ممثلهيم اذلين مه رشاكؤان الأولني والأساسني  ي تأأهيل القطاع 

 الصحي الوطين.

 وزير الصحة

 الأس تاذ احلسني الوردي
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س امي عىل مس توى توفري  بعدد من املكتس بات، ولكن أأيضا ابلعجز الكبري نسبيا،  ي املغرب حاليا يتسم الوضع الصحي

نهيا عىل أأهنا ذات جودة مشكوك فهيا، مما جيعل النظام الصحي غري جذاب  ي نظر  فراد واليت ينظر اإ اخلدمات الصحية للأ

ذا لوحظ أأن هناك حتسن ابلقياس عىل أأساس اخنفاض املر  ن هذا التحسن يبقى غري واحض يدى املواطن. واإ اضة والوفيات، فاإ

ن دراسة وتقيمي هذا الوضع غمكن من الوقوف عىل الأولوايت والأهداف واختيار الاسرتاتيجية الأنسب واليت تعزتم  الساكن. اإ

طار خمطط معلها   .5107-5105وزارة الصحة تطبيقها  ي اإ

 

 القيام هبا.جيب دد مس توى التومية الصحية احلالية وتسمح بتقيمي اجلهود اليت يتعلق الأمر بعدد من املكتس بات اليت حت

0.0 

مليون نسمة  ي عام  11,6 ي ظرف مخسني عامًا تقريبا تضاعف ساكن املغرب ثالث مرات حيث انتقل هذا العدد من 

ىل  0571 ىل  %2,6تقل معدل انومو الس نوي للساكن من . خالل الفرتة ذاهتا ان 5100مليون نسمة  ي عام  35اإ  .%1,5اإ

 : التطور ايدغمغرا ي واملعدل الس نوي لزايدة الساكن0اجلدول 

 % معدل انومو مجموع الساكن الس نة

0571 11 626 470 2.58 

0560 15-379 259 2.58 

1982 20 419 555 2.61 

1994 26 073 717 2.06 

2004 29 891 708 1.38 

2011 32 187 000 1.05 

 

ىل حدوث اخنفاض  ويبني هذا الاخنفاض احلاد أأن املغرب أأوشك عىل الانهتاء من املرحةل الانتقالية ايدغمغرافية اليت ترمجت اإ

ن املعدل الإجاميل للخصوبة )معدل اخلصوبة الإجاميل( قد انتقل خالل نفس   ي معدلت اخلصوبة والوفيات. و ي الواقع فاإ

ىل  6الفرتة من  الفجوة بني أأما  عامًا. 31أأطفال عىل ما اكن عليه احلال منذ  3أأطفال للأرسة الواحدة أأي بأأقل من  5.5اإ

املعدل الإجاميل  ويبدو هذا جليا  ي قراءة املبيان التايل اذلي يوحض تطور الوسط القروي واحلرضي فتسري  ي اجتاه الرتاجع.

ىل  0571للخصوبة من   مس توى الوسط املعييش.عىل املس توى الوطين وعىل  5101اإ
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ىل زايدة اس تخدام وسائل  ىل اخنفاض سن الزواج الأول من هجة، ومن هجة أأخرى، اإ ىل حد كبري اإ يعود اخنفاض اخلصوبة اإ

س نة ابلنس بة للرجال. وهكذا تضاءل  30.4 س نة مقابل 26,6، بلغ معدل معر النساء املزتوجات 5101ففي س نة  منع امحلل.

ىل  7.7اجلنسني، من  الفرق  ي سن الزواج بني عىل طلب العالج مما  س نة. هذه التحولت أأثرت، دون شك، 4.3اإ

عادة تنظمي وتطوير عرض العالجات.  يس توجب معه اإ

 

ن الساكنة ذات الفئة العمرية أأقل من  ل  0571 ي عام  %44,4 اكنت متثل س نة اليت 04وفامي يتعلق ابلهيلكة العمرية، فاإ

ىل  5114 ي عام  %31متثل أأكرث من  ن الفئة  .5131حبلول عام  %20,9وسوف ترتاجع اإ ابلنس بة للساكن النشطني فاإ

ىل  0571 ي املائة  ي عام  30.7 س نة قد مرت من 35-03العمرية  ىل 5114 ي املائة  ي عام  71اإ  ي  73.3، وسوف تصل اإ

 ي املائة  ي  3، فقد بلغت 0571فقط  ي عام   ي املائة 4س نة مفا فوق، اليت متثل  71 . أأما الفئة العمرية5131املائة  ي عام 

ىل 5114عام  نسمة أأي  3 303 111، حيث س يصبح عدد ساكن هذه الفئة 5131 ي املائة  ي عام  03.3 وسوف تصل اإ

ىل تغري  ي  (. هذه الوضعية سوف تؤدي من حيث املراضة5350111)  5114أأكرث من ضعف العدد املسجل س نة  اإ

للتكفل  بشلك تدرجيي  ي زايدة الطلب عىل اخلدمات الاستشفائية الثقيةل س يتسبب ذليالصورة الوابئية اليشء ا

 ابلأمراض املزمنة والانتاكس ية.

 

0.5 

ماكنية أأي بدل وقدرته عىل تأأمني حياة طويةل وحصية ملواطنهيا. عند  يعترب معدل الأمل احلياة من بني املؤرشات اليت تبني اإ

 ي الوسط القروي(.  43و   ي الوسط احلرضي 36) 0575عاما  ي س نة  46يأأمل املواطن املغريب املتوسط العيش  ولدته،

ىل  ن معدل أأمهل  ي احلياة قد انتقل اإ و   ي الوسط احلرضي 66.3عاما ) 64.3أأما اليوم، وبعد نصف قرن من الزمن، فاإ

 س نة انمجة عن اخنفاض معدل الوفيات  ي خمتلف الأعامر. 53  ي الوسط القروي(. وهكذا بلغ رحب الأمل  ي احلياة 60.6

 

ن ايدراسة الوحيدة حول جنازه  ي املغرب أأواخر القرن املايض أأكدت هذا  ومع ذكل فاإ العبء الإجاميل للمراضة اذلي مت اإ

 ي املائة من  33نس بة الاجتاه حيث بينت أأن اجملموعة الأوىل املكونة من الأمراض املعدية وأأمراض النساء و الولدة متثل 

%، نفس الشئ ابلنس بة للرضوخ اليت متثل  37وأأن اجملموعة الثانية املؤلفة من الأمراض غري السارية متثل  عبء املراضة

%. وهذا دليل أ خر عىل أأن املغرب يواجه عبء املراضة ثاليث الأبعاد واذلي يتوجب عىل لك اسرتاتيجية قطاعية أأن 00

دماجه.  تعمل عىل اإ
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 (0555: عبء املراضة الثاليث الأبعاد  ي املغرب )5جلدول ا

 % )منظمة الصحة العاملية( 01املرضية ووفق التصنيف ايدويل للأمراض  اجملموعات

 33.4 الأمراض املعدية، أأمراض النساء والتوليد

 55.8 الأمراض غري املعدية

 10.8 الرضوخ واجلروح

 % 100 اجملموع

 

0.3 

وفاة  335 ي املائة عىل مدى الس نوات الست املاضية، حيث انتقل من  30عرف معدل وفيات الأهمات اخنفاضا بنس بة 

ىل  0534-0563ولدة حية ما بني  011.111لك  ابلنس بة لتطور معدل وفيات الأهمات  .5101-5115وفاة  ي فرتة  005اإ

% خالل نفس 43يتضح أأن هذا الاخنفاض  ي املناطق القروية، هو فقط حسب الوسط خالل الس نوات الست املاضية، 

ىل  5114-5113ولدة حية  ي عام  011.111وفاة للك  576الفرتة )من  (. عىل الرمغ من أأن هذه 5101 ي عام  043اإ

ل أأنه أأصبح من  .الرضوري تعزيز املراقبة  ي الوسط القروي أأثناء امحلل النتاجئ مشجعة، اإ

قرار  جمانية الولدة  ي املستشفيات العمومية وتعبئة همين الصحة، يالحظ أأن هناك حتسن كبري  ي مؤرشات مراقبة بفضل اإ

 امحلل والولدة.

وعالوة عىل ذكل، فقد جسلت التغطية الصحية ما قبل الولدة حتس نا كبريا. لقد انتقلت نس بة النساء اللوايت اس تفدن عىل 

ىل  %48 ي الوسط احلرضي و  %85)  5114س نة  %67,8الأقل من استشارة طبية واحدة من   ي الوسط القروي( اإ

أأما نس بة الولدات حتت املراقبة الطبية فقد   ي الوسط القروي(. %68 ي الوسط احلرضي و  %94) 5101 س نة 80%

ىل  5114س نة  %63 انتقلت من 5100 ي  %77,1اإ
 

 ي الوسط  %62 ي الوسط احلرضي و  %91,6 مبا  ي ذكل

 القروي. 

ن وفيات شهدت وفيات الأطفال دون سن اخلامسة  ،بفضل الربامج الوقائية وحماربة الأمراض اخنفاضا كبريا. وهكذا فاإ

ىل  0550وفاة  ي لك أألف ولدة حية  ي عام  36)الوفاة قبل س نة واحدة( قد انتقلت من  الأطفال  5113وفاة  ي عام  41اإ

. وفامي يتعلق بوفيات الأطفال %28و  %30: أأي ابخنفاض عىل التوايل يوازي 5100وفاة للك أألف ولدة حية  ي  53.3مث 

ىل 0531للك أألف ولدة حية  ي عام  033اليت اكنت  ي  امسةدون سن اخل ولدة  0 111وفات للك  46، فقد انتقلت اإ

ىل  5113حية س نة  ن وفيات الأطفال دون سن 5100للك أألف ولدة حية  ي عام  31.3لتصل اإ . وحسب الوسط، فاإ

ىل  اخلامسة ما زالت مرتفعة  ي املناطق القروية حيث تصل عىل التوايل و ي نفس  ي  53.3 ي الألف مقابل  33.3التوارخي اإ

  ي املناطق احلرضية. 30 ي الألف مقابل  45الوسط احلرضي و 

 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dfr%26to%3Dar%23_ftn5
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=fr&to=ar&a=http%3A%2F%2F131.253.14.98%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Dfr%26from%3Dfr%26to%3Dar%23_ftn5
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ىل اخلدمات الصحية، طرق  زاةل احلواجز واملعيقات املرتبطة ابلولوج اإ ىل أأقىص حد ابإ يبقى النظام الصحي املغريب مرهوان اإ

نتاجية النظام متويل وابخلصوص معاجلة اخللل املرتبط بقةل املوارد البرشية والعجز المكي والكيفي الذلان يعاين مهنا  القطاع واإ

 هذا القطاع.

5.0 

من خالل دراسة املؤرشات املتعلقة ابلعرض الصحي واس تعامل املصاحل العالجية، يتضح أأن هناك خصاص مكي وتوزيع غري 

 وطين جتسده فوارق كبرية بني الوسط القروي واحلرضي وبني اجلهات. متاكئف عرب الرتاب ال

ن عددها  ( اليت تشلك املدخل الرئييس للخدمات الصحية العمومية،ESSBوفامي يتعلق ابملؤسسات الصحية الأساس ية ) فاإ

ىل  0551س نة  0733ارتفع من  ت من مؤسسة أأما نس بة التغطية فقد انتقل %.73، أأي بزايدة قدرها 5100س نة  5735اإ

ىل مؤسسة حصية للك  0551نسمة س نة  04711للك  . أأما التغطية %18بتحسن بلغ  5100نسمة س نة  05111اإ

ىل  0551نسمة س نة  01011ابلوسط القروي فقد انتقلت من مؤسسة حصية للك  أأي بتحسن  5100نسمة س نة  7545اإ

  .%31بلغ 

 . كام%68عمويم  ي الهمينة عىل السعة الإجاملية الرسيرية بنس بة ابلنس بة للمؤسسات الاستشفائية، يس متر العرض الصحي ال

ىل  0571س نة  35انتقل عدد املستشفيات العمومية من  مؤسسة  41، من بيهنا 5100مؤسسة استشفائية س نة  045اإ

ايئ مؤسسة  ي ظرف امخلس الس نوات الأخرية. لكن اليشء اذلي غمزي العرض الاستشف 35أأي بزايد  استشفائية متخصصة

حداث وتشغيل مركزين استشفائيني جامعيني بلك من مراكش وفاس حيث يساهامن  خالل العرش س نوات الأخرية هو اإ

عادة توزيع اخلدمات الاستشفائية عىل مس توى أأربع هجات  بشلك فعال  ي تنويع وتقوية العرض الاستشفايئ مما ساعد عىل اإ

ىل أأن   .5101 ي  4.5ل يدى الاستشفاء يبلغ معدل القبو كبرية  ي املغرب. جتدر الإشارة اإ

 

 5100-0556 ،: توزيع القدرة الاستيعابية حسب القطاعني3اجلدول 

 القطاع
1997 2011 

 % الأرسة املشغةل % الأرسة املشغةل

 % 68 155 22 %82 53.603 العام

 % 32 560 10 % 18 3.530 اخلاص

 100 32715 100 236 31 اجملموع

 

ما  5100الصحي اخلاص فقد عرف بدوره تطورا ملحوظا حيث بلغ عدد املصحات اخلصوصية س نة  فامي يتعلق ابلعرض

 رسيرا. 01.111بسعة رسرسية تناهز  363مجموعه 
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ىل  0550س نة  5335أأما ابلنس بة للعيادات الطبية مبختلف ختصصاهتا فقد انتقل عددها من  . أأما توزيع 5100س نة  6301اإ

وع الرتاب الوطين فيعاين من خلل واحض بني الوسط القروي والوسط احلرضي من هجة العرض الصحي اخلصويص عىل مجم

من املصحات اخلصوصية  %52وبني اجلهات من هجة أأخرى. ويرتكز العرض الصحي اخلصويص ابملدن الكربى ابعتبار أأن 

  توجد ابملدن الكربى.

 التاكمل القامئ بني القطاعني. لكن حتليل املعطيات املتعلقة ابلعرض الصحي الإجاميل يؤكد ضعف 
 

5.5 

نفاق العام عىل الصحة بلغ 5101وفقا للحساابت الوطنية للصحة لس نة  ن الإ  .5117 س نة 30,5مليار درهام مقابل  47,7، فاإ

نفاق   .5117 ي املائة  ي عام  3.3مقابل  5101 ي املائة من الناجت ايداخيل الإجاميل  ي عام  7.5وغمثل هذا الإ

نفاق الس نوي عىل الصحة للفرد الواحد فقد بلغ تقريبا  درهام س نة  0111مقابل  5101درهام س نة  0311أأما متوسط الإ

ذا ما قارانه برسعة ومس توى انومو.  ي املائة س نواًي. 05.3، أأي 5117  رمق يثري الانتباه خاصة اإ

نفاق الإجاميل للصحة ابملغرب ليس ابلضعيف نسبيا.ابملقارنة مع البدلان ذات ان  ن الإ فعىل سبيل  ومو الاقتصادي املامثل، فاإ

نفاق العام عىل الصحة   %4,2بتونس و  %6,2 ي املائة من الناجت ايداخيل الإجاميل  ي تركيا و  7.6املثال، يبلغ مس توى الإ

 لبنان.  ي %7 ي الأردن و  %8 ي اجلزائر، 

(. ويعترب هذا املس توى من 3 ي املائة تبقى النفقات املبارشة للأرس جد مرتفعة )الرمس البياين  33.7 عىل أأساس نس بة

شاكلية كبرية ابلنس بة للمتويل الصحي ابملغرب، نفاق الصحي اإ ىل العالجات واخلدمات  الإ ضافية للولوج اإ كام يشلك عقبة اإ

 الصحية.

ىل  5117 ي املائة  ي عام  35.7)الرضائب واملساهامت( من من انحية أأخرى، انتقل انمتويل امجلاعي والتضامين   ي  %44اإ

ىل توس يع5101املائة  ي عام  ىل ارتفاع املزيانية AMOنطاق التأأمني الإجباري عن املرض ) . وهذا راجع ابلأساس اإ ( واإ

 اخملصصة لوزارة الصحة.

من ساكنة املغرب مقابل  %33,7، أأي 5101نة مليوان مس تفيدا س   10,8بلغ عدد الساكن املشمولني ابلتأأمني الصحي لقد 

)ابس تثناء النفقات  مليار درهام 8,2. كام بلغ مجمل النفقات اليت أأنفقهتا الهيئات املدبرة للتأأمني الصحي 5117س نة  25%

 .5117درهام  ي عام  715للك مس تفيد مقابل  درهام  ي الس نة 675الإدارية(، أأي 

نفاق الإجاميل للصحة غري اكفية عىل الرمغ من اجلهود اليت بذلت. وعالوة عىل ذكل،تبقى حصة النفقات العمومية داخل  مل  الإ

نفاق العمويم للصحة داخل الناجت ايداخيل الإجاميل من جتاوز   %.0.6يس بق حلصة الإ
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5.3 

 

صالح. و ي هذا الس ياق تصنف املنظمة تعترب املوارد البرشية الصحية العنرص احمل رك للك نظام حصي ورافعة أأساس ية لأي اإ

، بلغ 5116بدلا  ي العامل اليت تعاين من نقص حاد  ي املوارد البرشية الصحية. خالل س نة  36العاملية للصحة املغرب من بني 

 0111همنيا ل  5.3تقل عن معدل  عدد الأطر الطبية وش به الطبية اليت توفر اخلدمات املبارشة للمرىض عتبة حرجة

ىل تغطية هممة لتأأمني التدخالت الأساس ية وخاصة املتعلقة  مواطن ابعتبار أأن هذا املعدل يبقى عتبة رضورية للوصول اإ

 .0.74بتحقيق الأهداف الألفية للتومية. والواقع أأن الكثافة الساكنية للأطر الطبية وش به الطبية لألف نسمة ل تتعدى 

يزاولون ابلقطاع  %43طبيبا من بيهنم  03313، فاإن عدد الأطباء يعادل 5100ات وزارة الصحة لس نة وحسب معطي

متكن عدد الأطباء الأخصائيني من جتاوز عدد أأطباء الطب العام. هؤلء ل يتعدى عددمه حاليا  5113اخلاص. مفند س نة 

ن العرض ش به الطيبمن الساكنة الطبية املغربية. أأما ابلنس بة للأطر ش به الطبية 45% ممرضا غمارسون  55153يناهز  ، فاإ

 عىل مس توى القطاع العمويم.

مع الانتقال الوابيئ والتوسع اذلي عرفه العرض الاستشفايئ، جتد وزارة الصحة نفسها عاجزة عن تغطية مجموع حاجيات 

حداث ( و 5111الش بكة الاستشفائية وخاصة بعد أأجرأأة الإصالح الاستشفايئ )ابتداء من س نة  مراكز استشفائية  3اإ

 وجدة(. جامعية )فاس، مراكش و

ويزيد من تفامق هذا املشلك التوزيع اجلغرا ي غري املتاكئف بني الوسطني احلرضي والقروي وبني اجلهات. كام أأن الكثافة 

يع اجلهوي الصحية تعاين من فوارق جد هممة ليس فقط بني اجلهات ولكن داخل هجة واحدة. والأدىه من هذا أأن التوز

زعري اليت -زمور-سال-للمهنيني غمنح امتيازا وافرا للمناطق املكونة للمراكز احلرضية الكربى اكيدار البيضاء الكربى والرابط

  من الأطباء املزاولني  ي القطاع اخلاص. %50من همين القطاع العمويم و  %22تمتركز فهيا 

يقاعها مل يساعد عىل عىل الرمغ من أأن جمهودات توظيف همنيي الصحة قد   ىل أأن اإ عرفت كثافة خالل الس نوات الأخرية، اإ

حتسني تغطية حاجيات املؤسسات الصحية كام مل غمكن من تعويض احملالني عىل التقاعد. خالل الس نوات امخلس عرشة املقبةل 

ذ سيبلغ املعدل الس نوي لهؤلء    عد س نواي.متقا 0111سزيداد عدد املهنيني اذلين س يحالون عىل التقاعد اإ

 

طبيبا. ويبني  311( ما يناهز 4لأطباء الطب العام املكونني من طرف لكيات الطب والصيدةل املغربية) يبلغ املعدل الس نوي

ناك الإطار التعلميي/الطالب حسب معطيات وزارة التعلمي العايل وتكوين الأطر والبحث العلمي عىل أأن ه  املعدل النس يب

 53طالب ابلبيضاء، أأس تاذ للك  3( طالب ابلرابط، أأس تاذ للك 4فوارق هممة بني اللكيات: أأس تاذ واحد للك أأربعة )

 طالبا مبراكش. 54طالبا بفاس وأأس تاذ للك 
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ابحلفاض، و  ، اليشء اذلي سيسمح5115طبيبا مند س نة  311بيامن يبلغ املعدل الس نوي لتكوين الأطباء الأخصائيني 

طباء الأخصائيني ابلنس بة للعرش س نوات املقبةل. لكن هذا العرض س يعرف اخنفاضا تدرجييا بصعوب ة، عىل العرض احلايل للأ

 نظرا لالزدايد املطرد للأمراض املزمنة والتنكس ية اليت تس هتكل الأعامل التخصصية.

ن التحدي املطروح يتجىل  ي الرفع من عدد الأطباء املكونني و  نعاش مبادرة و ي هذا الس ياق، فاإ طبيبا س نواي  3311ذكل ابإ

ىل  5,1لنقل عدد الأطباء من  5151 ي أأفق  نسمة والرفع ابلتايل من املصاحل الطبية عرب الرتاب الوطين.  01111ل:  10اإ

 وسيساعد افتتاح املركز الاستشفايئ اجلامعي محمد السادس بوجدة من بلوغ هذا الهدف.

ن القدرات التكوينية ملعاهد التكوين  ي امليدان الصحي عرفت منوا ملحوظا ابلنس بة للتكوين الأسايس اخلاص ابمل مرضني، فاإ

حداث العديد من هذه املعاهد اذلي يبلغ عددها حاليا  طالبا  0370معهدا. وهكذا انتقلت قدرهتا الاستيعابية من  53وذكل ابإ

ىل  5113س نة   .%78مسجةل ارتفاعا بلغ  5101س نة  3350اإ
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عرف الس ياق العاملي تغيريات هممة اكن وس يكون لها تأأثريا حمتوما عىل حصة الساكن وعىل الس ياسات الصحية. ومن بني 

 هذه التغريات ما ييل:

 

الصحة عنرصا أأساس يا للتومية ومن هجة أأخرى تعبئة  يرجع الفضل لهذا الإعالن، من الوهجة الصحية، كونه من هجة جعل

ىل خفض OMDاجملموعة ايدولية حول أأهداف حمددة تسمى أأهداف الألفية للتومية ) (. هذه الأهداف الطموحة تريم اإ

 مس توى الفقر وتوزيع، بشلك عادل، التطور احلاصل  ي امليدان الصحي.

املتعلقة عىل التوايل خبفض  7و  3، 4صحي. يتعلق الأمر ابلأهداف ثالثة من بني هذه الأهداف ختص مبارشة امليدان ال

مرض الإيدز، املالراي ومرض  س نوات وخفض وفيات النامجة عن 3وفيات الأهمات، خفض وفيات الأطفال الأقل من 

 السل.

 

لفية ): 4اجلدول   (OMDالأهداف الإمنائية للأ

لفية   .دقع واجلوعالقضاء عىل الفقر امل 0الأهداف الإمنائية للأ

لفية   .ضامن التعلمي الابتدايئ للجميع 5الأهداف الإمنائية للأ

لفية   .تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأأة حتقيق اس تقاللها اذلايت 3الأهداف الإمنائية للأ

لفية   .س نوات 3ختفيض معدل وفيات الأطفال دون سن  4الأهداف الإمنائية للأ

لفية الأهداف الإمنائية ل  .الاعتناء بصحة الأم 3لأ

لفية    فريوس نقص املناعة الكتس بة/الإيدز واملالراي وغريها من الأمراض ماكحفة 7الأهداف الإمنائية للأ

لفية   احلفاض عىل البيئة 6الأهداف الإمنائية للأ

لفية   تطوير رشاكة عاملية من أأجل التومية 3الأهداف الإمنائية للأ

 

(. ومبا 5100بني البدلان اليت أأحرزت تقدما كبريا  ي الأهداف الثالثة )تقرير برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، املغرب من  يعترب 

، فاإن املغرب ملزم مبضاعفة اجلهود للوفاء هبذا الالزتام وتوطيد املاكسب اليت حتققت  ي 5103أأن العد التنازيل حمدد  ي عام 

 املغرب  ي هذا اجملال.
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 ي الوقت اذلي أأصبح فيه الالزتام لصاحل الصحة أأكرث حضورا عىل الصعيد العاملي، أأخدت الأزمة املالية العاملية متهد لظهور 

ىل التومية.  عاانهتا املوهجة اإ ىل مراجعة اإ أأزمات اجامتعية  ي العديد من ايدول وخاصة ايدول الغنية مما س يدفع هبذه ايدول اإ

ىل خفض النفقات اخملصصة للصحة بيامن الأجدى  ي  ي هذا والأكرث من هذا  أأن العديد من ايدول س تجد نفسها مضطرة اإ

تقرير جلنة رفيعة املس توى اليت أأنشأأهتا املنظمة العاملية  كام أأوىص بذكل احلاةل هو تعزيز الاستامثرات املوهجة للقطاع الصحي

 للصحة بشأأن هذه املسأأةل.

 

العريب، مل يعد غمكن للس ياسات الاجامتعية أأن ل تبايل مبا جيري  ي الشارع أأو ما يرفع من املطالب. لقد أأصبح  بسبب الربيع

ىل  الولوج للعالجات والأدوية والتغطية الاجامتعية أأولوايت واقعية بقدر ما يه خيارات س ياس ية. هذه الوضعية أأدت اإ

يجيات والس ياسات الصحية اليت تعمتد أأساسا عىل البحث عن التوازن بني زعزعت املقاربة الالكس يكية املبنية عىل الاسرتات 

 العرض والطلب  ي ضل الإكراهات املالية.

 

 

ىل   ي ضل الس ياق العاملي املضطرب، بدأأت حتدايت حصية جديدة تظهر وتتناسل حيث سامهت  ي تعرض ايدول النامية اإ

تدبري التحولت ودمع وتنويع عرض العالجات. ومن بني هذه التحدايت اجلديدة اليت تعمل لك س ياسة ضغوطات كبرية هتم 

 حصية عىل جماهبهتا ابلرضورة، نورد ما ييل:

 الأمن الصحي ايدويل،  -

  الوقاية والتكفل ابلأمراض غري السارية، -

 التغطية الصحية الشامةل، -

 النقص  ي املوارد البرشية الصحية، -

  احملددات الاجامتعية للصحة.والتحمك  ي -

نهيالك هذه التحدايت العاملية اكنت مؤخرا موضوعا لعدد من مؤمترات القمة العاملية والإعالانت ايدولية اليت انضم   املغرب. اإ
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راطية وتعزيز حقوق يدمع ايدغمق اخنرط املغرب،  ي الس نوات الأخرية،  ي مشاريع كبرية هتم الإصالح الس يايس والاجامتعي

 الانسان وحماربة الفقر.

ىل تعزيز ايدغمقراطية التشاركية، حتسني  ىل تكريس مقارابت جديدة هتدف اإ وقد أأىت ايدس تور اجلديد حبقوق جديدة أأدت اإ

 احلاكمة وربط املسؤولية ابحملاس بة.

ي مثل احلق  ي التعلمي والسكن و ي هذا الس ياق، و لأول مرة  ي املغرب، مت الاعرتاف ابحلق  ي الصحة كحق س تور 

  والعمل.
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عىل أأساس حتليل ودراسة الوضعية الصحية ابملغرب، عىل أأساس  5107-5105مصم التخطيط القطاعي للصحة للفرتة 

 نفس الفرتة.مقتضيات ايدس تور اجلديد، وعىل أأساس توهجات الربانمج احلكويم ل 

 
 ، اليت تنص عىل أأن:30لقد مت تكريس احلق  ي الصحة، بصفة رصحية،  ي ايدس تور املغريب اجلديد ل س امي من خالل املادة 

نني تعمل ايدوةل واملؤسسات العمومية وامجلاعات الرتابية، عىل تعبئة لك الوسائل املتاحة، لتيسري أأس باب اس تفادة املواط  "

 :واملواطنات، عىل قدم املساواة، من احلقوق التالية

 العالج والعناية الصحية؛ -

 ، والتضامن التعاضدي أأو املنظم من يدن ايدوةل؛والتغطية الصحيةامحلاية الاجامتعية  -

 احلصول عىل تعلمي عرصي ميرس الولوج وذي جودة؛ -

 راخسة؛التنش ئة عىل التشبث ابلهوية املغربية، والثوابت الوطنية ال -

 التكوين املهين والاس تفادة من الرتبية البدنية والفنية؛ -

 السكن الالئق؛ -

 الشغل وايدمع من طرف السلطات العمومية  ي البحث عن منصب شغل، أأو  ي التشغيل اذلايت؛ -

 ولوج الوظائف العمومية حسب الاس تحقاق؛ -

 احلصول عىل املاء والعيش  ي بيئة سلمية؛ -

 .التومية املس تدامة -

نهيا،  034دة املا  تنص عىل أأن "يمت تنظمي املرافق العمومية عىل أأساس املساوات بني املواطنات واملواطنني  ي الولوج اإ

 والإنصاف  ي تغطية الرتاب الوطين، والاس مترارية  ي أأداء اخلدمات ".

، اليت 34املادة ساكن من خالل أأحاكم التفاقيات ايدولية، يعري ايدس تور املغريب اهامتما خاصا لفئات معينة من ال عىل ضوء 

ىل الأشخاص والفئات من دوي الاحتياجات  تنص عىل أأن "تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل س ياسات موهجة اإ

 اخلاصة. ولهذا الغرض، تسهر خصوصا عىل ما ييل:

 ا،معاجلة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأهمات، وللأطفال والأشخاص املس نني والوقاية مهن• 

عادة تأأهيل•  دماهجم  ي احلياة  اإ عاقة جسدية أأو حس ية حركية، أأو عقلية، واإ الأشخاص اذلين يعانون من اإ

 الاجامتعية واملدنية، وتيسري متتعهم ابحلقوق واحلرايت املعرتف هبا للجميع."

واحلاكمة داخل القطاع  والتس يريويقر ايدس تور أأيضا عددا من املبادئ والأحاكم اليت ينبغي أأن س يكون لها تأأثري عىل التنظمي 

 الصحي.



 2016-2012 -الاسرتاتيجية القطاعية للصحة 

19 

 

ن قطاع الصحة أأصبح موضع تساؤل  أأوىل الربانمج احلكويم للصحة مساحة أأكرب من التصارحي احلكومية السابقة. والواقع فاإ

ما بصفة مبارشة عن طريق احملور املتعلق ب"ضامن الولوج للعالجات")ص. ما بصفة مندجمة مع  (،60 ي هذا الربانمج اإ واإ

هذا الربانمج )انظر برانمج احلكومة(، واليت سيمت عرضهام، أأدانه،  جمالت لتدخل 3القطاعات الأخرى. وهكذا، مت حتديد 

( الأنشطة الربانجمية اخلاصة ابلقطاع واليت هتم الربانمج احلكويم اخلاص بضامن الولوج العادل للخدمات 0 ي حمورين: )

 نشطة الربانجمية املشرتكة مع القطاعات الأخرى واملتدخلني احلكوميني. الأ  (5الصحية و )

 

 

 هذا احملور غمثل الربانمج احلكويم اخملصص لقطاع الصحة، فهو يعلن ابلتايل الأنشطة الربانجمية ال تية:

طار للمشاركة من خالل تنظمي منتدى وطين حول الصحة،تعزيز الثقة  ي النظام الصح -  ي اكإ

 حتسني الاس تقبال، -

 واخلدمات الصحية الأساس ية، ل س امي  ي ميدان حصة الأم واملس تعجالت؛ الأدوية تعزيز توافر -

 تعزيز اخلدمات الصحية الأساس ية  ي الوسط القروي عىل اخلصوص،  -

طا -  ر التعاون املشرتك بني القطاعات،التحمك  ي احملددات الاجامتعية للصحة  ي اإ

 31تعزيز املكتس بات  ي جمال حماربة وفيات الأهمات والطفال دون سن اخلامسة لبلوغ أأهداف  -

من لك أألف ولدة  0111للك  51و  ولدة حية ابلنس بة لوفيات الأهمات 011111وفاة للك 

 حية ابلنس بة لوفيات الأطفال دون سن اخلامسة،

 ن خالل أأجرأأة مقتضيات اخلريطة الصحية،م تأأطري العرض الصحي -

 ،تعزيز الرشاكة بني القطاع العام واخلاص وحتفزي أأطباء القطاع اخلاص لأجل التعاقد -

تعزيز مراقبة الأمراض الوابئية واليقظة الصحية، فضال عن الوقاية ومراقبة الأمراض غري  -

 السارية، 

 تشجيع حصة الساكن ذوي الاحتياجات اخلاصة؛ -

ة املؤسسات الاستشفائية وتعزيز الاس تقالل املايل والإداري للمستشفيات حتديث ش بك -

قلميية واجلهوية،   الإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل مسكل العالجات؛ال -  رفع من مس توى الطب العام، واإ

 دمع التكوين الأسايس ملهين الصحة. -
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 ( 51)ص.  لالمتركزأأجرأأة اجلهوية املوسعة ودمع ا 5.0.0

 ي هذا الإطار، يتعلق الأمر مبسأأةل مراجعة التقس مي اجلهوي، بتشجيع التعاقد، الرشاكة قطاع عام/خاص، 

احلاصل  ي البنية التحتية  وضع نظام هجوي للحصول عن املعلومات )الإحصائيات( فضال عن تدارك العجز

  عي وصندوق التضامن ما بني اجلهات.الأساس ية واخلدمات الاجامتعية )صندوق التأأهيل الاجامت

 ( 55 .الإصالح الإداري )ص 5.0.5

عادة الثقة للمواطنني من خالل:  و ي هذا الإطار، يتعلق الأمر، من هجة، ابإ

ىل اخلدمات، -  تيسري الإجراءات الإدارية للولوج اإ

 احرتام احلق  ي احلصول عىل املعلومة، -

دارية لالس تقبال والتصال، - حداث وحدات اإ  اإ

 زيز الإدارة الإلكرتونية،تع -

حداث نظام خاص بتدبري الشاكايت واملواعيد؛ -  اإ

 حتسني احلاكمة من خالل:  ومن هجة أأخرى،

 صياغة ميثاق خاص ابملرافق العمومية، -

صالح شامل وبنيوي لتدبري املوارد البرشية )ص. -  (،54اإ

صالح ش بكة الأجور، -  اإ

 لأعامل الاجامتعية،تطوير ا -

 النتاجئ، دمع التدبري املبين عىل -

 تفعيل دور املفتش يات العامة للوزارات، -

 ميثاق وطين حملاربة الرشوة،وضع  -

 برانمج وطين للتخليق خاص لك قطاع.وضع  -

 ( 45.43تومية الوسط القروي )ص  5.0.3

 زايدة  ي مزيانية صندوق التومية القروية )مليار درهام للك س نة(،ال -

 تعاقد،متويل مشاريع مندجمة مبنية عىل التشارك وال  -

 جتهزي وتعزيز قدرات املراكز الصحية، دور الولدة ودور الأمومة. -
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 ( 45حامية البيئة )ص. 5.0.4

 امليثاق الوطين للبيئة والتومية املس تدامة، تطبيق -

دماج اجملال البييئ  ي مجيع الس ياسات العمومية،  - اإ

والاسرتاتيجيات القطاعية واملشاريع الاستامثرية ودفاتر 

 اصة.التحمالت اخل

ال ليات اخلاصة ابليقظة والوقاية ومعاجلة ال اثر النامجة  وضع -

 عن الكوارث الطبيعية والتغريات املناخية...

 تطهري وحماربة التلوث الهوايئ، -

 ( 63التضامن وامحلاية الاجامتعية )ص.  5.0.3

صالح املؤسسات امللكفة بتدبري التأأمني الصحي الإجباري، -  اإ

نشاء صندوق خاص ابلحت  -  ياط الاجامتعي،اإ

 توس يع التأأمني الصحي للمس تقلني، -

 ترسيع تعممي نظام املساعدة الطبية، -

 خفض مسامهة الأرس  ي متويل الصحة. -

 انهنوض ابلصحة والسالمة  ي ميدان العمل. -

صالح صندوق املوازنة. -  اإ

 ( 31 .الأرسة، الأم والطفل )ص 5.0.7

 تعزيز س ياسة حماربة العنف ضد املرأأة، -

لولدة  ي الوسط القروي )املوارد البرشية، النقل الصحي، الاستشارات تأأهيل دور ا -

 الطبية(،

 حتسني جودة التكفل ابلنساء احلوامل، -

 اليقظة والوقاية من العنف ضد الأطفال. -
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براز مقتضيات ايدس تور اجلديد، -  اإ

 تنفيد الربانمج احلكويم، -

 كتس بات  ي ميدان الربامج الصحية،امل دمع  -

الاس تجابة ملتطلبات الساكن الأساس ية والتحدايت اجلديدة املتصةل ابلصحة )الأولوايت  -

 اجلديدة(،

 القطاع. اس تعادة مناخ الثقة بني الأطراف املشاركة  ي -

 

ن وخاصة عندما تكون هذه املتطلبات مشحونة حبراكت ل توجد أأية س ياسة حصية قادرة عىل تلبية مجيع متطلبات الساك

 احتجاجية ترفع شعار العداةل الاجامتعية والإنصاف واملساوات. 

ىل اخلدمات الصحية  الوضعهذا  ل يقلل  ي يشء من مسؤولية السلطات العمومية محلاية حصة الساكن وحتسني الولوج اإ

 ديد وتنفيذ الس ياسات الصحية.الأساس ية. بل ترمغها عىل هنج مقارابت جديدة  ي حت

قرار دس تور جديد، ابلعرتاف الواحض للمواطنات واملواطنني ابحلق  ي  يتسم الس ياق احلايل للمغرب، ل س امي من خالل اإ

ذا من الرضوري مض ىل العالجات، ابحلق  ي تغطية حصية و ي احلقوق الأساس ية الأخرى. أأصبح اإ املقاربة  الولوج اإ

ىل مقارابت جديدة مبنية عىل احلقوق ترتكز عىل املقتضيات املنظوماتية الالكس   يكية املبنية عىل دمع النظام الصحي اإ

ن الصياغة الاسرتاتيجية للمخطط القطاعي احلايل لفرتة  اجلديدة، حول الصحة، الواردة  ي ايدس تور اجلديد. وهكذا، فاإ

 عىل ثالثة مقارابت متاكمةل:تنبين  5105-5107

 

ىل دمج املقتضيات احلقوقية للصحة الواردة  ي ايدس تور اجلديد من خالل:  ملبنية عىل احلقوقاملقاربة ا 3.5.0  واليت هتدف اإ

براز مقتضيات ايدس تور اجلديد، - ىل اإ  احلاجة اإ

ىل الوفاء ابلزتامات اململكة املغربية  ي املعاهدات والتفاقيات ايدولية مبا -  ي ذكل  احلاجة اإ

(؛ العهد ايدويل اخلاص ابحلقوق الاقتصادية 0543ن )الإعالن العاملي حلقوق الإنسا

(، 0565(؛ اتفاقية القضاء عىل مجيع أأشاكل انمتيزي ضد املرأأة )0577والاجامتعية والثقافية)

 (. 0535واتفاقية حقوق الطفل )

صحة يه حاةل من اكامتل الهذه املقاربة املبنية عىل احلقوق تس متد جناعهتا من دس تور منظمة الصحة العاملية، اليت يعترب أأن "

 ".السالمة بدنيًا وعقليًا واجامتعيًا، ل جمرد انعدام املرض أأو العجز
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ثر صياغة "ميثاق اجامتعي جديد: املعايري الواجب احرتاهما  نفس املقاربة اقتبسها كذكل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي اإ

 والأهداف الواجب التعاقد من أأجلها".

ن اس تعامل املقاربة امل  عىل   ي تطوير النظام الصحي ابملغرب يعين أأن السلطات العمومية جيب أأن حترصبنية عىل احلقوق اإ

ابلتحمك  ي احملددات الأساس ية للصحة املتاحة فقط، ولكن أأيضا تشجيع الصحة أأن يلج املواطنون ليس للخدمات الصحية 

ىل املعلومة املتعلقة ابلصحة. ...التعلمياملالمئة للتطهري، السكن الالئق،  اكلولوج للامء الرشوب، الوسائل  واإ

 

ىل توفري اخلدمة للمواطنني عىل أأساسو املقاربة املبنية عىل ايدغمقراطية الصحية .3.5.5 املشاركة، الشفافية  اليت هتدف اإ

املبنية عىل  للمقاربة واملساءةل اليت يه أأيضا من املبادئ اليت يؤكد علهيا ايدس تور اجلديد. وتعترب هذه املقاربة امتدادا وتمكةل

 احلقوق لكون 

عالن  "املشاركة" نسان  (  ي مادته0563) أ ات-أأملاجزء من احلق  ي الصحة كام يوحض ذكل اإ الرابعة، اليت تنص عىل أأن "لك اإ

 لتنفيذ العالجات املوهجة هل". املشاركة الفردية وامجلاعية  ي التخطيط هل حق

 النظام الصحي فمتكن من:فامي خيص املقاربة ايدغمقراطية لتومية 

 تصديق اخلطاب الس يايس حول ايدغمقراطية التشاركية، -

 تعزيز الشفافية، -

 الانفتاح عىل التجارب اليومية للمواطنني، -

 حنو انشغالت ومهوم املواطنني، توجيه الس ياسات الصحية -

 .جعل املس تعمل فاعال لالس متتاع حبقوقه بدل مطالب لها فقط  -

 

ىل ضامن  واليتنية عىل النظام الصحي )املنظوماتية( املقاربة املب . 3.5.3 تناسق  ي تطور النظام الصحي عرب هتدف اإ

 ( كام أأوصت بذكل منظمة الصحة العاملية. وهذه الوظائف يه:7الوظائف الس تة ) تعزير

 وظيفة اخلدمات العالجية ومصاحل الصحة، -

 ،وظيفة املوارد البرشية -

  وظيفة متويل قطاع الصحة، -

  ،تكنولوجيا الصحية واملس تلزمات الطبيةال وظيفة  -

 ،وظيفة النظام الإعاليم واملقاييس الصحية -

 .والرايدة ووظيفة احلاكمة -
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ىل طبيعة الس ياق  ىل الربانمج احلكويم واإ الوطين وايدويل اليت عىل ابلنظر لعنارص تشخيص الوضع الراهن، وابلنظر اإ

ن الأولوايت املطروحة لها عالقة، من هجة، بدمع املكتس بات املتعلقة بضامن احلق  ي  أأساسها متت صياغة هذا اخملطط؛ فاإ

ىل الطريقة اليت بواسطهتا غمكن أأن ننفذ اسرتاتيجيتنا وتطوير  الولوج للعالجات الأساس ية وامحلاية الصحية ومن هجة أأخرى اإ

 يت تعمتد أأساسا عىل املشاركة والشفافية واحملاس بة كام هو مبني  ي ايدس تور اجلديد و ي الربانمج احلكويم. أأنشطتنا ال

 

ن اسرتاتيجية تطوير القطاع كام حددهتا وزارة الصحة لفرتة  حماور للتدخل، ويه  6تنبين عىل  5107-5105وهكذا، فاإ

  اكلتايل:

 

 جات وتنظمي اخلدماتحتسني الولوج للعال :0احملور الاسرتاتيجي 

 تعزيز حصة الأم والطفل  :5احملور الاسرتاتيجي 

 تشجيع الصحة للساكن ذوي الاحتياجات اخلاصة :3احملور الاسرتاتيجي 

 تعزيز املراقبة الوابئية وتطوير اليقظة الصحية :4احملور الاسرتاتيجي 

 تعزيز مراقبة الأمراض غري السارية  :3احملور الاسرتاتيجي 

 تومية والتحمك  ي املوارد الاسرتاتيجية للصحة :7ر الاسرتاتيجي احملو 

 حتسني حاكمة النظام الصحي. :6احملور الاسرتاتيجي 

 

ىل الس بعة احملاور هذه تقس مي سيمت ايل،و امل الفصل  ي جراءً  073 مجموعه ما من تتكون ، خاصة معل خطة 53 اإ   ي ستنفذ اإ

طار  5107-5105 للصحة القطاعية الاسرتاتيجية اإ
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طار الإصالح الاستشفايئ وما واكبه من تعزيز مالية املستشفيات العمومية، تبقى  رمغ اجملهودات اليت بدنهتا الوزارة  ي اإ

 ملتطلبات الساكن. س تجابةاخلدمات اليت توفرها هذه املؤسسات بعيدة لك البعد لال

شاكلية كبرية ابلنس بة للساكن، حيث أأن  من الساكنة ل تس تطيع الولوج  %40ل يزال الولوج اجلغرا ي للمستشفى يطرح اإ

( أأقالمي ل تتوفر حلد ال ن عىل مستشفى. أأما معدل 4لهذه البنيات والاس تفادة من اخلدمات اليت تقدهما مع العمل أأن أأربعة )

وتبقى هذه الكثافة  .عىل صعيد القطاع العمويم %0,7من بيهنا  ،رسيرا للك أألف نسمة %0,9رسيرية فال تتجاوز الكثافة ال 

ىل  2,2أأقل من تكل املسجةل بتونس ب:   .6أأو دول منظمة التجارة والتومية الاقتصادية اليت تصل هبا اإ

صحة، خصاص يزيد من تفامقه سوء التوزيع عىل  ي أأعداد همين ال عىل مس توى املوارد البرشية غمكن تسجيل خصاص واحض

ىل جانب التعينات غري املنصفة ابلنس بة للعديد من الأطباء الأخصائيني. تبلغ نس بة الأطباء للك  صعيد الرتاب الوطين اإ

 رسير للك طبيب  ي دول منظمة التجارة والتومية الاقتصادية.  1,6رسير للك طبيب مقابل  3,1رسير، 

 ات الثقيةل مجمل املؤسسات الاستشفائية تتطلب تعزيز أأو جتديد جتهزياهتا الطبية والبيوطبية.ابلنس بة للتجهزي 

ضافية %4,72فمل تتعد  5101أأما نس بة الولوج لالستشفاء س نة  للرفع من هذه النس بة.  مما يس تدعي بدل جمهودات اإ

ىل جانب املس   ن ابلنس بة لالستشارات الطبية اخلارجية املتخصصة، اليت متثل اإ تعجالت، البوابة الرئيس ية للمستشفى، فاإ

استشارة/مواطن/س نة. هذه النس بة املأأوية لس تعامل املستشفيات غمكن تفسريها بقةل الأطباء  0,07نسبهتا ل تتعدى 

ن مل نقل غياهبم اللكي. هذه الظاهرة املتعلقة بقةل الأطباء الأخصائيني غمكن الوقوف علهيا  ي  قلامي ح  05الأخصائيني اإ يث ل اإ

 ختصصات أأساس ية اكمةل. 3تتوفر عىل 

عاانت ايدوةل بنس بة  مكداخيل ذاتية. وهذا  %33,5مقابل  %77أأما متويل املستشفيات العمومية فيمت تأأمينه عىل أأساس اإ

ىل نوعية املرىض اذلين يتكون غالبيهتم من املعوزين.  راجع ابلأساس اإ

ن أأكرث من فامي خيص مصاحل املس تعجالت وهو ما غمثل أأكرث من  يني مريضا يلجون س نوايمال 4 اخلدمات الاس تعجالية فاإ

ن  ومن مهنا يكون مصريها الاستشفاء. %8من الاستشارات الطبية املتنقةل  65% من التدخالت  %33,5هجة أأخرى، فاإ

عادة تنظم مصاحلها وتأأهيلها وحتيني وظائفه  ا.اجلراحية الكبرية تنجز مبصاحل املس تعجالت مما يربر رضورة اإ
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ن  من الوفيات النامجة عن حوادث السري تقع  %80 ي نفس الإطار وحسب التقيص اذلي أأجري بوزارة التجهزي والنقل، فاإ

ىل املستشفى.    ي ماكن احلادثة أأو أأثناء نقل املصاب اإ

ن التنظمي الهريم للتكفل ابملرىض عىل مس توى هذه املؤسسات يعر  ف وعىل مس توى املؤسسات الصحية الأساس ية، فاإ

ىل عدم مالمئة العرض مع الطلب وانعدام العالقة الوظائفية والتنس يق بني خمتلف  بدوره اختاللت ونواقص يرجع سبهبام اإ

ىل اس تعامل غري معقلن للموارد املوجودة وتأ لك جودة التكفل. هذه الوضعية تزداد تفامقا من  املس توايت. اليشء اذلي أأدى اإ

ىل الفوارق املتعلقة ابلعرض والطلب بني اجلهات وبني الوسط حيث صعوبة الولوج نظرا للحواجز اجل غرافية من هجة، واإ

 لكوميرتات عن البنيات الصحية(. 01من الساكنة تبعد بأأكرث من  %25القروي واحلرضي من هجة أأخرى )

 

 العالجات الطبية الاس تعجالية تعريف وظائف ومس توايت:  0الإجراء 

: يتعلق الأمر ابملس تعجالت الطبية للقرب اليت س تحدث ببعض املراكز الصحية احلرضية أأو القروية املس توى الأول -

اليت تبعد كثريا عن املستشفيات أأو  ي اجملمعات احلرضية اليت ل تتوفر عىل مؤسسة استشفائية. وقد متت برجمة 

حداث   .5103وحدة مهنا ستنجز خالل س نة  31، 5107-5103سعاف الطيب خالل الفرتة وحدة حملية لالإ  31اإ

قلميية  املس توى الثاين - : ويتعلق الأمر ابلعالجات الطبية الاس تعجالية الأساس ية اليت توفرها املستشفيات احمللية والإ

 واليت تتواجد هبا التخصصات امخلس الأساس ية.

جات الطبية الاس تعجالية الاكمةل اليت توفرها املراكز الاستشفائية اجلهوية : ويتعلق الأمر ابلعال املس توى الثالث -

 واجلامعية.

 تعزيز اخلدمات الاس تعجالية ما قبل الاستشفاء :5 الإجراء

حداث  -  مركزا لضبط وتنظمي التدخالت الطبية الاس تعجالية  00اإ

للماكملات الطبية الاس تعجالية بداية تشغيل "بصفة تدرجيية"، الرمق الوطين املوحد واجملاين اخملصص  -

"040" 

حداث  - نعاش الطيب ) 03اإ  (SMURوحدة لالإ

سعاف الطيب ابلوسط القروي خالل س نة  51برجمة تشغيل  -  ،5103وحدة حملية لالإ

 حتديث وتوحيد معايري حضرية النقل الصحي -

نعاش عىل مس توى املراكز الاستشفائية اجلهوية؛  - ىل خدمات الإ  توحيد معايري الولوج اإ

 شغيل مروحيات للنقل الطيب الاس تعجايلت  -
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 : تطوير املس تعجالت الطبية املتخصصة 3 الإجراء

نعاش عىل املس توى اجلهوي واجلامعي،  -  تأأهيل وتعزيز مصاحل الإ

عىل مس توى املراكز  أأقطاب اس تعجالية طبية متخصصة  ي طب املواليد، الصحة العقلية و احلروقتطوير  -

 الاستشفائية اجلامعية،

نش  -  اء مراكز ملعاجلة الرضوخ ابملراكز الاستشفائية اجلامعية.اإ

 : حتسني التكفل داخل املس تعجالت الطبية 4 الإجراء

 تأأمني تواجد والولوج للأدوية واملس تلزمات الطبية احليوية عىل مس توى مسكل العالجات الاس تعجالية، -

  ي جمال الطب الاس تعجايل؛ التقيمي تطوير نظام معلومات خاص ابملس تعجالت، وتشجيع الأحباث واخلربة  ي -

جراءات خاصة ابلتكفل ابملس تعجالت الطبية؛ -  وضع بروتوكولت واإ

 ؛للحفاض وصقل همارات املطلوبة  ي املامرسة الطبية الاس تعجالية: تشجيع التكوين املس متر ملهين الصحة  3 الإجراء

 (CESUتطوير مراكز للتكوين  ي العالجات الاس تعجالية ) -

 داد املوارد البرشية العامةل  ي مسكل العالجات الطبية الاس تعجاليةتعزيز أأع -

حداث معهد لتكوين التقنيني  ي النقل والإسعاف الصحي ابلبيضاء وفتح مراكز جديدة ابلرابط، فاس،  - اإ

 وجدة مراكش و

نشاء ختصص" ممرض متخصص  ي املس تعجالت والعناية املركزة" ابلرابط -  اإ

 القطاعات لتدبري الأخطار الصحية النامجة عن الكوارث، تنظمي مباراة س نوية متعددة -

طار الرشاكة، -  تنظمي دورات تكوينية  ي جمال الإسعاف الطيب بفرنسا  ي اإ

 مراجعة مقرر التكوين  ي الطب الاس تعجايل -

نشاء "مركز اخلربة"  ي تقيمي املس تعجالت )فاس( -  اإ

 بية  ي حالت الطوارئ )رسوم(تنفيذ وتنظمي الش بكة املتاكمةل للرعاية الط  : 7 الإجراء

نشاء جلنة للتنس يق عىل أأساس اتفاقية رشاكة حتدد جمال تدخل لك الفرقاء -  اإ

 تعزيز التعاون فامي بني القطاعات و الرشاكة ما بني القطاع العام/اخلاص -

 تعزيز الإطار التنظميي : 6 الإجراء

 تقنني أأعامل الطب الاس تعجايل ما قبل الاستشفاء، -

 املهين للمهن الاس تعجالية، تطوير املسار -

حداث ختصص مداوم  ي ضبط الإسعاف الطيب، -  اإ
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 تعزيز وتأأهيل العرض الاستشفايئ : 3 الإجراء

متام أأشغال بناء املراكز الاستشفائية اجلامعية بلك من فاس ومراكش ووجدة، -  اإ

عطاء انطالقة الأشغال ابملركزين الاستشفائ  -  يني بطنجة وأأاكديراإ

 مستشفيات حملية، 55تأأهيل وتشغيل  -

 هجوية )مكناس، طنجة، أ سفي والعيون(، 4بنية خاصة بأأمراض الرسطان، مهنا  04بناء  -

 مستشفيات حملية جديدة 3بناء  -

عادة بناء وتأأهيل   - طار مرشوع )مغرب حصة  57اإ  ( IIIمستشفى  ي اإ

متام تأأهيل اخملتربات الاستشفائية اجلهوية، -  اإ

متام بناء  -  مراكز لتصفية اللكي، 7اإ

 تعزيز اخلدمات العالجية واملصاحل الاستشفائية : 5 الإجراء

وضع خطة توس يع و متديد العرض الاستشفايئ اعامتدا عىل اسرتاتيجيتني للتغطية، قارة و متنقةل عىل ضوء  -

 أأحاكم و مقتضيات اخلريطة الصحية و املنظومة اجلهوية لعرض العالجات،

 وافل طبية متخصصة،تنظمي ق -

تقريب املستشفى لساكنة الأقالمي اليت تعاين من النقص  ي التغطية فامي خيص اخلدمات الاستشفائية و ذكل  -

 ابس تعامل القوافل الطبية مكونة من أأخصائيني و اقتناء مستشفيني متنقلني،

 الانهتاء من تأأهيل الصيدليات الاستشفائية، -

التقنية ) الفحص ابلرنني املغناطييس و املفراس( مع توفري الأطباء الأخصائيني تعزيز الأقطاب اجلهوية ابملعدات  -

 داخل املستشفيات العمومية و ذكل ابعامتد الرشاكة مع القطاع اخلاص، 

ىل الأهجزة الطبية ذات التلكفة املرتفعة ) تقدر الاحتياجات  ي حدود  - من عدد  %1حتسني ولوج الساكنة اإ

 .شفيات(حالت الاستشفاء ابملست 

  حتسني ظروف الاس تقبال والتكفل الاستشفايئ : : 01 الإجراء

 تعممي العمل بنظام أأخذ املواعيد ابملستشفيات بواسطة الهاتف أأو عرب الأنرتنيت، -

ىل املعلومة مع وضع و نرش ميثاق املريض، -  حتسني الولوج اإ

ذ الإجراءات املناس بة ضد وضع نظام لتدبري و تتبع شاكايت املواطنني داخل املستشفيات قصد اختا -

 املتورطني،

نشاء جلان حملية للشفافية داخل املستشفيات  -  اإ

 تعزيز همام التفتيش للبنيات الصحية العمومية -
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 : حتسني جودة التكفل وسالمة املرىض 00 الإجراء

 وضع اسرتاتيجية شامةل لسالمة املرىض داخل املستشفيات -

امرسات الطبية اجليدة خصوصا فامي يتعلق ابلأمراض املهمينة و وضع و نرش مع العمل بتوصيات املتعلقة ابمل -

 املصاحل احليوية ابملستشفيات.

 وضع النصوص التنظميية اخلاصة مبساطر التقيمي و الاعامتد،  -

وضع مسطرة لتقيمي و اعامتد املؤسسات الصحية بصفة متتالية: املستشفيات العامة، مستشفيات الأمراض  -

 ل بداء الرسطان.ومراكز التكف العقلية

 تشجيع التربع ابيدم:  05 الإجراء

 جبميع مؤسسات حتاقن ايدم، حتقيق الاكتفاء اذلايت من املنتجات ايدموية -

 نرش ثقافة التربع ابيدم؛ -

 ضامن جودة املنتجات ايدموية و سالمة نقل ايدم، -

 : حتسني احلاكمة داخل املستشفيات 03 الإجراء

صالح املراكز الاست  -  شفائية اجلامعية؛الرشوع  ي اإ

نشاء جتمعات استشفائية هجوية،  -  تعزيز الاس تقالل اذلايت للمستشفيات مع اإ

 وضع أ ليات التس يري املعمتد عىل الفعالية و املردودية و ذكل عرب اعامتد احلث عىل الفعالية  ي الأداء و التعاقد، -

  مراجعة طرق توزيع املوارد املالية بني املستشفيات. -

 

 

عادة تنظمي ومعرية مسكل العالجات 04 الإجراء  : اإ

عادة النظر  ي دور طبيب الطب العام  ي أأفق وضع برانمج التكوين  ي " الطب الأرسي"، -  اإ

 دمع ومعرية التجهزيات الأساس ية للمراكز الصحية املتوفرة عىل بنية للولدة، -

عاليم حص -  ي يستند عىل ملف الأرسة،البدء  ي وضع نظام اإ

 صياغة ووضع منوذج لتنظمي عرض اخلدمات الصحية و مساكل للعالجات، -

صياغة مناذج لتنظمي العرض واملساكل اخلاصة للعالجات مطابقة للأمراض املزمنة اليت حتظى ابلأولوية:  -

 اكلسكري، الضغط ايدموي، أأمراض القلب والرشايني والصحة العقلية،
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 : تعزيز اسرتاتيجية بواسطة التغطية الصحية القارة03 الإجراء

 تشغيل البنيات الصحية املغلقة، -

 بناء مساكن التوظيف لتشجيع املهنيني عىل الاس تقرار  ي الوسط القروي، -

 دمع املؤسسات الصحية الأساس ية مع دور الولدة بتجهزيات طبية وتقنية، -

 سات الصحية الأساس ية،توفري الأدوية الاكفية ابملؤس  -

ىل املؤسسات القريبة. -  توفري وسائل النقل الصحي لنقل املرىض )النساء( اإ

 تعزيز التغطية الصحية املتنقةل :  07 الإجراء

 تعزيز الفرق املتنقةل ابلتجهزيات الالزمة، -

 تعبئة املوارد الالزمة للتغطية الصحية املتنقةل، -

 ال التغطية الصحية املتنقةل،حتسني كفاءات وهمارات همين الصحة  ي جم -

 املتخصصة مع توفري املوارد الالزمة، الطبية برانمج وطين للحمالت تفعيل -

 تعزيز وسائل التنقل الالزمة للتغطية الصحية املتنقةل )الفرق املتنقةل، امحلالت الطبية املتخصصة(، -

 تطوير املشاركة امجلاعاتية:  06 الإجراء

عداد اسرتاتيجية وطنية للص -  حة امجلاعاتيةاإ

 تعزيز كفاءات وهمارات همنيي الصحة  ي جمال الصحة امجلاعاتية -

 توس يع نطاق التجارب امجلاعاتية الناحجة -

 ...(.تعبئة اجملمتع املدين حول املشاركة  ي الصحة امجلاعاتية )منتدى وطين -
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لفية( 3خبفض وفيات الأهمات بثالثة أأرابع )الهدف  يكون املغرب قد الزتم الألفية للتومية،ابخنراطه  ي الأهداف   ي أأفق  للأ

. ولبلوغ هذا الهدف وضعت السلطات العمومية خمططا لتقليص وفيات الأهمات والأطفال عىل أأساس توس يع وتعزيز 5103

 العرض الصحي العمويم اخلاص بعالجات التوليد.

ن الوز دارا  355رسيرا و  5561مصحة استشفائية للولدة بسعة رسرسية تناهز  013ارة تتوفر حاليا عىل وهكذا، فاإ

 0540ابلوسط القروي( اتبعة لش بكة العالجات الأساس ية، أأي مبعدل  405مهنا توجد ابلوسط احلرضي و  001للولدة )

  دار للولدة عىل مس توى الوسط القروي.مولود منتظر للك 665مولود منتظر للك دار للولدة عىل الصعيد الوطين و 

وهكذا مت تسجيل الاخنفاض  ي معدل اخلصوبة  ي س نة  هذه اجملهودات مكنت من حتسني املؤرشات اخلاصة بصحة الأم. 

ىل  5101 (. كام أأن نس بة الولدات حتت املراقبة %67طفل بفضل انتشار واس تعامل وسائل منع امحلل ) 5.5حيث وصل اإ

ىل الطبية عرفت  ذكل، عرفت الولدات حتت العمليات  . موازاة مع5101س نة  %74,1منوا مسرتسال حيث وصلت اإ

 .%7 القيرصية حتس نا ملحوظا مبعدل انهز

 

من طرف املندوبية السامية للتخطيط  5115/5101لقد أأابن البحث الوطين ايدغمغرا ي متعدد املقاطع اذلي اجنز س نوات 

ىل  556وهكذا، فقد انتقل معدل وفيات الأهمات من  فاضا جد ملحوظ.عىل أأن وفيات الأهمات جسلت اخن  011للك  005اإ

ن املغرب يعد من بني 0551مقارنة مع س نة  %60أألف ولدة حية، أأي ابخنفاض يناهز  . وحسب منظمة الصحة العاملية، فاإ

ىل الهدف اخلامس)  ( من الألفية.3ايدول اليت حققت تقدما للوصول اإ

الأم متثل معدلت نسبية ختفي وراهئا فوارق كبرية بني الوسطني من هجة وبني اجلهات وداخل لك هجة لكن مؤرشات حصة 

أألف ولدة حية(. وجتدر الإشارة كذكل  011 ي لك  63وفاة مقابل  043اقتصادية من هجة أأخرى )-وبني أأوساط سوس يو

ىل أأن مجيع بنيات التوليد ل تتوفر لكها عىل الرشوط املطلوبة لعد ة أأس باب من بيهنا عىل اخلصوص قةل املوارد البرشية. اإ

مولودا منتظرا.  ي حني  503مولودا منتظرا ومويدة واحدة للك  5341فبالنس بة لأطباء التوليد مثال، جند طبيبا واحدا للك 

 مولودا منتظرا  ي: مويدة واحدة. 063أأن منظمة الصحة العاملية حددت عدد املويدات للك 

 

لفية(، أأي  5103 ي نفس الاجتاه، خبفض وفيات الأطفال دون سن اخلامسة بثلثني  ي أأفق  الزتم املغرب، )الهدف الرابع للأ

ىل  67متريرها من  للك أألف ولدة حية. لبلوغ هذا الهدف ولبلوغ هذا الهدف استمثرت الوزارة جمهودات كبرية. وقد بني  53اإ

من طرف املندوبية السامية للتخطيط حقيقة هذا  5115/5101س نوات  متعدد املقاطع اذلي اجنزالبحث الوطين ايدغمغرا ي 

ىل  46الاخنفاض حيث انتقل من  وفاة للك أألف ولدة حية. لكن اخنفاض وفيات الأطفال دون سن اخلامسة، واليت  37اإ

 منه فرتة ما بعد الولدة، يبقى بطيء. %60تعود نس بة 
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عفاء من الأداء ابلنس بة للعالجات اخلاصة : 03 الإجراء   ابلولدة الطارئة تعزيز س ياسة اإ

 أأثناء امحلل خاصة: توس يع جمانية الولدة لتشمل املضاعفات الصحية اليت تصيب املرأأة -

 ،امحلل خارج الرمح، الإهجاض، امحلل قبل الأوان 

  ضع،الزنيف ايدموي والتعفنات اليت تصيب املرأأة بعد الو 

نقاذ لفائدة النساء احلوامل لتشمل العاملت والأقالمي الأقل تغطية -  توس يع خدمات الوحدات الطبية لالإ

 حتسني جودة التكفل ابملضاعفات النامجة عن امحلل: 05 الإجراء

 تأأهيل املصحات الاستشفائية، -

قلميية واجلهوية،حتسني توافر مش تقات ايدم والأدوية احليوية املتعلقة ابلولدة  ي مجيع املستش  -  فيات الإ

قلميية لضامن اس مترارية  - قرار احلراسة املقمية ابلنس بة لأطباء التوليد مبصحات الولدة التابعة للمستشفيات اجلهوية والإ اإ

 العالجات والاس تجابة للحالت الطارئة،

 .ولدة والسهر عىل تطبيقهاصياغة التوصيات اخلاصة ابملامرسات اجليدة املتعلقة ابملضاعفات الصحية النامجة عن ال -

 

 حتميل املراكز الصحية املتوفرة عىل دار للولدة مسؤولية حصة الأهمات احلوامل التابعة لنفوذها.:  51 الإجراء

 تطبيب الاستشارات الطبية قبل وبعد الولدة، -

 دمع وأأنس نة بنيات التوليد )توفري التدفئة هبا(، -

 وضع نظام للمداومة ابلنس بة للمويدات، -

 قتناء س يارات الإسعاف اجملهزة لضامن ترحيل احلوامل  ي ظروف جيدة.ا -

 دمع القيادة اجلهوية لربانمج ترسيع خفض وفيات الأهمات. : 50 الإجراء

 وضع اسرتاتيجية هجوية خلفض وفيات الأهمات واملواليد أ خدين بعني الاعتبار اخلصوصيات اجلهوية، -

جراء تدقيق للمراكز الصحية اليت تتوفر  -  عىل دار للولدة،اإ

 تدبري نظام خاص مبراقبة وفيات الأهمات. -
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 .تأأهيل بنيات الولدة: 55 الإجراء

عادة بناء وترممي بنيات الولدة، -  اإ

 تعزيز التجهزيات الطبية لهذه البنيات، -

  لولدةتنظمي وتعزيز عرض العالجات اخلاص ابلأطفال حدييث ا:  53 الإجراء

 بنيات لطب املواليد، 15تأأهيل  -

 حتديد ووضع مساكل للعالجات للتكفل ابملواليد،  -

 توفري التجهزيات اخلاصة ابلتكفل ابملواليد  ي لك مس توى، -

نشاء عىل صعيد لك هجة وحدة للعناية املركزة خاصة ابلتوليد كأقطاب جيدة، -  اإ

قرار احلراسة املقمية ابلنس بة لأطباء الأطفال عىل م  -  س توى الوحدات اجلهوية للرضع،اإ

 حتسني وفرة الأدوية احليوية والأساس ية عىل مس توى مجيع بنيات الولدة، -

 تعزيز مراقبة املواليد مبارشة بعد الولدة.:  54 الإجراء

ىل حفص طيب بعد الولدة وقبل مغادرة بنيات الولدة، - خضاع لك املواليد اإ  اإ

 وتقيدها  ي ايدفرت الصحي الشخيص، تسجيل وضبط احلاةل الصحية للك املواليد -

 حتسني جودة التكفل ابملواليد اجلدد:  53 الإجراء

قلميية واجلهوية، وأأن تكون هلم دراية  - دمع بنيات الولدة مبهنيني خمتصني  ي الولدة عىل مس توى املستشفيات الإ

نعاش املواليد،   مببادئ الإسعاف واإ

حداث التدقيق الرسيري حلالت الوفيات أأث  -  ناء وبعد الولدة،اإ

 حتسني التنس يق ما بني القطاعات:  57 الإجراء

 تعزيز التصال حول خمطط العمل، -

 تعبئة التشارك امجلاعايت حول الأهداف املسطرة، -
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 اية ما بعد الولدةالرفع من تغطية وجودة الرعاية ما قبل الولدة، والتكفل ابمحلل عايل اخلطورة و الرع : 56 الإجراء

قرار جمانية الفحوصات اخملربية للنساء احلوامل، -  اإ

 وضع عالمات التوجيه وتسطري مسار واحض وسهل للتكفل حبالت امحلل الطرية، -

انطالق املرحةل التجريبية للكشف املبكر عن مرض قصور الغدة ايدرقية اخللقي عند الأطفال حدييث الولدة جبهة  -

 ،الرابط سال زمور زعري

 توعية الأطباء اخملتصني  ي التوليد عىل أأمهية برجمة العملية القيرصية، -

 تنفيذ توصيات ايدراسة حول احلواجز اليت حتول دون اس تخدام كربيتات املغنزييوم  ي دور و مستشفيات الولدة، -

 يدقيقة،مراجعة الزتويد الوقايئ للنساء احلوامل بأأقراص احلديد ومحض الفوليك وغريها من العنارص ا -

 تفعيل الأهجزة اخلاصة ابلتحاليل اخملربية للنساء احلوامل، -

 تنفيذ توصيات ايدراسة حول حتسني جودة الرعاية ما قبل و بعد الولدة، -

 (،4بدل من  3تعزيز الاس تفادة من رزمة الرعاية ما قبل الولدة مع العمل عىل زايدة عدد الزايرات ) -

دماج الكشف الطوعي لفريوس نقص امل  -  ناعة يدى النساء احلوامل.اإ

 تعزيز قدرات همنيي الصحة املعنيني بأأنشطة حصة الأم و الطفل:  53 الإجراء

مراجعة املواد املدرسة  ي التكوين الأسايس مبعاهد التكوين  ي امليدان الصحي ولكيات الطب عىل التوهجات  -

 الرسيرية اجلديدة، 

ص ابلصدى اخلاص واس تخدام الأهجزة اخملربية اخلاصة ابلتحاليل تكوين الأطباء العامني عىل اس تعامل هجاز الفح -

 اخملربية للنساء احلوامل،

حداث تكوين  ي ميدان ايدمع -  ،(soutien clinique) أأثناء الولدة الرسيري اإ

 تعزيز البحث والرشاكة:  55 الإجراء

جراء دراسة عن مراضة الأهمات، -  اإ

بقة  ي جمال تومية الأنشطة امجلاعاتية من أأجل حتسني حصة الأم )دور تعزيز املاكسب اليت حتققت  ي التجارب السا -

 ..(،.الأمومة، الرتبية الوايدية

 والعمل من أأجل انهنوض هبا. خلق رابطة وطنية و هجوية لصحة الأم -
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 ظمي الأرسة ي جمال تن امللباة دمع املكتس بات والاس تجابة لالحتياجات غري:  31 الإجراء

 ،تعزيز وفرة وولوجية خدمات تنظمي الأرسة -

دخال وسائل جديدة لتنظمي الأرسة  ي املؤسسات الصحية، -  اإ

دماج خدمات برانمج التخطيط العائيل مضن سةل العالجات املعوضة -  من طرف التغطية الصحية الإجبارية. اإ

عادة تنش يط اسرتاتيجية التدخل لفائدة تشجيع اس تعامل اللولب الر  -  محي،اإ

حياء الأنشطة - نعاش واإ  للتسويق الاجامتعي للولب. اإ

 تقوية همارات همنيي الصحة  ي جمال التوجهيات الرسيرية و التدبريية للربانمج الوطين لتنظمي الأرسة، -

 تفعيل الإسرتاتيجية الوطنية للصحة الإجنابية:  30 الإجراء

 مراجعة ايدفرت الصحي للمرأأة،  -

 جنابية،خلق جلنة تنس يقية للصحة الإ  -

دماج خدمات الصحة الإجنابية  ي خمتلف املؤسسات الصحية الأولية، -  دمع اإ

 توفري املراكز املرجعية للصحة الإجنابية وتفعيل توحيد رزانمة أأنشطهتا، -

 تعزيز اخلدمات الصحة الإجنابية املتوفرة وتطوير املكوانت اجلديدة )العقم الزويج، سن الطمأأنينة...( -

دماج الرصد املبكر لرسطاانت الثدي وعنق الرمح  ي الرعاية الصحية الأوليةتوس يع : 35 الإجراء  نطاق اإ

 تعزيز تواجد اخلدمات الصحية اخلاصة ابلرصد املبكر لرسطاانت الثدي وعنق الرمح، -

 حتسني جودة خدمات الرصد املبكر لرسطاانت الثدي وعنق الرمح، -

 مح.التشجيع عىل الرصد املبكر لرسطاانت الثدي وعنق الر -

 تقوية التتبع وتقيمي الأنشطة  ي جمال الصحة الإجنابية:  33 الإجراء

طار التاكمل مع الصحة الإجنابية، -  الاس مترار  ي مراجعة نظام املعلومات اخلاص بتنظمي الأرسة  ي اإ

 (، 5100تومية الأحباث امليدانية ) التحليل الثانوي للمسح الوطين الأرسة و الساكن  -

 .لتدبري أأدوية الصحة الإجنابية وضع نظام معلومايت -
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  اعامتد وتنفيذ س ياسة وطنية لصحة الطفل:  34 الإجراء

 تنفيذ الس ياسة الوطنية لصحة الطفل عىل املس توى الوطين واجلهوي والإقلميي، -

 صياغة س ياسة وطنية لصحة الطفل، -

 مراجعة و توس يع اسرتاتيجية التكفل املندمج ابلطفل املريض، -

 ضع بروتوكولت خاصة ابلتكفل ابلأطفال ذوي الاحتياجات اخلاص،و  -

دماج الرعاية الصحية الأولية للطفل  ي التكوين الأسايس للمهنيني. -  اإ

  تعزيز الربامج الوقائية اخلاصة ابلطفل: 33 الإجراء

 تعزيز الإسرتاتيجية الوطنية للقضاء عىل احلصبة و امحلرياء، -

 اكز الصحية،اللقاحات  ي املر  تعزيز وفرة -

 تقيمي و حتسني تدبري سلسةل التربيد واملعدات، -

زاةل الأمراض املس هتدفة، -  تتبع و تقيمي الاسرتاتيجيات الوطنية للقضاء واإ

 مراجعة الزتويد الوقايئ للأطفال ابلعنارص الغذائية ايدقيقة، -

 تعزيز همارات عاميل الصحة  ي جمال املشورة حول تغذية الرضع والأطفال، -

عادة ه  -  يلكة الربانمج الوطين للتلقيح،اإ

 مأأسسة الأس بوع الوطين للتلقيح. -

 

 

 التدابري املواكبة لتنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للتغذية: دمع 37 الإجراء

قلميي و احمليل،  -  تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للتغذية عىل املس توى اجلهوي و الإ

طار اللجنة القطاعية للتغذية.تعزيز التنس يق بني مجيع الرشاكء الف -  اعلني  ي جمال التغذية  ي اإ

 تشجيع التغذية املتوازنة يدى الرضع والأطفال: 36 الإجراء

 وضع وتنفيذ خطة لتعبئة اجملمتع من أأجل تشجيع الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع و الأطفال، -

 تعزيز همارات املهنيني الصحيني  ي جمال تغذية الأطفال، -

 رافق الصحية مبعدات لرصد وتقيمي احلاةل الغذائية للرضع والأطفال الصغار،جتهزي امل -

 تعزيز التكفل الغذايئ للرضع والأطفال املصابني بأأمراض حادة وذوي الاحتياجات اخلاصة، -

 مراجعة القوانني اخلاصة حبامية الرضاعة الطبيعية. -
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 قيقةالوقاية وحماربة النقص  ي العنارص الغذائية ايد: 33 الإجراء

 حتديث ومالمئة اجلدول الوطين للزتويد ابجلرعات التمكيلية من العنارص الغذائية الأساس ية، -

 تعزيز الرشاكة بني خمتلف القطاعات  ي جمال تقوية الأغذية ابلعنارص الغذائية الأساس ية، -

 تشجيع اس هتالك الأغذية الغنية أأو املقواة ابلعنارص الغذائية الأساس ية ؛ -

 تدبري وانمتوين ابلعنارص الغذائية الأساس ية.حتسني أ ليات ال  -

 تشجيع التغذية السلمية  ي املدارس واجلامعات: 35 الإجراء

 وضع برانمج حول الرتبية الغذائية عىل مس توى املؤسسات املدرس ية و اجلامعية، -

 وضع ونرش مبادئ توجهيية لإعداد قامئة الطعام  ي املطامع املدرس ية و اجلامعية، -

 التغذية  ي املناجه ايدراس ية للتعلمي الابتدايئ والثانوي واجلامعي.تعزيز مكون  -

 وضع برانمج حتسييس، تربوي وتواصيل  ي جمال التغذية: 41 الإجراء

 وضع وتنفيذ خطة التواصل  ي جمال التغذية عىل املس توى الوطين، اجلهوي والإقلميي، -

 اة،تعزيز همارات همنيي الصحة  ي جمال التغذية  ي مسار احلي -

 تعزيز عنرص التغذية  ي الأنشطة امجلاعاتية. -

 وضع نظام التتبع و التقيمي  ي ميدان التغدية: 40 الإجراء

 مراجعة مكون التغذية  ي النظام الوطين الإعاليم الصحي، -

 وضع وتنفيذ نظام مراقبة احلاةل الغذائية -

 تطوير البحث العلمي واخلربة  ي جمال التغذية: 45 الإجراء

نشاء أ ل  -  ية لنرش واس تعامل بياانت ومعطيات البحوث،اإ

 اجناز دراسة لتحيني املعطيات اخلاصة ابلنقص  ي العنارص الغذائية الأساس ية، -

طار مرجعي لتطوير البحث  ي جمال التغذية. -  وضع اإ
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ماليني طالب وتلميذ حيث تكون فئة ذات  6متثل رشحية التالميذ والطلبة  ي املغرب أأكرث من مخس الساكن أأي حوايل  

احتياجات كبرية  ي اجملال الصحي كام تمتزي هبشاش هتا أأمام العديد من التحدايت واخملاطر اليت قد تؤثر سلبا عىل حصهتا 

 مس تقبلها الاجامتعي والرتبوي. اجلسدية والعقلية وابلتايل عىل

و ي هذا الس ياق، بينت لك الأحباث وايدارسات اليت أأجرهتا وزارة الصحة خالل العرش س نوات املاضية، أأن هناك عدة 

خطار قد تؤثر سلبا عىل املسار ايدرايس وعىل حصة أ لف الش باب املمتدرسني والطلبة.  عوامل اإ

ن البحت العاملي حول  س نة اذلي أأجنز بتعاون مع املنظمة العاملية للصحة  03و03حصة التالميذ ما بني و ي هذا الشأأن، فاإ

ىل النتاجئ التالية:   ومركز مراقبة الأمراض بأأطلنطا خلص اإ

 من التالميذ مدخنني، 10% -

 يعانون من سوء التغذية، %8,3يعانون من الزايدة  ي الوزن و %14,6أأكرث من  -

 أأس ناهنم بعد الوجبات الغذائية،من التالميذ ل ينظفون  5/3أأكرث من  -

 يعانون من اضطراابت نفس ية، 16,7% -

 من التالميذ ل يزاولون نشاطا بدنيا ابنتظام. %80أأكرث من  -
 

 

من قبل كتابة ايدوةل امللكفة ابملعاقني، أأن معدل انتشار  5114أأظهرت نتاجئ املسح الوطين حول الإعاقة اذلي أأجري س نة 

ىل حالت ال  من املعاقني(. 0331111)أأي ما يناهز  %5,12عجز تصل اإ

عاقة اليت حددهتا هذه ايدراسة كام ييل:  وتتوزع الأس باب الرئيس ية لالإ

 ،%38,4أأمراض مكتس بة:  -

 ؛%24,4أأس باب عرضية:  -

 ،%22,8أأس باب خلقية :  -

 أأس باب مرتبطة ابلش يخوخة. -
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ذلا، أأصبح من الرضوري تدعمي الوقاية  معاقا واحدا أأو أأكرث.وكشفت ايدراسة أأيضا أأن عائةل من لك أأربع عائالت تضم 

رشاك الرشاكء من  والكشف املبكر عن الأمراض املسببة للعجز، وضامن جودة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتعبئة واإ

 مؤسسات و جممتع مدين لضامن اس تجابة شامةل ومتاكمةل لحتياجات الأشخاص املعاقني.

جة للتحول ايدغموغرا ي اذلي تعرفه بالدان فقد جسل حتول  ي هرم الأعامر ترتب عنه الاعتالل و من انحية أأخرى و نتي

 واملراضة. وغمكن تفسري ش يخوخة الساكن حسب ما ييل:

ىل  0571س نة  ي س نة  46تطور مدى احلياة املتوقع عند الولدة: من  -  ؛5101 ي عام  64اإ

ىل 0575عام   ي %19,6الاخنفاض  ي معدل الوفيات العام: من  -  ؛5113 ي عام  %5,5 اإ

طفل / امرأأة  ي  3.3) 5114طفل / امرأأة  ي عام  5.3مقابل  5100 ي عام  5.35اخنفاض معدل اخلصوبة: من  -

 (.0554عام 

ىل  %44,4( من 03، سيشهد املغرب حتول  ي الهرم العمري، حيث ستنخفض نس بة الش باب )دون س نة 5131 ي عام  اإ

ىل  %7كبار السن، واذلي سريتفع من  مع ارتفاع نس بة 29,8%  . 5131 ي س نة  %15اإ

ىل أأن معدل املراضة عىل الصعيد الوطين هو ىل  .%67,8 كام جتدر الإشارة اإ عند املس نني فوق  %75,8هذا املعدل يصل اإ

حدى الأمراض املزمنة عىل الأقل. %58,9س نة. كام أأن  63  من كبار السن يشكو من اإ

 

ن  تتسم ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال ابلختالف و التنوع. لكن تأأثريها السليب اثبت عىل املدى القصري والبعيد. اإ

ن الإحصائيات حول أأمهية هذه الظاهرة وتوزيعها  ي مجيع أأحناء البالد  الوضعية الراهنة ابملغرب تبعث عىل القلق حيث اإ

ىل زايدة حدهتا  ي املدن ا  لكبرية.تشري اإ

ىل أأن العنف اجلنيس ضد النساء غمثل    .%33,7وتشري الإحصاءات اإ

ضد الفتيات مع  %40، 5113حاةل من حالت العنف املبلغ عهنا س نة  0155فامي يتعلق ابلأطفال، فقد جسلت اكرت من

 ( بغض النظر عن النوع. %28حاةل عنف جنيس ) 315

املتاكمل   ي التكفل جهيية لالسرتاتيجية الوطنية ملناهضة العنف ضد املرأأةوتندرج مسامهة وزارة الصحة مضن املبادئ التو 

وحدة للتكفل هبذه الظاهرة؛ )س تة مهنا داخل  67الطيب والنفيس والاجامتعي و القانوين. واىل حدود الساعة، مت جتهزي 

 مهنا فقط تزاول أأنشطهتا. 53املستشفيات اجلامعية( 

تبذلها وزارة الصحة ودمع خربات املهنيني الصحيني  ي جمال الرعاية املتاكمةل للنساء من الرضوري مواصةل اجلهود اليت 

والأطفال حضااي العنف. هذا من هجة أأما من هجة أأخرى فال بد من تدعمي أ ليات التنس يق الفعال مع القطاعات املعنية 

 الأخرى
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 تقوية الإطار التنظميي و التشاريك  ي جمال الصحة املدرس ية واجلامعية وانهنوض بصحة الش باب: 43 الإجراء

 وضع ال ليات وامليكنزيمات اليت من شأأهنا تدعمي الإطار التنظميي والتشاريك، -

طار للرشاكة ووضع تنظاميت لبعض جمالت التدخل، - برام اتفاقيات اإ  اإ

 طاعات للتنس يق والتتبع والتقيمي،خلق جلنة وطنية بني الق -

 حتسني التكفل ابحلالت اليت يمت الكشف عهنا ابلوسط املدريس واجلامعي: 44 الإجراء

عادة تنظمي التكفل ابلتالميذ و الطلبة والش باب، -  اإ

حداث مراكز مرجعية للصحة املدرس ية واجلامعية منوذجية بأأربع هجات، -  اإ

 ني الكشف والتكفل ابملشالك الصحية للتالميذ والطلبة،دمع التجهزيات واملعدات التقنية لتحس -

 توس يع املراكز املرجعية عىل الصعيد الوطين. -

 تومية برامج انهنوض بومط العيش السلمي والوقاية من أأمراض الفم والأس نان: 43الإجراء 

عداد خمطط للتواصل حملاربة السلوكيات غري ال منة ابلوسط املدريس واجلامعي ويدى الش با -  ب،اإ

 مصاحبة برانمج "اعدادايت و اثنوايت بدون تدخني" وتوس يع برانمج "مؤسسات التعلمي العايل بدون تدخني"، -

دماج وحدة تكوينية حول منط العيش السلمي مبعاهد تكوين املمرضني. -  اإ

 ت الصيفيةاملسامهة  ي حتسني ظروف الوقاية والسالمة داخل املؤسسات التعلميية واجلامعية واخملامي: 47 الإجراء

نتاج و توزيع املواصفات واملعايري  ي جمال الوقاية والسالمة داخل املؤسسات التعلميية واخملاميت الصيفية، -  اإ

ىل تطهري احمليط املدريس، -  تقوية الإطار التنظميي اذلي هيدف اإ

برام اتفاقية رشاكة )دفرت التحمالت(  ي جمال معايري الوقاية والسالمة ابخملاميت الصيفية. -  اإ

تومية وتقوية خدمات الإعالم و الإصغاء والتوجيه  ي اجملال الصحي داخل النظام الصحي عىل مس توى مصاحل : 46 الإجراء

 الش باب

 تقوية ودمع فضاءات "الصحة للش باب"، -

 دمع خدمات الإعالم والإصغاء لفائدة الش باب داخل املؤسسات الش بابية، -

 نصات و التواصل والتكفل بصحة الش باب،التكوين املس متر ملهنيي الصحة  ي جمالت الإ  -

دماج وحدة حصة الش باب مضن التكوين الأسايس للأطباء وذكل خبلق دبلوم جامعي  ي جمال حصة اليافعني. -  اإ
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 تومية مقارابت مؤسساتية وجممتعاتية تضمن للش باب احلق  ي املعلومة واملشاركة  ي امليدان الصحي: 43 الإجراء

 www.santejeune.ma  بصحة الش بابنرش موقع الكرتوين يعىن -

 خلق ش بكة من رجال الإعالم هتدف التواصل حول تعزيز حصة التالميذ و الطلبة و حصة الش باب. -

 تطوير مقارابت الرتبية الوايدية والرتبية ابلأقران  ي جمال حصة وتومية الش باب. -

  بصحة الش باب. حشد ايدمع يدى وسائل الإعالم من اجل جمانية الربامج املوهجة للهنوض -

  تطوير البحث  ي جمال حصة الش باب: 45 الإجراء

جناز وتشجيع ايدراسات والأحباث اليت تعىن بصحة الش باب. -  اإ

دماج مجيع املعطيات اخلاصة بصحة الش باب مضن النظام الوطين للمعلومات الصحية. -  اإ

 

 

 عاقةتعزيز الكشف املبكر للأمراض املسببة لالإ : 31 الإجراء

توس يع الكشف املبكر ملرض قصور الغدة ايدرقية اخللقي عند الأطفال حدييث الولدة والأمراض اخللقية الأخرى  -

عاقة العقلية أأو البدنية: الصمم اخللقية،  ، اجلنف، انفالت الورك اخللقي.50الثاليث الصبغي  املسببة لالإ

عن أأمراض خلقية أأو وراثية  ي حالت الإعاقة بعد  حشد التأأييد قصد التكفل ابلأطفال اذلين مت الكشف يدهيم -

ىل اخلدمات الصحية 21السن   .س نة لضامن احلق  ي الوصول اإ

 تعزيز همارات همنيي الصحة فامي يتعلق ابلتكفل ابلأشخاص املعاقني -

عاقة:  30 الإجراء  ضامن حق احلصول عىل اخلدمات الصحية لفائدة الأشخاص  ي وضعية اإ

 كزا لعالج النطق،مر  00الانهتاء من  -

اقتناء الأطراف الاصطناعية وأأهجزة السمع والنظارات الطبية للأشخاص املعاقني من الفئات احملرومة والقاطنني  -

 ابملناطق النائية.

تعممي التكوين  ي ختصص عالج النطق و تقومي البرص والنفيس احلريك  ي مجيع معاهد تكوين الأطر  ي امليدان  -

 الصحي.

 تقوية التعبئة الاجامتعية حول الإعاقة:  35 الإجراء

وضع خطة لاللامتس والتواصل و التعبئة الاجامتعية من طرف اكفة املتدخلني لتفعيل مقتضيات التفاقية ايدولية  -

 املتعلقة ابلأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة.

عداد كتيب حول برانمج الرتبية الوايدية  ي جمال رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات  -  اخلاصةاإ

مراجعة الرتسانة القانونية لضامن حق الأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة  ي الاس تفادة من اخلدمات و الرعاية  -

 الصحية.
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 تعزيز الإجراءات الوقائية وتعزيز حصة الأشخاص املس نني: 33 الإجراء

دخال التطعمي ضد بعض اجلراثمي مثل املكورات الرئوية و فريوس الأنفلونزا  ي الربان - مج الوطين للتطعمي لفائدة اإ

 الأشخاص املس نني.

دخال التطعمي ضد بعض اجلراثمي مثل املكورات  - وضع برانمج تواصيل من اجل تعزيز حصة الأشخاص املس نني اإ

 الرئوية و فريوس الأنفلونزا  ي الربانمج الوطين للتطعمي لفائدة الأشخاص املس نني.

  ات الطب  ي اململكةكتخصص طيب يدرس  ي لكي تشجيع "طب الش يخوخة" -
 

 : حتسني التكفل ابملرىض املس نني34 الإجراء

 مراكز للتكفل ابملس نني، 13الانهتاء من بناء  -

 متكني الأشخاص املس نني احملتاجني من أأهجزة السمع والنظارات، -

قامة قصرية من أأجل التكفل الشامل واملتاكمل )طيب، نف - يس تعممي الوحدات الاستشفائية لطب الش يخوخة مع اإ

عادة التأأهيل( للأشخاص املس نني املرىض،  واإ

دماهجا  ي مرشوع  - قامة قصرية واإ وضع املعايري و املقاييس لبناء الوحدات الاستشفائية لطب الش يخوخة مع اإ

 املؤسسة الاستشفائية،

 تطوير معايري مرجعية للتكفل ابلأشخاص املس نني. -

 

 

 دمع قدرات اش تغال وحدات التكفل ابلنساء و الأطفال حضااي العنف:  33 الإجراء

 وحدات العمل ضد العنف جتاه النساء و الأطفال  ي مجيع املستشفيات، تعممي -

 مسار التكفل ابلنساء و الأطفال املعنفني، ضبط -

 تقوية كفاءات همين الصحة بشان العنف القامئ عىل أأساس اجلنس،  -

عادة حتريك ايدورية الوز -  ارية بشأأن وحدات العمل ضد العنف جتاه النساء و الأطفال.اإ

 تطوير الرشاكة و التنس يق:  37 الإجراء

 تكوين مربيات ابلنظري بشأأن العنف القامئ عىل أأساس النوع، -

طار مرجعي للرشاكة - عداد اإ  الالمركزية، بشان العنف القامئ عىل أأساس النوع و نرشه عىل مس توى املصاحل اإ

 عن طريق الرشاكة مع اجملمتع املدين، تشجيع معل القرب -

 .حتظري وتنش يط يوم مناس بايت حتسييس ضد العنف أأمام الناخبني الكبار -
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 تطوير النظام الإعاليم وتقيمي الأنشطة:  36 الإجراء

حداث تقيمي ذايت لوحدات العمل ضد العنف اجتاه النساء و الأطفال، -  اإ

 لنساء و الأطفال،تقيمي تنظميي لوحدات العمل ضد العنف اجتاه ا -

عاليم متفاعل مع مجيع وحدات التكفل ابلنساء و الأطفال حضااي العنف -  .تعممي نظام اإ
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ىل أأن العديد من اخملاطر الصحية تشلك هتديدا  لقد أأظهرت الأحداث الصحية اليت مر هبا العامل  ي العقود الأخرية بوضوح اإ

تباع هنج منسق عىل الصعيد ايدويل عىل أأساس نظم وطنية لليقظة والسالمة الصحية  وس ياسة  فعاةل ومتفاعةلعامليا يتطلب اإ

ىل حتسني الصحة العادل للساكن.  حصية عامة هتدف اإ

ن من بني التوصيات الرئيس ية ملنظمة الصحة  العاملية هو أأن ايدول الأعضاء جيب أأن تعطي تعريفا أأكرث دقة ومهنجية للمهام اإ

ن مسؤولية احلكومات يه ضامن توافر هذه  الأساس ية للصحة العامة لن حكوماهتا يه املسؤوةل  ي هناية املطاف. وذلا، فاإ

 الوظائف الأساس ية، حىت و لو مل يكن من واجهبم تنفيذها ومتويلها.

ىل نظم الرصد والكشف والتحقق والتقيمي والإبالغ، والاس تجابة خملتلف قضااي الصحة العامة، تعترب أأنظمة اليقظة  ابلإضافة اإ

الصحية هامة ملراقبة احلاةل الصحية للساكن لأهنا تسمح برصد وتقيمي الوقائع وال اثر السلبية واخملاطر النامجة عن احلوادث أأو 

 لصحية املسوقة من منتجات ايدم وغريها و كذا املنتجات الغري املسوقة.الأحداث السلبية املتعلقة ابملنتجات ا

ىل كوارث جامعية متعددة )تفيش الأمراض املعدية، امجلاعي التسمم، والفيضاانت  خالل العقود الأخرية، تعرض املغرب اإ

خل( اكن لها أأثر متسم بيشء من اخلطورة عىل املس توى البرشي، الصحي، و تكرار هذه  .الاقتصادي.والزلزل وحوادث، اإ

سامه  ي ظهور مشالك حصية حقيقية تس توجب تضامنا قواي، تنظامي حمكام وحبثا واسعا للمسامهة  ي الوقاية من  الأحداث

 هذه الأحداث الأنمية.

عداد اخلطة الاسرتاتيجية  غري أأن برزت أأ  5107-5105ايدراسة اليت أأجرهتا مديرية عمل الأوبئة وماكحفة الأمراض من خالل اإ

ىل نظام ذا جودة يس تعمل تقنيات الإعالميات و  صالح جذري لالنتقال من نظام جمزئ اإ ىل اإ أأن نظام الرتصد الوابيئ حيتاج اإ

 .التواصل احلديثة لرفع من مس توى اليقظة والسالمة الصحية

اليت تس هتدف الأخطار  أأمام لك هذه التحولت واملتغريات الوابئية، يرتكز الرتصد الصحي عىل تتبع العوامل واملؤرشات

الصحية املعروفة بل أأيضا عىل رصد الظواهر ذات الطبيعية غري املعروفة اليت قد تشلك هتديدا للصحة العمومية، سواء 

نفلونزا اجلاحئة  املعدية أأو ذات الطابع البييئ. وتعترب الأمراض احلديثة الظهور أأو املس تجدة مثل نفلونزا الطيور والإ مرض اإ

(H1N1) 2009) من الظواهر الوابئية اليت أأابنت عن رضورة الرتقب و الاس تعداد بشلك حقيقي لطوارئ الصحة ،

 العمومية.
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صالح نظام املراقبة والرتصد الوابيئ احلايل ليك يصبح مشوليا، متاكمال، معلوماتيا ومنفتحا عىل القطاعات :   58الإجراء اإ

الأخرى.

 اتيجية وطنية لليقظة والسالمة الصحية.تطوير وتنفيذ اسرت  -

 الوطنية لليقظة ايدوائية و التسممية. تعزيز الس ياسة -

 تعزيز الاسرتاتيجية الوطنية للحامية من الإشعاع. -

دارة اخملاطر املهنية  ي ماكن العمل. - عادة هيلكة اإ  اإ

 تعزيز قدرات خمتربات الصحة العمومية. -

 (.5113ال ملقتضيات اللواحئ الصحية ايدولية )تدعمي القدرات الوطنية من أأجل تطبيق فع -

 .تأأسيس جملس استشاري وطين للصحة العمومية -

 دمع القدرات املؤسساتية التنظميية و املهنية للمعهد الوطين للصحة. -

عادة تنظمي ومراجعة همام املركز الوطين حملاربة التسمم و اليقظة ايدوائية. واملركز الوطين لتحاقن ايدم. -  اإ

شعاعات املؤينة  ي ر املركز الوطين للحامية من الإشعاع كوس يةل للتعامل مع الاس تخدام املزتايدتعزيز دو  -  لالإ

القطاعات الاجامتعية والاقتصادية للبالد )الطب والصناعة والتعلمي والبحث العلمي، والزراعة، 

 والهيدرولوجيا(.

 حيةاسرتاتيجية وطنية لليقظة والسالمة الص  : تطوير ووضع35 الإجراء

صالح نظام املراقبة والرتصد الوابيئ احلايل ليك يصبح مشويل، متاكمل، معلومايت ومنفتح عىل القطاعات  - اإ

 الأخرى.

سرتاجتية وطنية لليقظة والسالمة الصحية. -  تطوير وتنفيذ اإ

 الوطنية لليقظة ايدوائية و التسمممية تعزيز الس ياسة -

 تعزيز الإسرتاجتية الوطنية للحامية من الإشعاع. -

دارة اخملاطر املهنية  ي ماكن العمل - عادة هيلكة اإ  اإ

 تعزيز قدرات خمتربات الصحة العمومية -

 تدعمي القدرات الوطنية من أأجل تطبيق فعال ملقتضيات اللواحئ الصحية ايدولية -

 : تعزيز الأنشطة املتعلقة ابليقظة الصحية.71 الإجراء

 تنظمي نشاط اليقظة ايدوائية واليقظة ضد التسمامت  -

عزيز أأنشطة خمترب املركز الوطين حملاربة التسمم ليصبح مركزا وطنيا مرجعيا  ي حماربة التسمم والأحباث املتعلقة ت -

 ابليقظة ايدوائية
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وضع رشوط ايدمع نمتكني حضااي حلالت التسمم اخملتلفة من الرعاية الالزمة، وكذكل أأثناء النقل  ي العيادة أأو  -

 ذا القلق أأاي اكن مس توى الصحة؛أأثناء العالج  ي املستشفيات، وه

حداث خط - ىل اخلط الهاتفي للمركز الوطين حملاربة التسمم وذكل ابإ هاتفي جماين  تعزيز املساوات  ي الوصول اإ

 ومحةل للرتوجي لهذه اخلدمة؛

ضفاء الطابع الرمسي عىل "اللجنة التقنية" املعنية برصد ال اثر ايدوائية الضارة؛ -  اإ

 اتيجية الوطنية ملراقبة الاشعاعات.: تعزيز الاسرت 70 الإجراء

اقتناء وجتديد بعض معدات لكشف وقياس الإشعاع و معدات اخملتربات واملقاييس الكفيةل ابلرصد الإشعاعي  -

 والبييئ والغذايئ 

عادة الاس تعامل،  - عداد مبادئ توجهيية بشأأن رصد ومراقبة للنشاط الإشعاعي  ي السلع املوهجة للصناعة واإ اإ

ىل سلطات ا  ملوائن وامجلارك...اخل.واإ

 تعزيز املراقبة الأمنية للنفاايت املشعة ونقلها؛ -

 تغطية قياس اجلرعات الاشعاعية يدا العامل؛ توس يع -

 تعزيز سالمة وأأمن املصادر املشعة؛ -

 النشاط الإشعاعي عىل مس توى املوائن واملطارات.  تنفيذ اسرتاتيجية مراقبة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2016-2012 -الاسرتاتيجية القطاعية للصحة 

48 

حراز  ل تزال الأمراض السارية متثل مصدرا رئيس يا للمعاانة والعجز والوفاة  ي مجيع أأحناء العامل. ابلنس بة للمغرب، فقد مت اإ

طار ماكحفة هذه الأمراض ومتكنت الربامج الصحية اخملتلفة من الس يطرة علهيا أأو حىت الق ضاء عىل البعض مهنا. تقدم كبري  ي اإ

  ي هذا الس ياق، غمكن اعتبار ثالثة أأوضاع خمتلفة لهذه الأمراض:

جيايب جدا يمتثل  ي القضاء عىل أأمراض اكنت  ي السابق متثل قلقا عىل الصعيض الوطين. وهذه الأمراض يه  - وضع اإ

 املالراي والبلهارس يا والرتاخوما، والكولريا والأمراض املس هتدفة للتحصني؛

يتسم ابس مترار انتقال العدوى من بعض الأمراض ذات الأولوية عىل الرمغ من اجلهود املبذوةل  ي برامج الوقاية ضع و  -

واملاكحفة. وخنص ابذلكر داء السل، والأمراض املنقوةل جنس يا / الس يدا، وانهتاب السحااي، وداء الليشامنيات، 

 وانهتاب الكبد الفريويس؛( TIAC)وانهتاابت اجلهاز التنفيس احلادة، والتسمامت الغذائية 

ما غري اكفية أأو غائبةوضع حيمث علينا التعامل مع أأمراض جديدة أأو متجددة  -  واليت تكون فهيا وسائل املاكحفة اإ

وبرصف النظر عن الأمراض الوابئية اليت حتدث  ي بعض الأحيان بشلك مفاجئ أأو غري متوقع، غمكن القول أأن احلاةل 

اليا هتمين علهيا مخس أأمراض أأو مجموعة أأمراض ويه ز من الأمراض املنقوةل جنس يا/الس يدا، مرض الوابئية ابملغرب ح

 السل، داء الليشامنيات، انهتاب السحااي اجلرثويم والأمراض احليوانية املنشأأ. و ي ما ييل رسد للحاةل الوابئية لهذه الأمراض.

 56.111غرب.  ي الس نوات الأخرية، يمت كشف ما بني امل  ي مشلك رئييس للصحة العمومية هو يعترب مرض السل

ىل 35وهو ما يعادل نس بة حدوث من  س نة،حاةل جديدة لك  53.111و  .نسمة س نواي 011.111للك  حاةل جديدة 33 اإ

صابة جديدة 35.7 أأي بنس بة جبميع أأشاكهل مرض السل حاةل جديدة من 56043مت اكتشاف ، 5101س نة   ي للك  حاةل اإ

 أأشاكل من شلك واذلي هو، اللطاخة الإجيايب الرئوي السل حاةل جديدة من حالت 05535 من بيهنا ةنسم 011،111

 . نسمة 011 111للك  حاةل جديدة 36.5حدوث  ، و يشلك نس بةاملعدي السل

ما   ي املائة من حالت السل ترتاوح أأعامرها 61الش باب البالغني، حبيث أأن  تبني معطيات الرصد أأن داء السل يصيبو

 الإانث من املائة  ي 43 كور فاميذيه من جنس ال املسجةل ي املائة من احلالت  36بصفة عامة . وس نة 43و  03بني 

 ببالدان. ويه نوعان :  تعترب اللشامنيات من الأمراض الطفيلية املتوطنة ابملغرب، ومن بني املشالك الصحية -

 معزوةل تصيب ابخلصوص الأطفال. و تنترش عن حالت منفردة و  ويه عبارة اللشامنيا احلشائية

خاصة  ي الأقالمي املوجودة أأو احملادية لسلسةل جبال الريف. و يسجل ببالدان  اللشامنيا احلشائية

 حاةل س نواي. 031مبختلف املستشفيات ما يقارب 

 اللشامنيا اجلدلية من نوع Major ن جبال الأطلس م : اليت تنترش  ي الأقالمي جنوب ورشق سلسةل

قلمي جرادة مرورا بواحات درعة، غريس و زيز. وقد عرفت احلاةل  ىل احلدود الرشقية ابإ قلمي طاطا اإ اإ
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حيت مت  ببالدان خالل الس نوات الأخرية ارتفاعا ملحوظا Majorالوابئية لللشامنيا اجلدلية من نوع 

 .5101حاةل س نة  7444 تسجيل

صحية  ي املغرب حبيث يتواجد هذا املرض بصفة متوطنة انهتاب السحااي يشلك واحدا من بني أأمه املشالك ال  -

 ويظهر  ي بعض الأحيان عىل شلك وابء. متفرقة  ي مجيع أأحناء املغربو

ما يثري اهامتم وسائل الإعالم بسبب الوفيات العالية الناجتة عنه. وهيمين عىل الوضع الوابيئ  هذا املرض كثريا

 اليت تشلك منه فصيةل Neisseria meningitidisة السحائية"من انهتاب السحااي اجلرثويم نوع "النسريي

دراج لقاح ضد جرثومة "املس تدمية الزنلية"% 31 نس بة Bالنوع   Haemophilus influenza. هذا ومنذ اإ

ىل القضاء  B من انومط السريولوىج مضن الربانمج الوطين للتطعمي، تقلصت عدد احلالت بنس بة هممة متيل اإ

 .امليناجنيت هنائيا عىل هذا النوع من

احليوانية املنشأأ )السعر، الأكياس املائية، داء الربغميات، امجلرة اخلبيثة(  لأمراض احليوانية املنشأأ تعترب الأمراضا -

 من الأمراض اليت تتوطن بنس بة مقلقة ابملغرب، مما اس تدعى مراقبهتا وابئيا.

 

ابلنس بة للأمراض املستئصةل أأو ي طور التخلص مهنا )شلل الأطفال،  تاحلفاظ عىل املكتس با : 75 الإجراء

والرتاكوما، واجلذام والبلهارس يا، واملالراي، والكزاز الوليدي واحلصبة( والأمراض املس هتدفة ابلتحصني.

 صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية متاكمةل للحفاظ وضامن املكتس بات املتعلقة ابلأمراض املستئصةل؛ -

طالق معلية -  التصديق لستئصال مرض الليشامنيا من طرف منظمة الصحة العاملية؛  اإ

  تعزيز الوقاية وايدمع للتكفل مبرض انهتاب امللتحمة الوليدي، -

طالق معلية لس تصدار شهادات القضاء عىل العمى  -  يدى منظمة الصحة العاملية؛ اإ

طار الصحة القروية؛  -  تعزيز الرقابة حالت اجلذام  ي اإ

طار الاسرتاتيجية تعزيز الرقا - بة الفعاةل حلالت الشلل الرخو احلاد عىل مس توى القطاعني العام واخلاص  ي اإ

 العاملية للقضاء عىل شلل الأطفال؛

ىل مهنجية تأأكيد البيولوجية للوفاء مبعايري منظمة الصحة  - صيانة وتعزيز الرقابة لنظام امحلى الرباكنية استنادًا اإ

 العاملية القضاء عىل احلصبة؛

صيانة وتعزيز املراقبة الوابئية لفريوس الروات الإسهال احلاد، وانهتاب السحااي مع الزنةل الزنفية من النوع ابء  -

دخال لقاحات جديدة.  طار تقيمي وقعها  ي أأفق اإ  ومرض املكّورات الرئوية  ي اإ
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احات، انهتاب السحااي، الأمراض تعزيز التصدي ضد الأمراض حتت املراقبة )السل، الأمراض اخلاضعة للق :73 الإجراء

  الطفيلية، الأمراض املنقوةل عرب املاء أأو الغداء،

 ماكحفة املالراي املس توردة من خالل الفحص وايدمع  ي وقت مبكر وتقدمي لالرشادات للمسافرين؛ -

رشاك املرىض واجملمتع  ي ماكحفة السل؛ -  اإ

برشية/الإيدز عىل الصعيد الوطين والالمركزي وكذا تعزيز احلاكمة  ي تدبري والتصدي لفريوس نقص املناعة ال  -

 الأمراض املنقوةل جنس يا،

ىل أأقل من  - ابلنس بة  %6تعزيز الرقابة عىل مرض انهتاب السحااي اجلرثويم خلفض الوفيات النامجة عنه اإ

 للمصابني،

 ن؛تعزيز ومراقبة الأمراض املنقوةل بواسطة املياه أأو الأغذية ابلتعاون مع الرشاكء ال خري -

نفلونزا، وانهتاب الكبد...( اليت تعترب مبثابة مشلك حصي  - تنفيذ الربامج الصحية اجلديدة للأمراض املعدية )الإ

 معويم،

انهنوض ابلبحوث  ي جمال الأمراض املعدية )انهتاب الكبد، والسل، والعمى، وفريوس نقص املناعة  -

نفلونزا(.  البرشية/الإيدز، الإ

  راقبة والرد الرسيع ضد الأمراض الناش ئة واليت عاودت الظهور.: وضع تدابري للم74 الإجراء

 وضع وتنفيذ خطة متاكمةل متعددة القطاعات للوقاية والس يطرة عىل الأمراض الناش ئة؛ -

ىل غرب النيل، ومحى الضنك ومحى الوادي املتصدع؛ - حداث نظام للمراقبة والاس تجابة اإ  اإ

 ل الأمراض الناش ئة أأو اليت عاودت الظهور.خلق نواة من املهارات متعدد التخصصات  ي جما -

 : تقوية الرد الرسيع ضد الأمراض احليوانية الرئيس ية والأمراض املهمةل.73 الإجراء

 تنفيذ خطة العمل ملاكحفة داء الليشامنيات وفقا ملقاربة تعمتد الالمتركز والتشاركية؛ -

 ؛5107 ي هناية عام  %75س بة مراقبة داء الليشامنيات عىل الصعيد الوطين للحد من وقعها بن  -

عداد خطة متاكمةل ومندجمة متعددة القطاعات للوقاية وحماربة الأمراض احليوانية الرئيس ية. -  اإ
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منذ الإعالن عن  5101حاةل  ي ديسمرب  3611فريوس نقص املناعة املكتس بة /الس يدا  ي املغرب عدد الإصاابت ب وصل

صابة س نة  صابة س يدا. حيث مت الإبالغ  3355حالت فريوس نقص املناعة البرشي و 0363، من بيهنا 0537أأول اإ حاةل اإ

س نة. وتشلك نس بة  44و  53من احلالت ترتاوح أأعامرمه بني  %71. 5101-5113من احلالت خالل الفرتة  %60عن 

 ن احلالت املبلغ عهنا. م %50النساء حوايل 

تبني معطيات املراقبة الرتصدية أأن الوابء يزتايد  ي أأوساط الساكن الأكرث عرضة خلطر الإصابة بفريوس نقص املناعة 

املكتس بة، ويمتثلون  ي النساء املمهتنات للجنس والرجال اذلين غمارسون اجلنس مع الرجال ومتعاطي اخملدرات عن طريق 

  .احلقن

بني عوامل جغرافية ساعدت  عوامل اخلطر الاجامتعية والسلوكية املتعلقة هبذه الفئة من الساكن، هناك ترافق عالوة عىل

عىل تعزيز النشاط احليوي لهذا الوابء وخاصة  ي مناطق سوس ماسة درعة ومراكش اتنس يفت احلوز وايدار البيضاء الكربى 

الرشاكء اجلنس يني من قبل الأغلبية، )ثالثة أأرابع احلالت املبلغ  من احلالت املبلغ عهنا. ويعترب تعدد %56حيث تسجل 

ديناميات خمتلفة اكنتقال فريوس نقص املناعة املكتس بة /الس يدا  عهنا(، العامل الأسايس لكرثة الانتقال اجلنيس. كام جسلت

درعة، وبتقامس معدات احلقن بني الرجال اذلين غمارسون اجلنس مع الرجال  ي مناطق مراكش اتنس يفت احلوز وسوس ماسة 

 ابخملدرات  ي منطقيت الرشق وطنجة تطوان.

 

 : تطوير تدابري الوقاية من فريوس نقص املناعة املكتس بة77 الإجراء

 تومية الوقاية الأكرث تعرضا للخطر من فريوس نقص املناعة البرشية؛ -

املناعة البرشية بني الش باب والنساء  ي س ياق الضعف عن  تعزيز املهارات  ي جمال الوقاية من فريوس نقص -

 طريق هنج خمتلفة لالتصالت؛

ىل الطفل )انتقال( للنساء احلوامل املصاابت بفريوس نقص  - ىل خدمات للوقاية من الأم اإ حتسني الوصول اإ

 املناعة البرشية وأأطفالهن حبضور ترشد والولدة؛

 للتعرض العريض أأو اجلنيس لفريوس نقص املناعة البرشية  ي تنفيذ التدابري القياس ية للوقاية وايدمع -

 املستشفيات؛
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 : حتسني الولوج والتكفل الشامل76 الإجراء

ىل العالج املضاد للفريوسات  حتسني ولوج الأشخاص اذلين يعيشون مع "فريوس نقص املناعة البرشية" - اإ

 ل،الرجعية )مضادات الفريوسات القهقرية( والتكفل الطيب الشام

 الربانمج الوطين لدلمع النفيس والاجامتعي، حتسني الولوج للخدمات و الاس تفادة من -

 الإيدز-لفريوس نقص املناعة البرشية : تعزيز حاكمة اخملطط الوطين73 الإجراء

 التنس يق والرشاكة عىل الصعيد الوطين والإقلميي؛ تعزيز أ ليات -

 دخالت امجلعيات؛للمسامهة بشلك فعال  ي ت تعزيز النظام امجلاعايت -
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 ي أ ن واحد البدلان  وجتتاح  ي مجيع أأحناء العامل، الأس باب الرئيس ية للوفاة، كام أأهنا تزتايد من تعد الأمراض املزمنة اليوم

 بشلك أأكرث. تتأأثر غري أأن هذه الأخرية النامية، املتقدمة والبدلان

 الاهامتم: املزمنة لها سامت مشرتكة تثري هذه الأمراض 

الناجت عن   ي البدلان النامية مما يزيد من العبء أأهنا تزتايد تتناىم  ي لك ماكن  ي العامل، ويبدو -

 ابلأمراض املعدية. التكفل

عىل الاخنراط  ي معلية  كام تدفع أأحصاب القرار واملسؤولني ابلقطاع النظم الصحية، جتعلنا اليوم نشك  ي أأداء -

 وش يكة. لطلبات قادرة عىل الاس تجابة والابتاكر جلعل الأنظمة التغيري

املوارد اخملصصة للخدمات  كام تشلك خطرا عىل والاجامتعية، عىل التومية الاقتصادية لها عواقب وخمية -

 الصحية.

)الاس هتالك  والتغذية غري املتوازنة التوتر وقةل النشاط البدين مثل ختطار،نفس عوامل الا يدهيا بشلك عام -

الألياف والكربوهيدرات املعقدة(  عىل عىل اليت حتتوي وتفضيلها املفرط للملح واملنتجات املكررة

 واملؤثرات العقلية. الكحول وتعاطي والتدخني

 

مثل مرض السكري  ابلأمراض غري املعدية ل الاختطار ذات الصةلعوام  ي الس نوات الأخرية، ونظرا لرتفاع معدل انتشار

املغرب يعترب حماربة  والرسطان والأمراض التنفس ية املزمنة، والربو...، جعل (%6,6) القلب والرشايني ( وأأمراض33,6%)

حفة الرسطان اذلي الوطين لوقاية وماك نذكر عىل سبيل املثال ل احلرص الربانمج أأولوية وطنية. الأمراض غري السارية

 .لال سلمى الأمرية صاحبة السمو املليك الرسطان، وحتت رعاية حملاربة لالسلمى مجعية بتشاور ودمع من وينفذ يطور

 .الصحية الرئيس ية ملعاجلة هذه املشلكة ابس تخداهما عىل أأهنا منوذج اليت تويص اخلطة من قبل الهيئات ايدولية هذه وتوصف

ىل أأن  والسكري، والأمراض  ،لأمراض أأخرى اكرتفاع ضغط ايدم اسرتاتيجيات حمددة وزارة الصحة وضعت وجتدر الإشارة اإ

 العقلية...اخل.
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 : ماكحفة التبغ 75 الإجراء

 التدخني النشط يدى الساكنة العامة، الإسهام  ي الوقاية من -

 التصديق عىل اتفاقية الإطار بشأأن ماكحفة التبغ، -

 للتفعيل املوافقة عىل القانون املتعلق ابلتبغ من قبل الهيئات املعنية. ايدعوة -

ىل تشجيع ودمع التخيل عن عادات اس هتالك التبغ. -  تنفيذ التدابري الرامية اإ

 : تشجيع اتباع نظام غذايئ حصي ومتوازن61 الإجراء

 يئ متوازن والساكنة عىل العموم بأأمهية اتباع نظام غذا توعية املصنعني وهيئات التعلمي -

 تنفيذ اسرتاتيجية وطنية للحد من اس هتالك امللح. -

طار تنظميي وترشيعي فامي يتعلق ابس هتالك أأغذية حصية متوازنة. - عداد اإ  اإ

 : ماكحفة السمنة وتشجيع النشاط البدين 60 الإجراء

 و  ي أأماكن العمل؛ ي املدارس والإعدادايت والثانوايت  تنفيذ برامج حمددة ملاكحفة السمنة والرتبية الغذائية -

 تكوين همين الصحة عىل اخملاطر الصحية املرتبطة بزايدة الوزن والسمنة؛ -

 توعية املس هتلكني واملصنعني عىل خماطر الوجبات الرسيعة غري املتوازنة، -

 تشجيع النشاط البدين مجليع الإعامر.  -

 لبدنية.بهتيئة اجملال احلرضي بتخصيص مساحات للأنشطة ا توعية الإدارات امللكفة -

 : تطوير الرشاكة/التعاون بني القطاعات  ي ميدان الأمراض غري السارية 65 الإجراء

نشاء جلنة مشرتكة بني الوزارات.  -  اإ

 تعزيز الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص واجملمتع املدين واملنظامت الوطنية وايدولية. -

 تعزيز الرشاكة بني وزارة الصحة وامجلعيات العاملة. -

 دور اجلهة  ي احلاكمة الرش يدة. تعزيز -

 : صياغة وتنفيذ برامج التشخيص اجليد يدى املرىض املعرضني للخطر63 الإجراء

نشاء خمطط انس يايب لربامج الفحص للأشخاص املعرضني للخطر - عىل مجيع مس توايت التكفل،  ،اإ

 املدبرين؛ابلتشاور مع مجيع املتدخلني وابخلصوص امجلعيات العاملة، واملهنيني الصحيني و 

 توفري معدات الفحص والتشخيص للمؤسسات الصحية والفرق املتنقةل، -

 تعزيز احلصص الكشف عن مرض السكري وارتفاع ضغط ايدم وأأمراض الرسطان يدى النساء؛ -

  تشخيص الأمراض غري السارية  ي ماكن العمل، تشجيع -
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 : حتديد طرق التكفل اجليد ابملرىض املعرضني للخطر.64 الإجراء

 غة وتوزيع مراجع التكفل مبرض السكري، وارتفاع ضغط ايدم، ومراض اللكي املزمن؛صيا -

خل.؛ -  صياغة برانمج للرتبية العالجية ملرض السكري/ارتفاع ضغط ايدم/دسليبيدميا، التبغ، اإ

نشاء مراكز جديدة، 17الانهتاء من بناء  -  مراكز لتصفية اللكي واإ

 ماغيا،تطوير زرع الأعضاء مع أأخدها من املتوفني د -

 تشجيع الرتبية العالجية ملرىض السكري عىل مس توى املؤسسات الصحية الأساس ية، -

 : توافر أأدوية الأمراض غري املعدية الرئيس ية عىل مجيع مس توايت العالج.63 الإجراء

 الأدوية للأمراض غري املعدية الرئيس ية،لتصنيف  املراجعة ايدورية -

 واملعدات الطبية والتقنية، تعزيز املزيانية اخملصصة لرشاء الأدوية -

طار نظام متاكمل للمعلومات. - حداث نظام للتتبع  ي اإ  اإ

 : تكوين همين الصحة للتكفل ابلأمراض غري السارية.67 الإجراء

وضع مناذج وتنفيذ خمطط التكوين اخلاص بتشخيص املرىض املعرضني خلطورة عالية، مكرض السكري،  -

خل.،ارتفاع ضغط ايدم، دسليبيدميا، القصور   اللكوي، اإ

 تكوين الأشخاص الوسطاء وتشجيع الرتبية  ي ميدان تشخيص املرىض املعرضني للخطر، -

  ارتفاع الضغط ايدموي".-السكري-: تطوير ش بكة "اللكي66 الإجراء

حداث املراكز املرجعية املندجمة - "اللكي، السكري، ارتفاع ضغط ايدم" مع تشخيص وعالج مضاعفات  اإ

 عيد الإقلميي؛أأمرض العيون عىل الص 

جتهزي املراكز ابملعدات واملوارد الالزمة للفحص والتشخيص ومتابعة املرىض املصابني ابلأمراض غري  -

 السارية، 

 : تطوير بنيات التكفل ابلرسطان 63 الإجراء

 مراكز هجوية )مكناس، طنجة، أ سفي والعيون(، 4بناء  -

 يايئ، املراكز املرجعية للصحة الاجنابية،للتكفل مبرىض الرسطان مهنا العالج الكمي  بنيات 01بناء  -

 جتهزي البنيات اجلديدة مبعدات التشخيص؛ -
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 : تنس يق الأنشطة بني املس توايت اخملتلفة للتدخل65 الإجراء

حداث وحدات لتدبري الأمراض غري املعدية عىل املس توى الإقلميي واجلهوي، -  اإ

حداث خالاي للتكفل ابلأمراض غري املعدية عىل مس توى - املراكز الصحية وانهنوض بدور طبيب الطب  اإ

 العام؛

دماج التكفل الاختصايص -   ي بعض املؤسسات الصحية الأساس ية؛ اإ

دماج أأنشطة الوقاية الأولية والثانوية  ي برامج الصحة امجلاعاتية -  والفرق املتنقةل. اإ

نشاء نظام "مرجعي -  ضد مرجعي" بني خمتلف مس توايت التدخل.  -اإ

 سرتاتيجية للتكفل ابلأمل: وضع ا31 الإجراء

 مأأسسة التكفل ابلأمل عىل مجيع مس توايت التدخل )املستشفيات، املؤسسات الأساس ية، املزنل(؛ -

عالم موظفي الصحة ملاكحفة اس تعامل املورفني؛  -  تكوين واإ

 عىل مس توى املراكز الاستشفائية اجلامعية؛« الأمل»تطوير مراكز ضد  -

حداث جلان ملاكحفة الأمل عىل مس ت - قلميية واجلهوية؛اإ  وى املستشفيات الإ

 وضع ش باكت ترابية للصحة  ي جمال ماكحفة الأمل والرعاية امللطفة و ايدامعة، -

 : وضع اسرتاتيجية لتطوير العالجات امللطفة.30 الإجراء

حداث أأرقام هاتفية هجوية متخصصة  ي النصيحة؛ -  تطوير الاستشارة اخلارجية للعالجات امللطفة، واإ

 امتعي واملصاحبة الأرسية،ايدمع الاج -

نشاء الش باكت الرتابية للرعاية الصحية امللطفة والرعاية ايدامعة؛ -  اإ

دماج الأنظمة الإعالمية املوجودة35 الإجراء  : اإ

 انشاء ملف طيب يكون وس يةل لتبادل املعلومات احليوية بني املهنيني املتدخلني  ي سلسةل عالجات نفس املريض، -

قلميية حملاربة الأوبئةدمج مراقبة الأمراض غري -  ، السارية  ي أأنشطة املراصد الصحية اجلهوية واخلالاي الإ

نظمة املعلوماتية املشرتكة للأمراض غري السارية،وضع  -  نظام معلومايت للأ

نشاء جسالت للأمراض غري املعدية.33 الإجراء  : اإ

ضفاء طابع مؤسسايت لسجالت داء الرسطان؛ -  اإ

نشاء ووضع جسل يداء السكري -  ؛1النوع  اإ

 خلق جسل ملرض القلب التايج، -
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 : حتديث البياانت الوابئية للأمراض غري املعدية ومضاعفاهتا.34 الإجراء

جراء دراسات اس تقصائية عىل عوامل خماطر القلب النامجة عن الأمراض غري املعدية بني الساكن؛ -  اإ

جراء دراسات عىل نوعية حياة املصابني ابلأمراض غري السارية. -  اإ

 الاقتصادية للأمراض غري املعدية. -: تقيمي احملددات السلوكية والبيئية والاجامتعية33 جراءالإ 

جراء دراسات حول ال اثر الاجامتعية -  الاقتصادية والبيئية عىل الأمراض غري السارية؛-اإ

 "املعارف واملواقف واملامرسات" دراسات الأمراض غري السارية.  -
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اعمتدت وزارة الصحة طوال العقد املايض س ياسة للصحة العقلية مشلت مجموعة من الإصالحات: س ياسة الالمركزية عرب 

ة  ي مستشفيات الأمراض خدمات الرعاية الصحية النفس ية  ي الرعاية الصحية الأساس ية، واحلد من عدد الأرس  ادماج

العقلية الكربى، وتوس يع التغطية الصحية اخملتصة عرب انشاء وحدات رسيرية داخل املستشفيات العامة، مع حتسني الوصول 

ىل الرعاية ابحلد من العجز  ي املوارد البرشية  ابعامتد س ياسة القرب. هذا، من أأجل تقليص مشالك الولوج اىل العالج اإ

 .والبنية التحتية

لتحسني الرعاية املقدمة للأشخاص املصابني  ومن مؤرشات قوة برامج الصحة النفس ية  ي املغرب، توفر البالد عىل قانون

حول لوقاية والعالج من الأمراض عقلية، وحامية  0535أأبريل  31من  553-33-0 بأأمراض عقلية، مبا  ي ذكل : الظهري رمق

 املرىض...؛

رشاك  حات الهيلكيةاملغرب مجموعة من الاصال شهد  ي اجملالت الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية والقانونية، فضال عن اإ

 اجملمتع املدين، مما جعل هده العوامل لصاحل تطوير برامج مبتكرة  ي جمال الصحة النفس ية.

خرى، مبا  ي ذكل ومص عىل الرمغ من الأمهية اليت تونهيا الس ياسات العمومية للمريض العقيل، ينبغي أأل حتجب حقائق أأ 

 الأشخاص املصابني مبرض عقيل وذوهيم، وعدم كفاية املوارد البرشية واملادية لعالج هذه الأمراض.

تعترب الصحة النفس ية والعقلية  ي املغرب مشلكة حصية حقيقية، كام تدل عىل ذكل نتاجئ املسح الوطين للساكن اذلين ترتاوح 

 أأفرزت املعطيات التالية: عاما مفا فوق واليت 03أأعامرمه بني 

 %16وأأكرث يعانون من الاكتئاب خالل حياهتم وهو ما يعادل  03من الأشخاص اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  26,5%  -

 من مجموع الساكن،

 عاما وما فوق، يعانون من أأمراض الفصام 03املغاربة اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  511.111أأكرث من   -

 من مجموع الساكن، %0,1ما غمثل  %1,4الادمان عىل الكحول  -

 من معوم الساكن. %2وهو ما غمثل  %2,8الإدمان عىل اخملدرات فيقدر ب  -

احلياة العملية واليومية للأفراد وأأرسمه معا. كام يزداد  ي  تنتج عن الاضطراابت النفس ية والعقلية عواقب سلبية هتم لك من

طريق هتميش وومص املرىض و عائلهتم، مما جيعل من حماربة الومص مع  كثري من الأحيان العبء الاجامتعي والاقتصادي عن

 توفري أأماكن الرعاية الصحية أأولوية قصوى.

ن القطاع الصحي يعاين من نقص حاد والتحدايت أأمام املتطلبات  ي املوارد  الكثرية اليت تعرفها الصحة العقلية والنفس ية، فاإ

 الساكن مع تزايد الطلب عىل اخلدمات الصحية العقلية والنفس ية. البرشية والبنية التحتية لتلبية احتياجات

ن اخملطط الوطين للصحة العقلية والنفس ية قد أأخد بعني الاعتبار احرتام وتشجيع حقوق الانسان  وعىل هذا الأساس، فاإ

 ملرىض.للمرىض املصابني ابلأمراض العقلية والنفس ية ابعتبارها عنرصا أأساس يا  ي التكفل هبذه الفئة من ا
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  ماكحفة عوامل العنف  ي املدرسة وماكن العمل وداخل الأرسة، : 37 الإجراء

 وضع وتنفيذ برامج حمددة ملاكحفة عوامل الإزعاج والإهجاد  ي ماكن العمل و الوقاية مهنا، -

ومواتية نومو الأطفال، وحتسني  تشجيع املؤسسات التعلميية عىل هنج س ياسة الانفتاح و التسامح، وتوفري بيئة حصية -

 هماراهتم احلياتية،

 وضع برامج لزايدة الوعي وماكحفة العنف  ي الأرسة واملدرسة؛ -

 الوقاية من ظهور الأمراض العقلية، :36 الإجراء

   ي الفحص والتشخيص املبكر لالضطراابت النفس ية تكوين همين الصحة -

نشاء خدمات الصحة العقلية املواتية لحتياجا - ت الش باب ابلتعاون الوثيق مع الأرس واملؤسسات التعلميية ومراكز اإ

 الاس تقبال،

 و املؤثرات العقلية. تعزيز الربامج امجلاعاتية  ي ميدان الوقاية والتكفل ابلإدمان -

 ماكحفة ومصة املرض العقيل : 33 الإجراء

جناز ورشات معل لتعبئة -  خمتلف الرشاكء؛ اإ

 رىض املنظامت.عقد حلقات معل يدمع الأرس وامل -

 : تعزيز التكوين الأسايس والتكوين املس متر ملهين الصحة35 الإجراء

 الرفع من أأعداد الأطباء النفسانيني والأخصائيني  ي حماربة الإدمان، -

 حاليا(، 31/س نة مقابل 011الرفع من أأعداد املمرضني الأخصائيني  ي الصحة العقلية ) -

 تكوين ممرضات متخصصة  ي الطب النفيس، -

نشاء س بعة أأقسام أأاكدغمية للطب النفيس والأطفال واملراهقني، حبلول عام  -  .5105اإ

 للتشخيص املبكر والعالج من الأمراض النفس ية الأكرث ش يوعا، املامرسني العاملني واملمرضات تدريب -

 التكوين املس متر مجليع املتدخلني  ي جمال الصحة النفس ية للأطفال واملراهقني. -

حداث مركز طيب -  اجامتعي ابيدار البيضاء، -اإ

 : تنفيذ متنوع والبنية التحتية املناس بة يدمع الاضطراابت العقلية.51 الإجراء

ىل  5100 رسير  ي 5534تعزيز القدرة الرسيرية الوطنية  ي جمال الطب النفيس لالنتقال من  -  ي عام  5331اإ

5107 ، 

ىل  5100مراكز  ي عام  3الرفع من عدد مراكز عالج الإدمان من  -  ،5107مركزا  ي عام  51اإ

نشاء  -  مستشفيات هجوية متخصصة  13اإ
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 : حتسني التكفل ابلأطفال واملراهقني50 الإجراء

 وضع وتنفيذ برامج حمددة ملاكحفة عوامل الإزعاج والإهجاد  ي ماكن العمل. -

ضفاء الطابع املؤسيس عىل املقابالت الوظيفية للمهن اخلطرة و الشاقة. -  اإ

 الوعي وماكحفة العنف  ي الأرسة واملدرسة. وضع برامج لزايدة -

تشجيع املؤسسات التعلميية عىل هنج س ياسة الانفتاح والتسامح، وتوفري بيئة حصية ومواتية نومو الأطفال، وحتسني  -

 هماراهتم احلياتية.

 : بناء قدرات الصحة املهنيني املتخصصني  ي الطب النفيس 55 الإجراء

جراءات خاصةحتسني اس تقبال ح:  53 الإجراء  الت الطوارئ النفس ية عرب حتديد مسارات واإ

 اعامتد قواعد معامرية من أأجل تأأمني سالمة املرىض واملهنيني. -

 تعزيز الفريق امللكف ابلأمن. -

ضفاء الطابع املؤسسايت عىل الطب النفيس التواصيل  -  .(psychiatrie de liaison)اإ

 رضارمبا فيه العالج الاستبدايل ابملطادوانتعزيز الربانمج الوطين للحد من الأ  :54 الإجراء

مع  5107مدمن مس تفيد من اخلدمات جبدود  3111برانمج احلد من اخملاطر بني متعاطي اخملدرات  توس يع  -

 مس تفيد من العالج الاستبدايل ابملطادوان. 5111

 5103مية حبلول عام وأأاكدير وفاس واحلس   5105بناء س تة مراكز ملعاجلة الإدمان: تطوان ومراكش والناظور  -

ىل مواقع طنجة، العرائش، القرص الكبري شفشاون. 5107مراكز  ي حدود  4وتوس يع اخلدمات املتخصصة  ي   اإ

جراء دراسات بيولوجية سلوكية حول نس بة - انتشار عدوى فريوس نقص املناعة املكتسب / الس يدا و فريوس  اإ

 اليت تشهد هذه الظاهرة.انهتاب الكبدي بني متعاطي اخملدرات ابحلقن  ي املدن 

 توفري الأدوية الأساس ية  ي مستشفيات الأمراض النفس ية والرعاية الصحية الأولية.:  53 الإجراء

نشاء جلنة ذات انمتثيلية املتعددة - لتقيمي الاحتياجات احلقيقية من الأدوية حمليا و هجواي عرب تنظمي مرافعات لصاحل  اإ

 املسؤولني اجلهويني.

مريضا جماان س نواي  ي مرافق الرعاية الصحية وزايدة خدمات الرعاية الأساس ية للمرىض  150.000ضامن اس تفادة -

 ٪ س نواي.51مستشفيات الأمراض النفس ية بنس بة   ي

 الثالثة  ي قامئة الأدوية الأساس ية.  الأجيالمن التاكمل ومضادات الاكتئاب  -

 توس يع لحئة الأدوية النفس ية الأساس ية : 57 الإجراء

ضافة مضادات الاكتئاب واذلهان من اجليل الثاين والثالث. حتيني -  قامئة الأدوية الأساس ية ابإ

نشاء جلنة ذات انمتثيلية املتعددة - لتقيمي الاحتياجات احلقيقية من الأدوية حمليا و هجواي عرب تنظمي مرافعات لصاحل  اإ

 املسؤولني اجلهويني.
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ق الرعاية الصحية وزايدة خدمات الرعاية الأساس ية للمرىض مريضا جماان س نواي  ي مراف 150.000ضامن اس تفادة -

 ٪ س نواي.51مستشفيات الأمراض النفس ية بنس بة   ي

 : صياغة قانون جديد للصحة العقلية والنفس ية 56 الإجراء

 الرتخيص مبزاوةل الطب النفيس والعقيل ابملصحات اخلاصة، -

حداث مرصد وطين للمخدرات والإدمان. -  اإ

 ف التعاون بني القطاعات العامة والأاكدغمية واخلاصة مجليع الإجراءات املتعلقة ابلصحة العقلية: تكثي53 الإجراء

 ترخيص للمامرسة الطب النفيس  ي العيادات اخلاصة؛ -

 ختفيض الرضائب عىل الإيرادات لرشاكت القطاع اخلاص للطب النفيس. -

 والتعاون الثنايئ : تطوير الرشااكت مع املنظامت ايدولية والواكلت  55 الإجراء

 تشجيع الرشااكت مع اجملمتع املدين والقدرة عىل الاس تجابة ملطالبه. -

املشاركة  ي تأأطري و تأأهيل املنظامت غري احلكومية العامةل  ي جمال الصحة النفس ية و ماكحفة الاضطراابت النفس ية  -

 يدى البالغني والأطفال وضد الإدمان.

 ني القطاعات مع املنظامت: تعزيز التعاون فامي ب011 الإجراء

 تسهيل الترصحي ملامرسة الطب النفيس  ي املصحات اخلاصة. -

 خفض الرضائب عىل دخل العيادات اخلاصة ابلطب النفيس. -
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من الأطفال  ي  %72غمس شائعة. تسوس الأس نان  ، أأمراض الفم و الاس نان0555ووفقا للمسح الوابيئ املنجز  ي عام 

عاما. متوسط  44و  33من البالغني بني  %97,7من معرمه و  03من املراهقني  ي الس نة  %82,5من معرمه و  05 الس نة

عند املراهقني  ي  4.31، 05عند الأطفال  ي السن  5.3( هو CAO)مؤرش  عدد الأس نان املسوسة واملطموسة و التالفة

 س نة. 44و  33 بني عند البالغني 05.65و 03السن 

٪ من 33.3من معرمه و  03٪ من املراهقني  ي الس نة 60.5و 05من الأطفال  ي الس نة  %62,5يصيب مرض اللثة 

 س نة. 44و  33البالغني بني 

طبيب  0.5نسمة و  011111/  05عدم كفاية العرض احلايل:  من امراض الفم و الاس نان تزتامن مع هذه النس بة العالية

 مع توزيع جغرا ي مركز  ي املدن الكربى. 01111 أأس نان /

ىل مهنج متاكمل ومشرتك بني القطاعات  فضال عن ذكل، مفن املعروف جيدا أأن س ياسة حصة الأس نان جيب أأن تستند اإ

 ومتعدد التخصصات جيمع بني متطلبات احلاجة للعالج والوقاية  ي س ياق التحمك التدرجيي  ي أأمراض الفم والاس نان.

دماج حصة الفم و الاس نان  ي ولهذا، وضع ت وزارة الصحة اسرتاتيجية تعمتد أأساسا عىل وضع برامج جامعا تية للوقائية واإ

 ( وش بكة املستشفيات.ESSBش بكة املؤسسات الصحية الأساس ية )

 : تعزيز امحلالت الوقائية010الإجراء

فني  ي مرحةل ما قبل املدرسة، واملدرسة، ودور الأيتام، ودور تنظمي محالت وقاية وتوعوية لفائدة الساكن املس هتد -

 الش باب، جلنة تنس يق املفردات ووحدات حصة الام والطفل ووحدات الرعاية من الأمراض املزمنة؛

 املتعلقة بصحة الفم و الاس نان و املندجمة  ي املناجه املدرس ية؛ مراجعة حمتوى ووترية الرسائل الرتبوية -

نتاج ونرش امل - علومات اخلاصة بلك هدف )كبسولت، والكتيبات، وأأدةل، ملصقات، منشورات، احلوامل، اإ

 ....( ؛.والتقوغمات

 )عامل تومية اجملمتع، واملعلمني، واملربني، والنساء...( الأقران، أأشخاص الربطتدريب  -

دخال برامج خمت حفر وشقوق الاس نان - للفئة العمرية ما بني  ي حزمة اخلدمات مراكز معاجلة الاس نان العمومية  اإ

 س نة؛ 7-05

عالمية - وفريوس نقص املناعة /  ،لتسليط الضوء عىل الارقام اخمليفة لالنهتاب الكبد توعوية للساكن تنظمي محالت اإ

 .. وعالقهتا مع املامرسة الغري القانونية لطب الأس نان؛.الإيدز
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عالم الساكن حول - نشاء م الربانمج الوطين لصحة الفم و الاس نان اإ  وقع عىل ش بكة الانرتنت خاص به؛واإ

 خلق جمالت التواصل خاصة بصحة الفم والأس نان  ي املراكز الصحية واملستشفيات؛ -

 الاحتفال ابملناس بات والأايم الوطنية وايدولية للصحة الفموية. -

 : برامج الإرشاد الفلورة املوضعية  ي املدارس015الإجراء

أأقل  ppmول الفلوري  ي املدارس  ي العاملت و الاقالمي ذات مؤرش توس يع وتعممي برانمج غسول الفم مع احملل -

 ملغ / لرت من املاء ؛ 0من 

رشاك رجال التعلمي من اجل -  ؛PRBSFة تنفيذ أأنشط تعزيز الرتافع يدى وزارة الرتبية الوطنية من اجل اإ

نشاء برانمج جامعي لتنظيف الأس نان مؤطر من طرف الأقران،  ي املدارس، مبعجون أأس   -  نان فلوري؛اإ

نشاء أأدوات تقيمي خماطر التسوس )الاس تبياانت  -  املؤرشات الرسيرية(. -اإ

 : تعزيز املرافعة والتعبئة الاجامتعية013الإجراء

نرش الوعي يدى واضعي الس ياسات واجلهات الفاعةل الاجامتعية  ي املناطق فامي خيص الرتوجي لصحة الفم  -

 والأس نان؛

ملاكحفة املامرسة الغري القانونية وخفض الرضائب عىل املواد الفلورية  طاعات املعنيةتعزيز املرافعة يدى خمتلف الق -

 ملعاجلة الفم و الأس نان ؛

اخلدمات  تقوية املرافعة يدى منضامت التأأمني الصحي لتفعيل معلية معادةل اخلدمات اليت ل تشملها لحئة وتعويض -

 الوقائية؛

 تطوير وتنفيذ اتفاقيات الرشاكة؛ -

 املوارد من اجلهات املاحنة، واملؤسسات العامة واخلاصة.تعبئة  -

 : تعزيز محالت التحري وعالج الفم و الاس نان لصاحل ساكن الريف014الإجراء

 اقتناء التجهزيات املتنقةل و توفريها مجليع املناطق الصحية؛ - -

ق الطبية املتنقةل ابلعاملت اليت تضطلع هبا الفر  دمج حصة الفم و الاس نان  ي احلد الأدىن من سةل اخلدمات - -

 والاقالمي؛

 محلالت التحري ا والعالج ؛ تقدمي ايدمع للجهات لإنشاء وتنفيذ خططها اجلهوية - -

رشاك القطاعات الأخرى  ي دمع محالت للفحص والرعاية  ي جمال حصة الفم بني ساكن الأ  - -  ف.ايراإ
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 : تعزيز حضرية التجهزيات عىل املس توى اجلهوي013الإجراء

 رص احلاجيات واقتناء معدات ومنتجات طب الأس نان للك هجة؛ح -

 وضع و تنفيذ عقد الصيانة  -

عادة تنظمي العالج؛ - عداد دليل مرجعي ملعدات ومنتجات طب الأس نان واإ  اإ

عداد واعامتد وتنفيذ خريطة - نشاء أأقطاب هجوية اإ  لصحة الفم والأس نان ؛ حصية لطب الأس نان واإ

 الاطر ش به الطبية متخصصة  ي حصة الفم والأس نان.دمج كفاءات متنوعة ومتخصصة من  -

 : التكوين الأسايس و املس متر.017الإجراء

 تكوين أأطباء الأس نان منسقني ابلأقالمي والعاملت؛ - -

 العامني واخملتصني  ي جوانب حصة الفم و الاس نان و عالقهتا ابلصحة العامة؛ تكوين الاطباء - -

دخال وحدات تكوينية حول حصة الفم - -  والأس نان  ي مناجه التكوين مبعاهد تأأهيل الأطر  ي امليدان الصحي؛ اإ

 تكوين املساعدين الطبيني  ي جمال الصيانة التقنية ومعدات طب الأس نان. - -

 : وضع قواعد ومعايري لتنظمي مؤسسات طب الأس نان016الإجراء

 ؛دمج معايري لتقيمي مراكز طب الأس نان  ي لحئة التقيمي ملباراة اجلودة - -

 وضع أ لية ملنع وقوع احلوادث واملتعلقة ابلتعرض لدلم وحتديد الإجراءات اليت جيب اختادها عند حدوهثا؛ - -

 تدبري نفاايت طب الأس نان، - -
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قد تتطلب رعاية املتخصصة وثقيةل لفرتات طويةل الأمراض النادرة يه عادة ما تكون خطرية و حادة و مزمنة ومعوقة و اليت 

مع تأأثري اجامتعي كبري. ل تزال غري معروفة ابلقدر الاك ي يدى همين الصحة. هذا اجلهل هو يسبب أأخطاء  ي التشخيص و 

صصات، مصدر معاانة للمرىض وأأرسمه وتأأخري  ي العناية هبم. التشخيص املبكر واملتابعة تتطلب فرق متعددة التخ اليت يه

ىل  7 ٪ يه وراثية وهتم31مرض اندر معروف مهنا  6111تشمل الك من اخلربة العلمية والكفاءة الطبية. أأكرث من  ٪ من 3اإ

 ساكن العامل، بشلك مبارش أأو غري مباش.

مليون مغريب عرضة لأمراض اندرة. ومن الرضوري أأن نتقدم  ي معرفة هذه الأمراض ونتبادل املعلومات  5أأكرث من 

 مبراكز مرجعية. ربات مع تنظمي ش باكت مدمعةواخل

  ي هذا املنظور، و ي هنج تشاريك وضعت وزارة الصحة خطة وطنية للس يطرة عىل الهميوفيليا واضطراابت الزنيف الأخرى

 خطة للوقاية والس يطرة عىل مرض الثالس مييا وغريها من امراض ايدم ابلتعاون مع خمتلف الرشاكء  ي هذه اجملالت، مبا  ي

 ذكل اجملمتع العلمي واجملمتع املدين واملدبرين وهمنيي الصحيني.

 : تطوير وتنفيذ السجل الوطين لالضطراابت التخرث013الإجراء

 تنفيذ الرتصد الوابيئ ملرض الهميوفيليا؛ -

 hemoglobinopathies: تطوير وتنفيذ السجل الوطين ل015 الإجراء

 ئية ملرض الثالس مييا؛تنفيذ املراقبة الواب -

 تنفيذ املراقبة الوابئية ملرض فقر ايدم املنجيل. -

 hemoglobinopathies: تنفيذ برانمج لفحص الناقل ل001الإجراء

الفحص بني طالب املدارس  ي الس نة انهنائية من املرحةل الثانوية  ي الثانوايت العامة  ي املناطق  -

 الشاملية؛

 ج.حفص و الاستشارة ما قبل الزوا -

 : تطوير التشخيص املبكر للمرىض املصابني مبرض فقر ايدم املنجيل000 الإجراء

 حول لك حاةل؛ الفحص املنتظم -

 لأطفال حدييث الولدة ؛ ملرض فقر ايدم املنجيل عند ايدعوة للتحري املنتظم -

 حتسني الولوج لالستشارة الوراثية والرتبوية والتطوعية وغري املعيارية: 005 الإجراء
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  : تنظمي مساكل العالج للأمراض ايدم003جراءالإ 

 تعيني املستشفيات اجلامعية واملراكز الطبية مكراكز مرجعية؛ -

حتديد مراكز العالج اجلهوية لعالج و تتبع هذه الأمراض )العيون وأأاكدير وبين مالل وأ سفي وطنجة  -

 وجدة و احلس مية(؛ ومكناس وفاس، و

 رجعية واملراكز اجلهوية.تطوير أ ليات التنس يق بني املراكز امل -

 واملتكفل هبا : حتسني فرص احلصول عىل عالجات للأمراض النادرة004الإجراء

 (؛ALCو  ALDدمج الأمراض النادرة مضن قامئة الامراض املزمنة )  -

دخال الادوية الالزمة لعالج بعض الأمراض النادرة مبا  ي ذكل الهميوفيليا  -  قارص؛ Aاإ

ىل نقل ايدمتوفر نقل ايدم من حيث ال  - عىل مس توى  نوعية و المكية لصاحل املرىض اذلين حيتاجون اإ

 املراكز اخملصصة؛

 احلديد املالمئة ملتعددي معليات نقل ايدم  ي املراكز اليت مت حتديدها؛ chelateursتوافر  -

 تدريب العاملني الصحيني  ي جمال الأمراض النادرة. -

 : تعزيز عمل الأحياء واخملتربات003الإجراء

 تعزيز القدرات اخملتربية؛ -

 مراقبة اجلودة اخلارجية وايداخلية. -

 والتواصل والرشاكة : التوعية والرتبية007الإجراء

 تنظمي محالت لصاحل العموم؛ -

تنظمي ورش معل وتوعية املهنيني الصحيني حول الأمراض النادرة مبا  ي ذكل اضطراابت الزنيف  -

 ؛ hemoglobinopathiesو

نشاء مجعيا -  ت املرىض اذلين يعانون من أأمراض اندرة؛تشجيع اإ

 تطوير الرشااكت مع املنظامت ايدولية والوطنية. -
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اخملاطر الصحية املرتبطة ابلبيئية يه اترخييا علميا مثبتة. وفقا ملنظمة الصحة العاملية ووفقا للبياانت اليت مت حتييهنا  ي عام 

جاميل عبء املرض. وينعكس هذا العبء  ي:03ض النامج عن البيئة  ي املغرب هو عبء املر  5100  ٪ من اإ

 من الساكن )س نوات العمر املصححة ابلإعاقة( ؛ 0111س نة ضائعة للك  31 -

 حاةل وفاة مبكرة س نواي متعلقة ابلتدهور البييئ.35111 -

وزارة الصحة  ا احملددات الرئيس ية لهذا العبء قامتمن أأجل الس يطرة عىل العوامل البيئية اليت مت حتديدها عىل أأهن

جراءات تس هتد والرصف الصحي وماكحفة النواقل والصحة الغذائية  ومراقبة املياه الصحة البيئة -من خالل برامج حصية -ابإ

 والعمل املشرتك بني القطاعات.

 

 : تقيمي اخملاطر الصحية البيئية006الإجراء

 داء البييئ لقطاع الصحة؛تقيمي الأ  -

يكولويج و وابيئ لك عامني؛ - جناز مسح اإ  اإ

جناز مسح س نوي حصي لتقيمي اخملاطر عىل البيئة وامللواثت الغذائية. -  اإ

 : وضع وتنفيذ خطط العمل اجلهوية حول حصة البيئية003الإجراء

 حول الصحة والبيئة؛ متابعة تنفيذ خطط العمل اجلهوية -

 وية حول الصحة والبيئة.املصادقة عىل خطط معل هج -

 : تعزيز قدرات العاملني  ي جمال الصحة  ي تدبري معليات تقيمي الأثر البييئ005الإجراء

 مسؤول هجواي ملكفني بتقيمي الأثر البييئ ؛ 35تدريب لفائدة  -

قلميية لتدبريو تقيمي الأثر البييئ؛ - عداد دورية منظمة للوحدات الإ  اإ

 دراسات الوقع البييئ  ي برامج التومية. حتيني دليل اجلوانب الصحية  ي -

 : وضع وتنفيذ اخلطة الصحية القطاعية  ي جمال ماكحفة تلوث الهواء051الإجراء

 التشاور من أأجل تطوير خطة القطاع  ي جمال ماكحفة تلوث الهواء؛ -

 ورشات معل للمصادقة وتنفيذ خطة العمل. -
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 صحة لتغري املناخ: تطوير اسرتاتيجية التكيف  ي قطاع ال050الإجراء

 وضع خطة معل من أأجل تكييف قطاع الصحة ملتغريات املناخ؛ -

  ي جمال املراقبة والردود عىل الأمراض ذات الصةل بتغري املناخ. تكوين الاطر الصحية -

 : وضع وتنفيذ اسرتاتيجية قطاعية للتدبري السلمي للمواد الكمييائية055الإجراء

 تدبري لسلمي للمواد الكمييائية؛التشاور من أأجل وضع اسرتاتيجية لل  -

 تنظمي ورشات معل للمصادقة عىل الاسرتاتيجية؛- -

دارة السلمية للمواد الكمييائية. -  تنفيذ خطة معل لالإ

 "ابجلهات ذات اخلطر من الأمراض املنقوةل ابلنواقلGILAV: تعممي مهنج "053الإجراء

دارة املتاكمةل ملاكحفة انقالت ا -  لأمراض  ي املغرب؛تطوير ونرش دليل وطين لالإ

دارة املتاكمةل ملاكحفة النواقل؛ - ضفاء الطابع املؤسيس عىل اللجنة الوزارية لالإ  اإ

دارة املتاكمةل ملاكحفة النواقل عىل الصعيدين الإقلميي و اجلهوي. - نشاء جلان من لالإ  اإ

 : تعزيز وتنفيذ و التدبري ال من للمبيدات لالس تخدامات الصحية ونظافة البيئة054الإجراء

 اخملزنة  ي خمزن واد زم؛ DDT مادة مكيات التخلص من -

دارة اخملازن من املبيدات املنهتية الصالحية؛ -  حتسني اإ

 تطوير اسرتاتيجية وطنية لتدبري مقاومة البعوض وذابب الرمل للمبيدات. -

 : تعزيز مراقبة وماكحفة النواقل053الإجراء

جناز معليات - قروية وعىل مس توى املدن املترضرة من داء  جامعة 04املنازل البينية  ي  رش داخل اإ

 الليشامنيات اجلدلي،

 جامعة مترضرة من داء الليشامنيات؛ 03استبدال الش باكت الواقية وتقيمي اس تخداهما  ي  -

املترضرة من داء الليشامنيات بسبب  تعزيز الرتافع من أأجل حتسني حصة البيئة عىل مس توى امجلاعات -

 الليشامنيات املدارية؛

 ن الفرق الإقلميية  ي رصد وماكحفة النواقل؛تكوي -

عداد- -  الاطر  ي امليدان الصحي. تقنيي حفظ الصحة  ي معاهد تأأهيل وحدات تدريبية لصاحل شعبة اإ

 : حتسني وتعزيز هجاز التحليل ملراقبة املياه والغذاء057الإجراء

قلميية لصحة البيئية -  ؛تعزيز القدرات التنظميية للمختربات اجلهوية و الإ

 تنظمي معليات التدقيق لإنشاء نظام لضامن اجلودة  ي اخملتربات اجلهوية ؛ -

 وضع دليل للمامرسات السلمية اخملتربية؛ -

نشاء وحدات الكميياء  ي اخملتربات اجلهوية. -  بناء حمالت و اإ
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 : تعزيز مرقبة السالمة الصحية ومراقبة الأغذية056الإجراء

جراءات املراقبة مالمئة للقطاع- -  ات اليت تندرج مضن اختصاص وزارة الصحة ؛وضع اإ

 وزارة الصحة واملاكتب امجلاعية للصحة، تعزيز التعاون والتنس يق بني مندوبيات -

 تنظمي دورات تدريبية  ي جمال سالمة الأغذية لفائدة تقنيي الصحة. -

 : تعزيز وتوطيد نظام التقيمي العلمي خملاطر الغذاء053الإجراء

 مية لتقيمي اخملاطر املتعلقة بتلوث الغداء  ي جمال التقيمي والإبالغ عن اخملاطر؛تعزيز قدرات اللجنة العل  -

 لتقيمي سالمة الأغذية وفقا للمعايري ايدولية؛ تصممي أأدوات وتطوير الإجراءات العملية -

 اعداد دراسة لتقيمي أأثر أأمناط اس هتالك الأطعمة املصنعة عىل حصة الساكن؛ -

  ي الش باكت العاملية لتبادل املعلومات بشأأن السالمة الغذائية؛وضع أ ليات للحث عىل املشاركة  -

 تعزيز مشاركة وزارة الصحة  ي أأعامل هيئة ايدس تور الغذايئ. -

 : تعزيز مراقبة املياه لصاحلة للرشب055الإجراء

 للمياه الصاحلة للرشب وتفتيش ش باكت الزتود ابملياه؛ الرقابة الصحية -

عداد تقارير س نوية عن جودة امل  -  ياه لالس هتالك البرشي؛اإ

تنفيذ املهنج اجلديد للمنظمة العاملية للصحة  ي تدبري سالمة مياه الرشب )خطة سالمة املياه(  ي منطقة  -

 منوذجية؛

 تكوين العاملني  ي جمال الصحة عىل التخطيط وبرجمة أأنشطة املراقبة الصحية للامء؛ -

 تطوير دليل لتأأويل حتاليل مياه الرشب. -

عادة اس تخدام املياه العادمة و املعاجلة: ضام031الإجراء  ن املراقبة الصحية حملطات معاجلة واإ

عادة اس تخدام املياه العادمة و املعاجلة؛ - جراءات تفتيش حمطات معاجلة واإ عداد اإ  اإ

عادة اس تخدام املياه العادمة واملعاجلة؛ -  وضع وتنفيذ خطة معل للتفتيش الصحي حملطات معاجلة املياه واإ

عادة اس تخدام مياه الرصف الصحي تكوين همين ا - لصحة  ي جمال تقيمي الا خطار الصحية املرتبطة ابإ

 املعاجلة.

 : املسامهة  ي برانمج "شواطئ نظيفة" اذلي ترشف عليه مؤسسة محمد السادس محلاية البيئة030الإجراء

 التغطية الصحية للشواطئ النظيفة؛ -

 لشواطئ؛تكوين همين الصحة املشاركني  ي جمال تقيمي حصة ا -

 املشاركة  ي أأشغال اللجنة الوطنية "شواطئ نظيفة"، وهمام تقيمي الشواطئ. -

 : تطوير وحتديث الرتسانة القانونية لصحة البيئية035 الإجراء

دراج أأحاكم جديدة تتعلق ابس تغالل  53-01حتيني قانون املياه رمق  - و مراس ميه التطبيقية من اجل اإ

 و مياه الينابيع،وتسويق املياه املعدنية الطبيعية 
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دراج أأحاكم تتعلق املبيدات  53-45املسامهة  ي تعديل القانون رمق  - بشأأن مبيدات احلرشات من اجل اإ

 املس تعمةل  ي الصحة و نظافة البيئة؛

 بشأأن مياه الرشب؛ 5101يوليو  53بتارخي  0357/15/13تعديل املرسوم رمق  -

صدار النصوص التطبيقية للمرسوم رمق  - عداد واإ  حول سالمة الأغذية؛ 16-53املطبق للقانون  463-01-5اإ

عداد النصوص التطبيقية املتعلقة ابس تخدام املبيدات احلرشية  ي الصحة العامة ونظافة البيئة تطبيقا  - اإ

 للقانون اجلديد بشأأن املبيدات؛

 مأأسسة اللجنة الوزارية للتدبري املندمج ملاكحفة النواقل؛ -

طار مرجعي و تقنيين ملكون ال -  للمختربات، صحة والبيئةوضع اإ
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ممرض و  57456و  طبيب 3375 موظف مهنم 46454 اكن العدد الإجاميل للعاملني  ي وزارة الصحة هو 5100 ي عام 

داري  01636 طار اإ  وغريه.اإ

ل أأهنا تظل  املرصودة عىل الرمغ من أأن عدد املناصب املالية لوزارة الصحة عرف زايدات هممة خالل الس نوات الاخرية، اإ

مبا  ي ذكل الرعاية الصحية  ي املستشفيات يزيد من تفامق هذا  أأقل بكثري من احتياجات القطاع. توس يع العرض الصحي

 .5111ممرض طبيب 7111يقدر حاليا بأأكرث من  العجز اذلي

درااك لهذا التحدي، عززت وزارة الصحة قدرات شعب التكوين  ي جمال الش به الطيب ما  5100 ي عام  واليت وبلغت واإ

 معهد. 53طالب موزعني عىل  5011يقرب من 

أأن  ، الا5151  ي أأفق طبيب 3311مبادرة حكومية من اجل تكوين  من اجل مضاعفة كثافة الأطباء  ي املغرب أأطلقت 

 صعوابت  ي تنفيذها. هذه املبادرة تعرف

دارة الصحية  وقد عرفت الاعداد املكونة حاصل عىل املاجس تري  ي  خرجي 330زايدة هممة لتبلغ  INASابملعهد الوطين لالإ

 الإدارة الصحية والصحة العامة.

 مبا  ي ذكل:للحد من هذا العجز  ي املوارد البرشية تويص وزارة الصحة بتنفيذ عدد من التدابري 

 طبيب ؛ 3311 تدريب وزارة التعلمي العايل لتعزيز مبادرة الرتافع يدى -

 .الزايدة  ي املناصب املالية ابلتوازي مع حاجيات الوزارة -

 

 لس نواتا  املناصب املالية املتوقعة ز الاطباء و املمرضني

4300 2012  

4700 2013  

4900 2014  

4900 2015  

5000 2016  

 املناصب املالية 07-5105: تطور توقعات 7اجلدول 
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ىل هذه املناصب، وزارة الصحة حتتاج لك س نة منصب لتوظيف الصيادةل وأأطباء الأس نان واملهندسني  311 وابلإضافة اإ

 .واملوظفني الإداريني و التقنيني

دارة املوارد البرشية033الإجراء  : حتديث اإ

 املندمج للموارد البرشية؛ وضع وتنفيذ خطة للتدبري -

عداد ايدليل املرجعي للوظائف و للكفاءات ) -  (؛RECاإ

 (GPECللوظائف و للكفاءات ) وضع و تدبري توقعي -

 تدبري املوارد البرشية ؛ ل ممركزة -

 (؛OLERP-RHلتدبري املوارد لبرشية ) اإ عداد نظام معلومايت مندمج -

لكرتوين حلفظ الواثئق و امللفات الإ  -  دارية للموظفني؛وضع نظام اإ

طار مرشوع  - جراء دراسة حول نظام املعلومات ملعاهد التكوين  ي اإ  .TAMRIDاإ

 حول احلوار الاجامتعي 5100يوليو  3: تنفيذ اتفاق 034الإجراء

 وزارة الصحة؛ تعيني اجلهاز الإداري ملؤسسة احلسن الثاين للموظفي -

رساء ماكفأأة عىل املردودية؛ -  اإ

 احلراسة والالزامية؛ التعويض عن الرفع من قمية -

 تعويض العاملني عن التغطية الصحية للتظاهرات؛ -

 تعويض العاملني  ي املناطق النائية والصعبة؛ -

 مراجعة الش بكة الاس تدللية للأطباء؛ -

 وفقا لرشوط يمت حتديدها لحقا؛ الصحة امجلاعاتية" للأطباء العامني»منح ختصص  -

 أأضافة درجة جديدة للأطباء؛ -

ضافة درجة جد -  يدة للممرضني واملمرضات ؛اإ

 منح معادةل الشهادات الصادرة عن معاهد تكوين الاطر ؛ -

رساء نظام - جازة، ماجس تري، دكتوراه(  ي معاهد تكوين الاطر ؛ LMD اإ  )اإ

نشاء اجمللس الوطين للممرضات واملمرضني؛ -  اإ

زاةل الاختبار الشفوي  ي الامتحاانت املهنية؛ -  اإ

رساء نظام التغطية الصحية لصاحل -  املقميني و ايداخليني ؛ الاطباء اإ

 معاجلة وضعية املوظفني امللحقني ابملستشفيات اجلامعية ؛ -

 توحيد نظام معاشات التقاعد ملس تخديم للمستشفيات اجلامعية. -
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 : حتسني التكوين الأسايس واملس متر للأطر ش به الطبية 033الإجراء

هتا مع النصوص املتعمقة مبؤسسات التعلمي ملعاهد تكوين الاطر من اجل مالمئ مراجعة النظام الاسايس -

 العايل غري اجلامعية ؛

 توظيف الأساتذة املساعدين  ي معاهد تكوين الاطر؛ -

عادة تصممي مناجه الطور الأول -  ؛LMDوالثاين ملعاهد تكوين الاطر طبقا ملعايري  اإ

رسال بعثات -   ي جمال انمتريض  ي اجلامعات الاجنبية ؛ للتكوين اإ

 امتد ملعاهد تكوين الاطر؛تبين نظام الاع -

 تنظمي بعثات الرصد ملعاهد تكوين الاطر؛ -

 همين الصحة وخلق شعبة التكوين  ي جمال الاسعاف و العناية املركزة ؛ زايدة  ي اعداد -

 تطوير البنية التحتية ملعاهد تكوين الاطر ؛ -

 فتح معاهد تكوين  ي الإسعاف  ي مدينة وجدة، الرابط ومراكش وفاس؛ -

 طة الوطنية للتكوين املس مترتطوير اخل -

 : حتسني التكوين الاسايس و التكوين املس متر للموظفني الاداريني 037 الإجراء

دارة الصحية، -  صياغة نظام أأسايس جديد للمعهد الوطين لالإ

عادة صياغة الربامج التكوينية للمعهد -  اإ

 لأرسية"؛تطوير برانمج التدريب للحصول عىل درجة التخصص  ي "الصحة امجلاعاتية وا -

 اعداد برانمج وطين للتكوين املس متر  ي ميدان التدبري و التس يري. -

 .: حتسني التكوين الأسايس والتكوين املس متر للأطباء036الإجراء

قامة ابلتنس يق مع وزارة التعلمي العايل واجلهات املعنية  ي اطار اصالح شامل للتكوين  ي  - مراجعة نظام الإ

 ميدان ايدراسات الطبية،

 غة خطة وطنية للتكوين املس متر للأطر الطبية.صيا -
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. و 5113غشت  03منذ دخوهل حزي التنفيذ  ي  من الساكنة املغربية %36التأأمني الاجباري عىل املرض يغطي حوايل 

والأشخاص املعنويني للنظام العام، الأشخاص و امجلاعات احمللية، واملؤسسات العمومية  خيص موظفي و أأعوان ايدوةل

اخلاضعني للضامن الاجامتعي املعمول به  ي القطاع اخلاص واملتقاعدين من القطاعني العام و اخلاص. كام هيم عدة فئات من 

وان واذلي خيص أأساسا أأمئة املساجد، أأع .11-73من القانون رمق  4الساكن املتوفرين عىل التأأمني اخلاص طبقا للامدة 

 السلطة، وقدماء احملاربني وأأعضاء جيش التحرير والضحااي السابقني لنهتااكت حقوق الإنسان.

نشاء نظام تغطية حصية لفائدة طلبة التعلمي العايل والعاملني املس تقلني و الأشخاص العاملني  ي  أأما اخلطوة التالية فتتجىل  ي اإ

ن وزارة الصحة، املهن حرة ومجيع الأشخاص ال خرين املزاولني لأنش طة غري مؤجرة بشلك تدرجيي.  ي هذا الاطار، فاإ

وابلتشاور مع الإدارات والواكلت الأخرى، بصدد دراسة السيناريوهات املمكنة لتغطية هذه الساكنة النش يطة مع احرتام 

 مبثابة مدونة التغطية الصحية الأساس ية. 11 -73روح القانون رمق 

املبين عىل مبادئ الرعاية الاجامتعية والتضامن الوطين لصاحل  5113( س نة RAMEDة )مت اطالق نظام املساعدة الطبي

 ي مرحةل منودجية جبهة اتدةل أأزيالل واليت أأظهر تقيميها عدة اكراهات. و بعد تعمميه  5113الساكن الفقراء،  ي عام 

 مليون مواطن  ي وضعية فقر أأو هشاشة. 3.3سيس هتدف حوايل 

ن التحدي املمتثل   ي تعممي هذا اخملطط يواجه اكراهات انمتويل، واملوارد البرشية، ومالمئة معلية انتقاء املرتحشني مع احرتام اإ

 املساعدة الطبية. مسكل العالجات من طرف املس تفيدين من نظام

  (AMO: تعممي نظام التأأمني الاجباري عن املرض )033 الإجراء

 مبثابة مدونة التغطية الطبية الأساس ية؛ 11-73القانون رمق  مراجعة -

 مع املؤسسات املدبرة و مقديم مراجعة التعرفة الوطنية املعمتدة مبوجب التفاقات الوطنية املوقعة -

 العالجات،

 توس يع سةل العالجات. -

 وي احلقوق احملدودة؛نظام التأأمني الاجباري عن املرض يدتغطية الأجراء املؤهلني ل  -

 (04املادة ) ي نظام الأجراء تقوية التضامن  -

 وضع نظام التغطية الصحية للطلبة. -
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  (AMOالتحمك الطيب  ي نفقات الصحة ) : 035 الإجراء

 بلورة و تشجيع العمل مبراجع التكفل الطيب. -

 املسامهة  ي حتيني وتنقيح لحئة اخلدمات الطبية؛ -

 وضع نظام للتتبع الطيب؛ -

 صفات الطبية، تعزيز انتشار الأدوية اجلنيسة  ي الو  -

 : تعزيز توافر وسهوةل احلصول عىل خدمات املساعدة الطبية041الإجراء

 تعزيز خدمات الطب العام؛ -

 تعزيز الطب الاس تعجايل و النقل الصحي، -

 حتسني خدمات الاستشارات الطبية املتخصصة اخلارجية. -

 وخدمات التشخيص و التكفل. حتسني الولوج اىل الاستشفاء -

 املس تلزمات واملعدات الطبية، مواد الانغراس الطيب، والأطراف الاصطناعية. تسهيل احلصول عىل -

 RAMED  ي اطار ALD)  /(ALC : حتسني التكفل ابلمراض املزمنة و الأمراض امللكفة040الإجراء

 رصد أأغلفة مالية أ منة للتكفل ابلأمراض املزمنة ؛ -

جراءات املوافقة عىل التكفل املتعلق جبراحة الق -  .لب  ي املستشفيات اجلامعيةتنفيذ اإ

 لكب" لزرع القرنية؛ -حتفزي التفاق مع "الليونز -

  IRCTتعزيز التنس يق مع الرشاكء املعنيني  ي التكفل ابلرسطان و الفشل اللكوي املزمن انهنايئ  -

 RAMED: حتسني تنظمي اس تقبال ومسكل املرىض املس تفيدين من 045الإجراء

 الاجباري ابملركز الصحي؛ ترس مي مسكل العالجات مع املرور -

وضع مساكل خاصة للمس تعجالت و أأمه الأمراض املزمنة الأساس ية )السكري، ارتفاع الضغط ايدموي،  -

 الرسطان. (،

 ووحدات املساعدة الاجامتعية مبصاحل الاس تقبال و ايدخول ابملستشفيات؛ RAMEDتعممي ش بابيك  -

 ونرش "ميثاق املريض  ي املستشفى." صياغة -

 RAMED: وضع الاجراءات املصاحبة لتحسني حاكمة نظام 043 الإجراء

  RAMEDاحداث املرصد الوطين و مراصد هجوية لنظام  -

 RAMEDمبارشة همام تتبع ومصاحبة أأجرأأة تعممي نظام  -

نشاء نظام املعلومات و الفوترة لنظام  -   RAMEDاإ

 املسامهة  ي حتديث الإطار القانوين؛ -

 . ي املستشفيات RAMEDوضع نظام الفوترة ملس تفيدين ل  -
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 لنظام التأأمني الصحي للمس تقلني. الالزمة : وضع الإجراءات والتدابري الأولية044 الإجراء

 امتام ايدراسة، -

 حتديد أأولوايت التغطية بني الساكن املس تحقني؛ -

 اختيار وتنفيذ هيئة تدبري هدا النظام. -

نشاء اتفاقيات مع مقديم اخلدمات؛ -  اإ
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املنتوجات الصيدلنية أأصبحت حتتل ماكنة هامة  ي النظام الصحي املغريب. لهدا فهيي ابلظافة اىل املس تلزمات الطبية متثل 

نفاق الإجاميل عىل الصحة ) 31,7% شاكلية كربى  ي  وهذا ما يفرس كون الادوية (.CNS 2010من الإ أأصبحت اإ

الأخرية، الشئ اذلي يثري نقاشات حادة حول مثن ايدواء، نس بة انتشار دواء اجلنيس، توافر الادوية ابلقطاع الس نوات 

 اخلاص و ترش يد اس تعاملها.

هذا وعىل الرمغ من اجملهودات الكبرية اليت تبذنهتا وزارة الصحة لتحسني الولوج و توافر الادوية و جودهتا و اس تعاملها  ي 

حلاح وتتعلق ب :القطاع اخلاص و ال ل أأن هناك مشالك عديدة ل تزال تطرح نفسها ابإ  عام، اإ

 تقادم و عدم مالمئة بعض النصوص القانونية )أأسعار الأدوية واملواد السامة(؛ -

 ،%30نس بة قليةل من انتشار الأدوية اجلنيسة ل تتجاوز  -

 عدغمة اجلدوى(؛ من طلبات العروض %3نفاد خمزون بعض الأدوية  ي القطاع اخلاص و العام ) -

 والسالمة الصحية فامي يتعلق ابلأدوية والصحية؛ تفاعل متواضع ملنظومة اليقظة -

 غياب س ياسة دوائية وطنية حتديد رؤية واحضة وأأهداف قابةل للقياس لهذا القطاع؛ -

عدم وجود نظام معلومايت متاكمل لرخص تسويق الأدوية و شواهد التسجيل وشهادات تسجيل للأهجزة  -

 ، وعدد من الصيدليات عىل الصعيد الوطين و مثن الأدوية و انمثن العمويم وما اىل دكل؛الطبية

التأأخري  ي نرش النصوص التطبيقية للقانون من أأجل تنظمي القطاع )املعادةل احليوية، والتجارب الرسيرية،  -

 والأهجزة الطبية، والتفتيش، وأأفضل املامرسات، اخل(.

 يدليات، ل س امي عىل املس توى اجلهوي.التأأخري  ي معليات تفتيش الص  -

 

ن زايدة كبرية  ي املزيانيات اخملصصة للأدوية والأهجزة الطبية  ي القطاع العام ) مليار درمه  ي  0.3من انحية أأخرى، فاإ

يات (، واعامتد تدابري و اجراءات من أأجل مشاركة املصاحل الطبية  ي حتديد احلاجيات، وتغيري الوضع القانوين لصيدل 5100

لك هده الاجراءات مكنت من تدبري أأفضل لهذه املواد هبدف حتسني التكفل ايدوايئ  ( و تأأهيلها؛RIHاملستشفيات )

 واحلصول عىل الأدوية احليوية ابملرىض، ل س امي املصابني ابلأمراض املزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط ايدم و مرض السل

 و/ أأو ابهظة انمثن.

للجوء الواسع لطلبات العروض من ختفيض مثن الأدوية، جلعلها  ي املتناول وأأكرث يرسا ابلنس بة زايدة عىل ذكل، ساعد ا

ل أأنه، ل تزال هناك مشالك متعلقة ب:  للاملية العامة من أأجل اقتناء مكيات أأوفر لفائدة املستشفيات واملراكز الصحية. اإ
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ن املستشفيات ومندوبيات وزارة ومتوي وجود هيلك مركزي وحيد خمصص لرشاء املنتوجات الصيدلية -

 الصحة؛

 التأأخري املسجل  ي تشغيل الصيدليات اجلهوية )اخملازن اجلهوية(؛ -

 التأأخري  ي تسلمي الأدوية للمؤسسات الصحية مما يؤدي لنفاد متكرر للمخزون. -

 غياب برجمة الزتويد ابلتشاور مع املؤسسات الصحية. -

 

 لولوجية املالية واجلغرافية للأدوية: حتسني ا043الإجراء

 اعداد نظام جديد لتسعرية الأدوية؛ -

 اس مترار هجود التخفيض الرضييب عىل الأدوية الباهظة انمثن؛ -

نشاء مرصد ملراقبة وتتبع تطور سوق ايدواء: الاس هتالك، انمثن، الوصفات، واملبيعات، اخل... ؛ -  اإ

 تشجيع الأدوية اجلنيسة؛ -

 اجلنيسة الأقل جتنيسا. حوافز لتسجيل الأدوية -

 : حتسني توافر الأدوية واملنتجات الصحية الأخرى يدى جتار امجلةل والصيدليات047الإجراء

 وضع خرائط للقطاع الصيدلين؛ -

حداث خرائط لوحدات التوزيع ابمجلةل و للصيدليات. -  اإ

 التحمك  ي حالت نفاد اخملزون و البدائل العالجية؛ -

 لتوريد الأدوية واملنتجات الصحية. تعزيز قدرات املرصد الوطين -

 : تشغيل الصيدليات اجلهوية  ي القطاع العام )اخملازن اجلهوية(046الإجراء

عادة تأأهيل وجتهزي الصيدليات اجلهوية؛ -  ترسيع بناء واإ

 تعيني الصيادةل وموظفي املناوةل الالزمني لتشغيل الصيدليات اجلهوية؛ -

جراءات التشغيل وتنظمي الصيدليات -  اجلهوية و تنظمي اخملازن. وضع اإ

 : مراجعة الاحئة الوطنية للأدوية و املس تلزمات الطبية الأساس ية.043الإجراء

 مراجعة القامئة الوطنية للأدوية واملس تلزمات الطبية الأساس ية؛ -

 ؛املصادقة عىل القامئة انهنائية  ي جلنة مكونة من أأعضاء غمثلون خمتلف املس تعملني ومدبري الربامج الصحية -

 نرش وتوزيع القامئة الوطنية للأدوية ملؤسسات الصحية. -

 .: وضع س ياسة دوائية وطنية045 الإجراء

عداد مرشوع الس ياسة -  ايدوائية الوطنية  ي اطار تشاوري؛ اإ

 وضع مرشوع قانون لإحداث واكةل للأدوية و املنتوجات الصحية. -
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 ؛PPNوضع مؤرشات مالمئة لتتبع وتقيمي الس ياسة ايدوائية الوطنية  -

ترسيع نرش النصوص التطبيقية  ي جمال التاكفؤ احليوي، واملس تلزمات الطبية، التفتيش، الكواشف، جلنة  -

 ..اخل؛.اليقظة ايدوائية، الرتخيص ابلوضع  ي السوق

عداد النصوص املتعلقة -  بكيفية حتديد مثن الأدوية؛ اإ

، والبحوث الطبية احليوية، واملواد وضع الصيغة انهنائية ملشاريع النصوص املتعلقة ابلتجارب الرسيرية -

 السامة؛

عداد النصوص التطبيقية ملرشوع القانون خاص ابملس تلزمات الطبية؛ -  اإ

عداد النصوص التطبيقية ملرشوع القانون املتعلق ابلبحوث الطبية احليوية؛ -  اإ

عداد مرشوع نص بشأأن املمكالت الغذائية؛ -  اإ

عداد مرشوع النص حول مس تحرضات التجميل والعن -  اية الشخصية املتعلقة ابلصحة؛اإ

 بشأأن حامية الأطفال الصغار )الرضاعة واللهاية(. 0533مراجعة ظهري  -

 : تطوير نظام معلومايت متاكمل وأ من وشفاف خاص ابلأدوية واملس تلزمات الطبية.031 الإجراء

ترياد ابس   '' و تراخيص أأخرى خاصةAMM معاجلة أأوتوماتيكية لطلبات احلصول عىل ترخيص ابلتسويق -

 الأدوية )حوس بة العمليات، تقدمي الطلبات الرتخيص ابلتسويق الكرتونيا... اخل(.

 وضع مؤرشات تتبع لتحسني معلية معاجلة طلبات الرتخيص بتسويق الأدوية و املنتوجات الصحية؛ -

 اس تكامل قاعدة معطيات الأدوية؛ -

نشاء نظام الأرشفة املادية والرمقية. -  اإ
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ن الإصالح ايدس توري املغريب الأخري لس نة  ، ابعرتافه بسمو التفاقيات ايدولية  ي جمال حقوق الإنسان، يؤكد نظرة 5100اإ

فايدس تور ل يتوقف  (،30ف وتاكفؤ الفرص )املادة شامةل جتمع بني احلصول عىل اخلدمات الصحية والتومية البرشية والإنصا

 .قطاعية -فقط عىل ضامن احلق  ي الصحة، بل يسعى اىل تفعيل س ياسة  ي اجملال الصحي ذات بعد أأفقي و مقاربة البني

قطاعي ايدي يشمل، زايدة عىل وزارة الصحة، قطاعات حكومية أأخرى، يكتيس أأمهية ابلغة من أأجل  -هذا التعاون البني

 عاجلة الفوارق  ي جمال الصحة و الولوج الشمويل اىل اخلدمات الصحية.م

احملددات الاجامتعية للصحة يه العوامل املتغرية اليت تعمل مبارشة عىل ختفيض أأو ارتفاع املؤرشات الصحية واليت بطبيعهتا 

ن املؤسسات الاجامتعية التابعة لدل وةل و امجلاعات احمللية، واجملمتع املدين تبقى خارج س يطرة الفاعلني  ي امليدان الصحي. اإ

ن احملددات الاجامتعية متثل أأحد أأمه أأس باب الفوارق  ي الصحة.  تتحمل جزء املسؤولية ازاء مشالك الصحة. يدى فاإ

(، واليت CMDSS، أأنشأأت املنظمة العاملية للصحة اللجنة العاملية املعنية ابحملددات الاجامتعية للصحة )5113 ي عام 

ابلوسائل العملية لضامن أأفضل الظروف  لزتويد احلكومات، واجملمتع املدين، واملنظامت ايدولية واجلهات املاحنةهتدف 

 الاجامتعية للصحة.

، اختار املكتب الإقلميي لرشق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية أأربعة EMRO ي منطقة الرشق املتوسط و شامل افريقيا 

نشاء اللجنة الوطنية املعنية ابحملددات الاجامتعية للصحة.بدلان، مبا  ي ذكل املغرب، مك  وقع رائد لبدء العمل  ي اإ

جراء دراسة اجامتعية والأنرثوبولوجية عىل احملددات الاجامتعية للصحة حول وفيات 5100 ي عام  ، قامت وزارة الصحة ابإ

 الأهمات اليت تمتثل أأهدافها  ي:

عية الرئيس ية للصحة يكون لها أأكرب الوقع عىل القضااي املتعلقة ابحلد من وفيات حتليل الوضع لتحديد احملددات الاجامت -

 الأهمات والأطفال حدييث الولدة.

 حتديد املتدخلني احلاليني واحملمتلني، ايدين هلم عالقة هبده الاشاكلية. -

حول وفيات الأهمات املمتثةل  ي هذه ايدراسة الاجامتعية والأنرثوبولوجية مكنت من التعرف عىل احملددات الاجامتعية 

وعالوة عىل ذكل، أأوصت هذه  الهشاشة الاقتصادية، العزةل اجملالية والثقافية، الأمية، النوع، الولوج اىل املعلومة والتواصل.
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نشاء اللجنة الوطنية  ايدراسة بتعزيز التعاون بني القطاعات و تنس يق تدخالت الأطراف حول احملددات الصحية من خالل اإ

  ملعنية ابحملددات الاجامتعية للصحة  ي املغرب.ا

الفعاةل من أأجل أأخد  كذكل أأن س ياق املبادرة الوطنية للتومية البرشية هو فرصة لتعزيز التنس يق وايدعوة وتفيد هده ايدراسة

 الصحة بعني الاعتبار  ي اعداد الس ياسات العمومية.

نشاء اللجنة الوطنية املعنية ابحملددات الاجامتعية للصحة. ولهذه كام أأن هناك دراسة نوعية أأخرى  ي طور الاجناز حول  اإ

غمثلون القطاعات احلكومية  الغاية، متت برجمة لقاءات تشاورية مع املتدخلني الاسرتاتيجيني املعنيني هبذا املوضوع و ايدين

 واملصاحل املعنية.

ايدولية اليت من شأأهنا أأن تفتح أ فاقا جديدة من أأجل  وقد استند اخلبري امللكف هبذه ايدراسة، أأيضا، عىل بعض التجارب 

 تطوير منوذج يأأخذ بعني الاعتبار اخلصوصيات احمللية  ي بالدان.

 

نشاء وتفعيل جلنة وطنية املعنية ابحملددات الاجامتعية للصحة030الإجراء  : اإ

 ور الاجناز؛تنظمي ورشة معل لعرض نتاجئ ايدراسة النوعية اليت يه  ي ط -

 حتديد أأعضاء اللجنة الوطنية؛ -

 تفعيل صالحيات اللجنة. -

: اعداد اسرتاتيجية وطنية املعنية ابحملددات الاجامتعية للصحة وتنفيذها عىل أأساس اعامتد مبدأأ "الصحة  ي 035الإجراء 

 تطوير مجيع الس ياسات"

 نية ابحملددات الاجامتعية للصحة؛تنظمي ورشة معل للتحقق من حصة حمتوايت الاسرتاتيجية الوطنية املع  -

 وضع وتنفيذ خطة معل عىل املدى القصري )س نة واحدة( واملدى املتوسط )أأربع س نوات(؛ -

ىل دمع تنفيذ خطة العمل؛ - عداد وتنفيذ برانمج الإعالم والتحسيس وايدعوة اإ  اإ

 الرصد املنتظم للتقدم احملرز  ي تنفيذ خطة العمل. -

 امعات املغربية لتعزيز البحوث العلمية حول احملددات الاجامتعية للصحة.: خلق رشاكة مع اجلالإجراء 033

 وضع اتفاقية رشاكة لتحديد الزتامات الأطراف املشاركة  ي ايدراسات اليت يتعني القيام هبا؛ -

 رصد التقدم احملرز  ي الأنشطة اليت تشملها التفاقية؛ -

 .تفعيل نتاجئ وتوصيات ايدراسات اليت يتعني القيام هبا -
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للخدمات الصحية طبقا يدس تور اجلديد والربانمج احلكويم، والسامح ابنمتتع الفعيل  لتعزيز وتنفيذ مبدأأ تاكفؤ فرص الولوج

ىل سن قوانني ابحلق  ي الصحة واحلياة؛  جديدة، وحتديث بعض أأحاكم وضعت وزارة الصحة برانجما ترشيعيا وتنظمييا هيدف اإ

 القوانني املعمول هبا، من أأجل حتقيق الأهداف الرئيس ية التالية:

 حتسني تنظمي العرض الصحي العمويم و اخلاص عرب الرتاب الوطين؛ -

دارة دغمقراطية وتشاركية للمنظومة الصحية الوطنية؛ -  وضع أأسس اإ

 العمل عىل تنس يق و تاكمل القطاعني العام واخلاص؛ -

 الأخالق  ي املامرسة الطبية؛ تومية -

عادة تصممي وتطوير النصوص اليت حتمك ممارسة املهن الصحية؛ -  اإ

 تعزيز اليقظة والسالمة الصحية؛ -

صالح بعض املؤسسات العمومية للصحة؛ -  اإ

 ؛AMOتوس يع التغطية الصحية الأساس ية لفئات أأخرى من املواطنني ايدين ل يس تفيدون عىل  -

ادي للعاملني ابلقطاع من خالل تنفيذ التفاقات اليت مت التوصل انهيا  ي عام حتسني الوضع الاداري و امل -

 بني احلكومة السابقة والنقاابت. 5100

 

 : تطوير القوانني والأنظمة املتعلقة ابلعرض الصحي.034الإجراء

دارة املستشفيات اجلامعية؛ -  قانون مبراجعة املهام و تشكيةل جمالس اإ

 ون "اجمللس الاستشاري الوطين للصحة"؛قان -

 قانون نظام املعلومات الصحية الوطنية؛ -

 قانون اخلريطة الصحية واخملططات اجلهوية للعرض الصحي؛ -

 القانون املتعلق ابللجنة الوطنية واللجان اجلهوية للعرض الصحي؛ -

 ؛قانون اللجنة الاستشارية الوطنية للتنس يق بني القطاع العام والقطاع اخلاص -

 قانون الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص؛ -

 قانون نظام الاعامتد للمؤسسات الصحية العامة و اخلاصة؛ -

 القانون املتعلق ابلتدابري الرامية لتشجيع الاستامثر  ي جمال الصحة؛ -
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 قانون املتعلق بنظام الرتخيص للتجهزيات العالية التقنية واملعدات الطبية احليوية الثقيةل؛ -

 نون الواكةل الوطنية للصحة العامة؛قا -

 قانون الواكةل الوطنية لسالمة الصحية للأدوية واملنتجات الصحية؛ -

 قانون الواكةل الوطنية لسالمة ايدم؛ -

 قانون املتعلق ابلنقل الطيب؛ -

 املرسوم املتعلق ابلنظام الأسايس للأطباء املتعاقدين مع وزارة الصحة؛ -

 لق ابلواكةل الوطنية لسالمة الأدوية واملنتجات الصحية؛املرسوم التطبيقي للقانون املتع -

 املرسوم التطبيقي للقانون املتعلق ابلواكةل الوطنية للصحة العامة؛ -

 ؛CHUاملرسوم التطبيقي للقانون املتعلق ابملراكز الاستشفائية اجلامعية  -

 املرسوم املتعلق ابختصاصات وتنظمي وزارة الصحة؛ -

 ؛RAMEDالوطين لنظام املرسوم املتعلق ابلتنس يق  -

 املرسوم التطبيقي للقانون املتعلق برتخيص و املصادقة عىل املعدات الطبية احليوية الثقيةل؛ -

 القرار املتعلق بوظائف وتنظمي وزارة الصحة. -

 : مراجعة الترشيعات و التنظاميت املتعلقة ابلتغطية الصحية الأساس ية قصد توس يعها لتشمل:033الإجراء

 القطاع اخلاص؛ -

 املهن احلرة؛ -

 احلرفيني؛ -

 الطلبة. -

 النصوص الترشيعية املتعلقة حبامية حصة الأشخاص: : صياغة037الإجراء

 قانون متعلق حبامية الأشخاص املشاركني  ي البحوث الطبية احليوية؛ -

 قانون متعلق املساعدة عىل الإجناب؛ -

 قانون متعلق ابلتحاليل اجلينية وتعريف بواسطة امحلض النووي؛ -

 متعلق ابلإعالم املريض؛ قانون -

 (؛0535قانون متعلق حبامية املرىض املصابني ابلأمراض العقلية والنفس ية )حتيني ظهري  -

 قانون متعلق بلجنة الأخالقيات الوطنية. -

عداد القوانني املتعلقة بتأأطري ممارسة املهن الصحية.036الإجراء  : اإ

 قانون متعلق ابلهيئة الوطنية للأطباء )مراجعة(؛ -

 ن متعلق مبامرسة املهن الطبية املساعدة )مراجعة(؛قانو -

 قانون متعلق مبامرسة الطب )مراجعة(؛ -
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 قانون متعلق مبامرسة همنة طب الأس نان )مراجعة(؛ -

 قانون متعلق مبدونة أأخالقيات الطب )مراجعة(؛ -

 قانون متعلق ابلهيئة الوطنية للصيادةل )مراجعة(؛ -

 ..(..رى )عمل النفس، العالج بتقومي العمود الفقريقانون متعلق مبامرسة املهن الصحية الأخ -

 : صياغة القوانني والأنظمة املتعلقة ابلسالمة الصحية.033الإجراء

 قانون متعلق ابلصحة العامة، اليقظة و السالمة الصحية؛ -

 قانون متعلق ابللجنة الوطنية لليقظة والسالمة الصحية؛ -

 وائية؛املرسوم املتعلق ابللجنة الوطنية لليقظة ايد -

 ؛reactovigilanceقرار املتعلق بنظام  -

 قرار املتعلق بقواعد سالمة ايدم؛ -

 قرار املتعلق مبعايري جودة املياه من أأجل الغذاء. -

 : تطوير القوانني والنصوص املتعلقة ابلأدوية واملنتجات الصحية035الإجراء

 القانون املتعلق ابلأهجزة الطبية؛ -

 تعراض(؛قانون متعلق ابملواد السامة )اس   -

 قانون متعلق مبسببات الأمراض؛ -

 قانون متعلق بتسويق بدائل حليب الأم؛ -

 املرسوم املتعلق ابلتاكفؤ احليوي للأدوية اجلنيسة؛ -

 املتعلق ابس تخدام كواشف التشخيص  ي اخملترب؛ 00.13املرسوم املتعلق بقانون رمق  -

 املرسوم املتعلق بتفتيش الصيدليات؛ -

 دوية ابلأسواق؛املرسوم املتعلق بطرح الأ  -

 القرار املتعلق ابملامرسات اجليدة للصيدليات؛ -

 القرار املتعلق ابملامرسة اجليدة لتوزيع الأدوية؛ -

 القرار املتعلق ابملامرسات اجليدة لتصنيع الأدوية؛ -

 القرار احملدد لقامئة التحاليل الرسيرية اليت غمكن ممارس هتا ابلصيدليات؛ -

 ملس تخدمة ابلتشخيص اخملربي؛القرار احملدد لقامئة الكواشف ا -

 القرار احملدد للمعايري التقنية اليت جيب الوفاء هبا من قبل رشاكت الأدوية املصنعة للغازات الطبية؛ -

القرار احملدد لقواعد املامرسات التصنيعية اجليدة، والتغليف، والتخزين واحلفظ والنقل والتوزيع للكواشف  -

 التقيمي التقين. املس تخدمة  ي التشخيص اخملربي وكذكل
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عداد النصوص التنظميية املتعلقة ابملوارد البرشية071الإجراء  : اإ

 املرسوم املتعلق بتعديل نظام ما بني القطاعي للأطباء؛ -

 املرسوم املتعلق بتعديل القانون الأسايس للأطباء ايداخليني و املقميني ابملراكز اجلامعية الاستشفائية؛ -

 جرة التمكيلية للأساتذة الباحثني؛تعديل املرسوم املتعلق ابلأ  -

 ؛ESSBاملرسوم املتعلق ابلتعويضات عن املسؤولية العاملني ابملؤسسات الاستشفائية الأساس ية  -

 املرسوم املعدل للمرسوم املتعلق ابلتعويضات عن احلراسة و املسؤولية؛ -

 املرسوم املتعلق بتنظمي وضعية خرجيي مدارس تكوين الأطر الش به الطبية؛ -

 سوم املتعلق بتنظمي وضعية املمرضني احلاصلني عىل دبلوم الاجازة للتعلمي العايل؛املر  -

صالح نظام املعهد الوطين لالدارة الصحية؛ -  املرسوم املتعلق ابإ

 ؛L’IFCS املرسوم املتعلق ابصالح نظام معاهد التكوين املهن الصحية -

 راكز اجلامعية الاستشفائيةالقرار املتعلق ابلتعويضات الأطباء ايداخليني واملقميني ابمل -

حداث معاهد للتكوين ابملهن الصحية )لكممي وايداخةل(؛ -  القرار املتعلق ابإ

نشاء معاهد التدريب -  فاس، مراكش و وجدة(.،التقين للنقل والاسعاف )الرابط تعديل القرار املتعلق ابإ

. 
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أأشاكل خمتلفة من التنفيذ ل زالت بطيئة.  اسرتاتيجي مؤكد، لكن معلية التفعيل، اليت شهدتاجلهوية بقطاع الصحة خيار 

نشاء مديريتني هجويتني بلك من ايدار البيضاء وهجة  لقد أأنشأأت أأول مديرية هجوية للصحة ابجلهة الرشقية ابملغرب، مث، مت اإ

ين مع وضع اطار تنظميي حمدد. ومع ذكل، ل غمكن أأن اتوانت قبل توس يع هذه العملية عىل الصعيد الوط -احلس مية -اتزة

يتحقق الأثر املتوقع من اجلهوية دون استامثر حقيقي  ي قدرات و كفاءات املديرايت اجلهوية للصحة اليت تشلك نقطة ارتاكز 

 حموية للس ياسة الصحية الوطنية.

  ي اجلهات عرب التدابري التية: فرصة ساحنة لإطالق برانمج شامل لالستامثر 5107-5105ومتثل خطة العمل 

 

 

 : تعزيز قدرات املديرايت اجلهوية للصحة.070الإجراء

 .و أ ليات التحفري من أأجل حتسني مردودية املديرايت اجلهويةبرامج هجوية، -وضع مزيانيات: 075الإجراء

 .عىل املس توى اجلهوي الإدارية اجلديدةمن خالل تفويض بعض الإجراءات  نياجلهوي ءاملدراتوس يع سلطات : 073الإجراء

دخال ميكنزيمات جديدة لدلمع و :.074الإجراء  .التنس يق بني اجلهات و الادارة املركزية اإ
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مع القطاع اخلاص، أأول كجزء من الاس تعانة من أأجل  كام هو احلال  ي مجيع البدلان، متكن املغرب من الرشوع  ي رشااكت

 أأعامل عامة ولوجستية وبعد ذكل، مت متديد هده الاس تعانة لإدارة نفاايت املستشفيات وتوفري املوارد.

 ي الس نوات الأخرية، ابدرت وزارة الصحة اىل شلك أ خر من أأشاكل الرشاكة عرب رشاء خدمات غس يل اللكى من القطاع 

 مريض مصاب ابلفشل اللكوي املزمن. 0111ساعد عىل التكفل بأأكرث من اخلاص، مما 

فرصة ساحنة لتوطيد وتعزيز مجيع أأشاكل التعاون مع القطاع اخلاص عرب فتح أأفاق جديدة  5107-5105وتشلك خطة العمل 

وارد البرشية الصحية من الرشاكة فامي خيص الاستامثرات واخلدمات الصحية من أأجل التغلب عىل معضةل النقص احلاد  ي امل

 ابملغرب. وسوف تبذل هجود خاصة لوضع ترسانة قانونية مالمئة لهدا النوع اجلديد من الرشاكة.

 .والإمداد والنقل العامة لخدماتل خارجية مبصادر الاس تعانة جمال  ي تجاربال  توطيد .:073الإجراء

جراء: 077 اجلراء  تطورها وتنظمي التاكليف لأجل التحمك  ي املستشفياتكز املرا  ي املناوةل لأنشطة تقيمي اإ

  الصحية اخلدمات جمال  ي اخلاص القطاع مع رشاكةال  قويةت: 076 الاجراء

طار حتديد -  الطبية؛ وامجلعيات الصحة وزارة بني للتعاون اإ

 الكبري نقصال  تعويضل وذكل  ة،وميمالع ةيالصح املؤسسات   ي الطبية املامرسة تأأطريل  تنظميي نص عدادا -

 .ملغرباب الصحية البرشية املوارد  ي

 .ةيالصح  الاستامثرات جمال  ي س امي للرشاكة بني القطاعني العام و اخلاص، ل  جديدة أأشاكل تطوير: 073 الاجراء

  ؛ةموميالع املستشفيات لصاحل اخلاص القطاع من متويل مبادرات تطوير -

 .اخلاص و العام القطاعني بني لرشاكةا تعزيز فقاإ   ي 54-01 قانون بشأأن املفاوضات اراس متر  -


