
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زية ارة املركالاجامتع التنس يقي السادس بني الإد

 ومسؤويل املصاحل الالممركزة لوزارة الصحة
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 حيم، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين،سم هللا الرحمن الر ـــــب
 

 ،لوزارة الصحة الس يد الاكتب العام

 ،لوزارة الصحة الس يد املفتش العام

 الس يد رئيس ادليوان،

 ،ةاملركزيالادارة السادة مدراء 

 ،للصحة الس يدة والسادة املدراء اجلهويون

 ،وزارة الصحة ابلعاملت والأقالمي مندوبومندوابت و الس يدات والسادة 

 الس يدات والسادة املسؤولني املركزيني،

 حرضات الس يدات والسادة.

 

 ،أأسعد هللا يوممك بلك خريأأهيا احلضور الكرمي، 

نه جلهويني اا اللقاء التنس يقي السادس للمدراء أأشغال هذافتتاح  يف مجيعا   بمك أأرحب أأن رسوري دواعي نمل اإ

نة  واذلي بني واملندو   دأأبتوموعدا همام  ،همتعارفا علي اتقليدمحيدة و  نفتخر بكونه، يف نسخته السادسة هذه، س ُ

ذ  تنظميه عىل وزارة الصحة  للتواصل حامسةة وحمط القطاعية املكتس باتصنفه يف مجةل ن مرتني يف الس نة، اإ

جنازات طيبة نتاجئ من الواقع أأرض عىل متوهحقق  تقيمي ماو  معمك  الإخفاقاتاب أأس ب ورصد حس نة من هجة، واإ

 املس تقبلية تالتحداي رفع أأفق يف املالمئة الاقرتاحات تقدمي مت ومن من هجة أأخرى، املعوقات س بل تذليلو 

 .املنشودة التمنية وحتقيق

ذا درجنا عىل تنظمي لك من لقاءاتنا التنس يقية املاضية حتت موضوع أأسايس متليه علينا يف أأغلب الأحيان  واإ

ة" "اجلهوية املتقدمام حمورين هامَّني أأوهلقوته الظرفية وماكنته الاسرتاتيجية، فاإن لقاءان هذا يندرج وابمتياز حتت 

لتقائية الس ياسات العوأ فاق تزنيلها عىل مس توى القطاع، متاش يا مع التوهج ، مومية الراهنةات ال نية ومتطلبات اإ

 .الصحية اخلدمات اإىل الولوج تسهيل اإىل دفهي املواطنني لفائدة جديد خدمايت برانمجواثنهيام اإطالق 
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يل وزارة الصحة حلد ال ن، ويه املنجزات اليت انبثقت عن تفع  أأمه منجزاتلرسد وقبل ذكل، سأأتطرق بعجاةل 

نَة يف الاسرتاتيجية الصحية خطط وبرامج ا بفضل تفانيمك يف معلمك وتظافر هجودمك  2016-2012لعمل املتَضمَّ

 مجيعا ملا فيه مصلحة املنظومة الصحية ومرتفقهيا، واليت ستبقى لفرتة طويةل يف ذاكرتنا وذاكرة الأجيال املقبةل.

 حرضات الس يدات والسادة،

ن احل   لبد لها متوازنو  حمايد تقيمي لك؛ و عىل أأكرث من صعيديف ُمجملها و  مرشفة عمل الوزارةاملرحلية ل صيةلاإ

ل ينكرهاأأن  ميكن ل اإجنازات منمنظومتنا الصحية  ا حققتهمب ويعرتف رق  يُ  أأن  أأحرزحيث  ،حدجامتحامل أأو  اإ

سرتاتيجيتنا اىل الاولوايت يف وأأ ن تكون أأ الصحية اليت قرران  التغطيةبَسط   جمال يف ملحوظا تقدما املغرب

انطالقا   RAMEDنظام املساعدة الطبيةتعممي  س نوات عىل 4أأقل من معلنا يف ، حيث برانجمنا القطاعيو 

لاكفة املواطنات  جتوفري احلق يف العالالوفاء ابلزتاماتنا ادلس تورية اجلديدة يف  من قناعتنا الراخسة ابس تحاةل

صفة عامة؛ ب اذلي سامه يف دمقرطة الولوج اىل العالجات برياس تكامل هذا الورش اجملمتعي الك  بدون واملواطنني

وكذا مرشوع التغطية الصحية  AMO-Eعىل الطلبة  الأساس يةالتغطية الصحية تعممي  أأضف اإىل ذكل

يكون  وبذكل .اذلي مت وضع اللمسات الأخرية عليه، وس يقدم قريبا اإىل جملس احلكومة IAMللمس تقلني 

املغرب قد خطى خبطى حثيثة عىل درب التغطية الصحية الشامةل كام تويص به وتنص عليه الأمم املتحدة 

 واملنظمة العاملية للصحة، كهدف رئييس للك منظومة حصية متوازنة وفعاةل.

اليت شاركمت  عوزةملالندوة ادلولية للتغطية الصحية للفئات اتطبيقا لتوصيات و  الأسايس،ا الاصالح ذوملواكبة ه

اس تطعنا بدمع من احلكومة وضع برانمج جديد لإعادة هيلكة املستشفيات  ،مارس املنرصم 13يف فعاليهتا يف 

كل لرفع ذو  2016س نواي ابتداء من  "مليار درمه" ـملدة مخس س نوات مبزيانية تقدر ب س ميولالاقلميية اجلهوية و

، بيةسني حاكمة نظام املساعدة الط حت أأما  كل العالجات.ااحرتام مساملسامهة يف ه املستشفيات و ذجاذبية ه

 هبذاة خاصة ر عىل احداث هيئة مدب    ،يمني الصحأأ مع الواكةل الوطنية للت بتنس يقفقد اس توجب منا العمل، 

 .النظام

ل املنشودة اإ  الكفاءةو املطلوبة  النجاعةق يحتق يتس ىن لها لن  كام تعلمون، برمغ خضامهتا، ه اجملهوداتذن هأأ ل اإ 

، هيب بمك مجيعاأأ كل ذليقة؛ ودق  ، يستند اإىل حماس بة حتليليةالعمومية نالك مستشفيات برة تنظام جيد للفو  ابعامتد

نا يات ستشف مب س نة تعممي نظام الفوترة  2016عل س نة جعىل جبدية  العملَ  لك من موقعه وانطالقا من مسؤوليته،

 العمومية.
 

طاريف  أأما نشاء أأربعة مستشفيات جامعية جديدةفأأذكر ابقتضاب  ،العالجات عرضوتأأطري توس يع  اإ يف لك  اإ

استشفائية -لقبلاالطبية الاستشفائية و  تنظمي سلسةل املس تعجالتو  ،ادير والرابط والعيونڴمن طنجة وأأ 
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اليت  العامل القروي يف لصحةالهنوض ابو  تعبئة املوارد البرشية الرضوريةأأضف اإىل ذكل  .بصفة اكمةل ومتطورة

اكنة حتسني جودة اخلدمات الصحية املقدمة اإىل سواليت سامهت يف  يف قلب برانمج الصحة املتنقةل اكنت

 .والنائية املناطق القروية
 

لصحي وتطوير ايف امليدان تشجيع الاستامثر تنظمي عرض العالجات و  يقطاعال مشلت مشاريع الإصالحكام 

ابخلريطة  ةقانونية املتعلقال النصوصالرشاكة بني القطاعني العام واخلاص، وذكل من خالل صياغة ونرش 

املتعلق  12-86ملتعلق مبزاوةل همنة الطب وفتح رأأس املال لغري الأطباء، والقانون ا 13-131 القانون، و الصحية

 بعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص.
 

دكتوراه( ابملعاهد التابعة -ماجس تري-" )اجازةLMDصالح نظام "ابإ  وزارة الصحةقامت  ،ابملوازاة مع ذكلو

( واملدرسة الوطنية للصحة العمومية  (ISPITSللوزارة )املعاهد العليا للمهن المتريضية وتقنيات الصحة

ENSP) لجامعات العايل غري التابعة لالارتقاء هبذه املؤسسات اىل مصاف مؤسسات التعلمي ا من ن( مما مكن

 .ةش به طبيأأطر مدبرين و من د همنيي الصحة اعدوأأ تعزيز مس توى تكوين و 
 

وخبصوص ادلواء واملواد الصحية، قامت الوزارة مؤخرا بتتوجي مجةل من منجزاهتا يف هذا اجملال بتنظمي املناظرة 

ور الس يد ة لصاحب اجلالةل نرصه هللا، وحبضالوطنية الأوىل لدلواء واملواد الصحية، وذكل حتت الرعاية السامي

ثرها املصادقة عىل "اإعالن  رئيس احلكومة ومجةل من الوزراء ووزراء الصحة ابدلول الإفريقية، مت عىل اإ

صدار عدة توصيات. وأأكتفي يف هذا -معاهدات للتعاون "جنوب 8والتصديق عىل  الصخريات" جنوب" واإ

نة أأساس ية يف رصح املنظومة الصحية الوطنية الوطنيةالس ياسة ادلوائية تفعيل الصدد برسد  جناز و و  ،لكب  نرش اإ

دواء  2000  منة البيع العمومية لأكرثمثنأأ ض يف وت ، ابدلواء والصيدةل اخاص اوتنظميي اقانوني انص 20ما مجموعه 

تصنيع حديث العهد لدلواء اجلنيس ملادة ال أأس تثين من ذكل  لو ابملائة. 80و 20ترتاوح ما بني  ب  سَ ن  ب  

 90قرابة  أأدىن بمثناليت مت ترخيصها يف السوق املغربية و  "C"لهتاب الكبد الفريويس كعالج ل"سوفوسبيفري" 

عفا   يف  ىل هذا ادلاء الفتاكع سيسامه بال شك يف القضاء بصفة هنائية هو ماو  ،الأصلية ةئَ ي  زَ اجلُ مقارنة مع مثن  ض 

 ببالدان. 2020فق س نة أأ 

 

يث ارتفع يف جمال زرع الأعضاء والأنسجة ح اذلي شهده املغرب يف الس نوات الأخرية كبري ننىس التطور ال  ولن

ابلإضافة اإىل اثين معلية زرع حدود شهر نونرب اإىل معلية  11زرع الكبد عىل الصعيد الوطين اإىل عدد معليات 

 .دماغيا متوفني ماحنني من متعددة أأعضاءمعظمها ابس تخدام معلية زرع لللكي،  142للقلب و

غالق لحئة ائل للنصوص دون التطرق للمك اله الإجنازات الكربى اليت حققهتا منظومتنا الصحية ول ميكنين اإ

غناء  لرتسانة تنظميية غنية ومتاكمةل تأأطر اكفة اجملالت ذات الصةل بعمل  القانونية اليت متت بلورهتا ونرشها اإ
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 36ا يربو عن م اليت مت نرشها ابجلريدة الرمسية راس مياملقوانني و للالإجاميل،  العددوزارة الصحة، حيث بلغ 

 مشاريع قوانني توجد حاليا قيد ادلراسة ابلربملان. 6رارات التطبيقية املنبثقة عهنا وكذا دون احتساب القنصا، 
 

 

 حرضات الس يدات والسادة،

 منظومتنا زالت الف ،يعرفها القطاع اليت جيابيةالا تطوراتوال الرمغ من اجملهودات اليت تقوم هبا الوزارة عىل 

 ، يوميا،طالعناحيث ما فتئت ت ،اومردوديهتَ  ة أأداهئافعالي يطبع اذلي العجز ومن عدةمشالك  من شكوت  ةالصحي

ملؤسسات أأداء بعض ا ضعفعن سوء تدبري و ومنتدايت التواصل الاجامتعي أأخبار بعض املنابر الإعالمية 

ا مما ينعكس سلبا اهتدمخ مس توى تدينمن  املواطنني تذمرتصاعد  وابلتايل ،وادلور املنتظر مهنا اهاهمالصحية مل 

 .للك اجملهودات املبذوةل للريق هبا ييسءو  برمهتا صورة املنظومة الصحية بتلطيخ

ماكانتمك و وهنا أأهيب بمك مجيعا العمَل بلك   واحلرَص  ،تمثيهناو  السالفة اذلكر، بل وسائلمك للحفاظ عىل املنجزاتاإ

ي املؤسسات مع مرتفقوذكل بتحسني أأوُجه  تفاعلنا  عىل عدم الإساءة اإىل مكتس باتنا القطاعية لك احلرص

الصحية وممثيل النقاابت واجملمتع املدين ووسائل الإعالم، جاعلني نُصب أأعيننا هممتَنا الرئيس ية اليت يه سبب 

 وجودان: أأل ويه حتسني جودة اخلدمات الصحية اليت يسعى املواطنون اإىل احلصول علهيا مبصاحلنا.

 

 حرضات الس يدات والسادة،

 جلهويةاب أأولمر الأ  ويتعلق ،كربىمهية أأ يكتس يان ملوضوعني  كام أأسلفت ناهخصص واذلي  ،لقاؤان اليوم يتجدد

ملام اإىلهذين اليومني حيث سنسعى من خالل التدخالت اخملتلفة املربجمة خالل  ،ةاملتقدم خبصائصها وممزياهتا  الإ

حاكم عىل مس توى قطاعنا  تزنيلهاوذكل يف أأفق  ،اكفة جوانهباومتكل  اكتسابو  تطوير ل  الالزمة ملوامئةا وحتقيقابإ

 برانمج   ةطالقنه  د لاثنيا، س من و .للمملكة اجلديد اجلهوي التقس مي معواملتوخاة مهنا منظومتنا الصحية  حاكمة

ليت تقدهما ا تسهيل الولوج اإىل اخلدمات الصحية منه هو الهدف املواطننياملواطنات و  لفائدة جديد خدمايت  

 .الوزارة
 

رادة امللكية السام  جتس يدا يأأيت ابملغرب للجهوية الكبري ورشالتفعيل اإن فوكام تعلمون،  لمتكني  ةية الراميلالإ

لإصالح  متهيداو  ،للتمنية املس تدامة واملندجمة تكرسمن هجوية متقدمة، تكون مدخال دلميقراطية حملية  اململكة

 .معيق لهيالك ادلوةل من خالل السري احلثيث املتدرج عىل درب الالمركزية والالمتركز الفعليني
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 عديدة شاكلياتاإ  حل يف حماةل ل ستسامه اليت الإجيابيات من ابلعديداجلهوية  جاءتفقد ومما ل شك فيه، 

 واحملاس بة الشفافيةو  واجلودة اكملساواة لها رةاملؤط    املفاهمي من مجموعة حتهتا تنضوي اليت احلاكمة، اإشاكلية أأمهها

 هجة. للك اصةاخل احلاجيات الاعتبار بعني والأخذ املواطنني انتظارات من ادلوةل تدخل تقريبو  واملسؤولية

 

 حرضات السادة والس يدات،

ننا ن  مت كام عليه دوليا و  متعارفلتفعيل احلق يف الصحة كام هو الراكئز الأساس ية  ىحداإ اجلهوية املتقدمة عترب اإ

ج و لعداةل يف الولا س يحقق، ل حماةل،تزنيل اجلهوية عىل مس توى املنظومة الصحية، تكريسه دس توراي. كام أأن 

جلهات من بني ا دماتخلاإىل هذه ا ولوجالالاختاللت املسجةل يف التخفيف من بعض و للخدمات الصحية 

 الوسائل لك تعبئة اإىل، من هجة أأخرى، الأمر اذلي يدعوان ةاحلرضي واملناطق القروية وبني املناطق ،هجة

 الولوج ةيرس م  ةعرصي خدمات حصية عىل احلصول يف احلق من العادةل الاس تفادة أأس باب لتيسري املتاحة،

 .جودة وذات

التوهجات ةل من ، منذ أأمد ليس ابلهني، مجلبتبنيه ملرحةل ال نيةا الصحة قطاعوكام ل خيفى عليمك، فقد استبق 

ة اجلهوية  أأذكر مهنا:وذكل منذ صدور دس تور اململكة اجلديد، و ، املهيلك 

 لعرض اجلهوية طاتواخملط الصحية واخلريطة العالجات عرض بتنظمي املتعلق التطبيقي املرسوماإصدار  -

 العالجات

 الصحة وتقنيات المتريضية للمهن العليا ملعاهدالقرار املتعلق اب -

 الإدارة املركزية واجلهات،الرشاكة بني مأأسسة  -

 تدبري املوارد البرشية للمدراء اجلهويني هممة يف 43تفويض  -

 ..الرفع من أأسقف املصادقة عىل الصفقات الناجتة عن طلبات العروض والاستشارة واملباراة املعامرية. -

 

رادة  هو اجامتعنا اليومذا فاإ  ملكة املعرب عهنا يف أأكرث من مناس بة لعل أأبرزها تبين امل القويةترمجة ملموسة لالإ

املتعلق ابملنظومة الصحية  34.09لقانون الإطار رمق تأأكيد او  الرعاية الصحية للجميع،دلس تور يقر حبق العالج و 

افة اإىل ابلإض ،الأساس ية الانسان حقوق من كحق الصحة يف ابحلق اململكة عىل الزتاموعرض العالجات 

 واخلريطة العالجات عرض بتنظمي املتعلق 2015 يوليو 24 بتارخي الصادر 2.14.562 رمق التطبيقي املرسوم
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 ودمقرطة تالعالجا عرض تنظمي يفواذلي سيسامه، ل حماةل،  العالجات لعرض اجلهوية واخملططات الصحية

 القروي الوسطني وبني والأقالمي اجلهات بني الصحية، للموارد الأمثل التوزيع خالل من الصحية للمرافق الولوج

 .واحلرضي

جنازه مت ما عند الوقوفللك ذكل، جيب علينا، مكهنيني،   القطاع تواهج اليت واملعيقات الإكراهات وكذا اإ

 حتدايت من ينتظره ما ظل يف الصحة قطاع يف اجلهوية مس تقبل ملناقشة اللقاء هذاواس تغالل  الفرتة هذه خالل

 .تقدمةامل  اجلهوية تزنيل أأمام جديدة

 اجلديدة رادو لأ اب يتعلق فامي خاصة ،تقدمةامل  اجلهوية س تحملها اليت التحدايت ملواكبة ابلس تعداد ننا مطالبونأأ كام 

ن السلطات الفاعةل الأخرى يف نطاق ن للصحة اجلهوية املديريةمن  املنتظرة فوذها يف جمالها الرتايب كسلطة ِض 

 فعاليات مع قبلاملس ت  يف مبارش حاورمكُ  مبهاهما والقيام التحدايت رفع عىل قادرة جيعلها اذلي وذكل ابلشلك

 ضامن عىل ادرةق الصحية املنظومة جتعل أأن شأأهنا من واليت املكوانت مجيع بني الأدوار تقس مي ومراجعة اجلهة،

 .عامة بصفة ديةالاقتصاالاجامتعية و التمنية يف واملسامهة الاستامثر وتشجيعللمواطنني  الصحة يف احلق

املنظومة  ربةجت رامكته ما تعزيزخالل  منكام يفرض علينا واقع احلال، أأن تنطلق لك مشاريعنا املس تقبلية 

 يف متدرجة ةمهنجي وفق جتاوزها بُغية اختاللت من جسلته عام أأيضا، جتيب، وأأن مكتس بات، الصحية من

 .الأخرى الرتابية وامجلاعات اجلهات اإىل املركز اختصاصات نقل

 

 حرضات الس يدات والسادة،

حداث ابإ  مقنا ،املعنية حبقوق الإنسان ةالوطنيادلس تورية هبدف ضامن تنس يق انجع وفعال مع املؤسسات 

طة ملكفة ابلقضااي والأنشطة ذات الصةل حبقوق الانسان وبتتبع أأنش ،ى الكتابة العامةدل ،تنس يقية مركزية

لتفاعل ة ابملكفوية هجنقاط اتصال  اإىل جانب احلق يف الولوج اإىل اخلدمات الصحية الجموزارة الصحة يف 

 .الرسيع مع الشاكايت واملقرتحات الواردة من اجمللس الوطين حلقوق الانسان وجلانه اجلهوية

الرشوة،  نكام مت اعامتد املفتش ية العامة لوزارة الصحة مكخاطب رمسي ملؤسسة الوس يط وللهيئة املركزية للوقاية م

ة لكفة ابلتنس يق والتفاعل مع الشاكايت والتظلامت الوارد( مفتش ية هجوية م12عرشة ) اثينس نعمل عىل خلق و 

 .هذين املؤسس تنيمن 
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 حرضات الس يدات والسادة،

 املزتايدة تطلعاتال و  حتياجاتابلنظر اإىل الاوذكل  مكل خيفى عليمك جحم الانتظارات والرهاانت امللقاة عىل عاتق

والوفاء ملنوطة به ا لك يف جمال تصصه، يف القيام ابملهامامجليع، لمواطنني اليشء اذلي يس توجب اخنراط ل

 مقاربة لينا اعامتدع  فرضويه الزتامات ت من أأجل الريق ابملنظومة الصحية الوطنية. مبسؤوليتهابللزتامات 

عادةو  اتهحاجي تطور ومواكبةوحسن اس تقباهل  خدمته، أأجل من ةئعب الت و  للمواطن، الانصات تروم جديدة  اإ

 دليه. الثقة بناء

ية حقوقهم، وحاماملواطنني  مع القرب س ياسة تكريسبرضورة حتسني نوعية خدماتنا و  اان منامياإ وذلكل، و 

 ضامنشأأنه  طموح منجديد و اإطالق برانمج قرران  اجياهتم الصحية،الاس تجابة حلانشغالهتم ومع والتفاعل 

برانمج "ـ يتعلق الأمر بو  ،والتظمل لالنتصاف فعاةل س بل توفريو  اخلدمات اإىل الولوجوتيسري  املبارش التواصل

 " خدمايت

 للتنس يق اخملصصة www.mawiidi.ma مرفقة ابلبوابة الإلكرتونية "موعدي أألو" خدمةهذه الربانمج ويشمل 

 من ابتداء ستنطلق اليتو  ابملواعيد، املتعلق اجلانب يف اململكة مستشفيات مبختلف والعاملني املواطنني بني

ابة العامة حدث مركز لتدبري الشاكايت اتبع للكتحيث أ   "الصحة شاكية أألو" خدمةاملقبل و  العام من يناير فاحت

لكرتونيةرفق ببوامُ  ،هبدف حتسني جودة اخلدمات املقدمة ابملؤسسات الصحية العمومية  بة اإ

www.chikayasante.ma   ماكنية للمواطنني تتيح حيث تدرجييا، انطلقت اليتو  واس تقبال مشاكيهت بث اإ

 .الشكوى حمل ابملنطقة املسؤولني مراسةل عىل بعده الوزارة تعمل تلقايئ، رد

عالم والتوعيةواخمل ،www.sehati.gov.ma "حصيت" البوابة الإلكرتونية الوطنية اإىل جانب لك هذا  صصة لالإ

الثنني بتداء من الإعالميون اكذا لجأ  اليه املواطنات واملواطنون و ميكن أأن يمرجعا اليت تُعد والتثقيف الصحي و 

 يف www.santejeunes.ma" الش باب حصة"البوابة الإلكرتونية الوطنية ستسامه أأخريا و  .2016يناير  4

بني  سني التواصلحت  من أأجل ،واليافعني املراهقني بصحة الصةل ذات املتنوعة املعلومات من قدر أأقىص توفري

 املواطنني.هذه الفئة ذات اخلصوصية من منظومتنا الصحية و 

 

 حرضات الس يدات والسادة،

http://www.santejeunes.ma/


9 

 السلمي يلالتزن  يف اجلرأأةالابداع و  قوامهأأمام رهان حقيقي  توجد ال ن أأن املنظومة الصحية ا ل شك فيهمم

 اخلالقة الطاقات روحتريوالتضحية  املبادرة روح تعزيز بدونلنا  يـتأأىت لناذلي  الأمروهو  للجهوية املتقدمة،

اجليد لأوراش  ريتدبومعاجلهتا من خالل ال  والعراقيل املثب طات من احلدوكدا  املهنيني والعاملني ابلقطاع دلى

 ها.نتائ  حصد مثة ومن ،املتوخاة مهنا هدافالأ  بلوغقطاع الصحة، يف سبيل عرفها الإصالح الكربى اليت ي

وهنا أأشري اإىل التدابري املصاحبة الرضورية اليت أأخذان عىل عاتقنا بلورهتا وس نعمل عىل توفريها لمك يف أأقرب 

فقدية ملواكبتمك ت، ومن زايرات ال جال، ويه عىل وجه اخلصوص تمتثل يف اس تفادتمك من برانمج دلمع قدراتمك

 يف تزنيل هذا الورش املهيلك.

"س نة الهنوض ابملوارد  2016قبل اخلتام، أأود أأن أأرصح من هذا املنرب بأأننا قرران أأن جنعل من الس نة املقبةل 

عطاء  سني لك العناية اليت تس تحقها، مع العمل عىل حت الاجامتعية  الشؤونالبرشية بقطاع الصحة" وذكل ابإ

ة لاكفة املهنيني الصحيني، بدءا  بتخصيص التحفزيات املالءمة لمك أأنمت مدبري ومسؤويل املنظومالظروف املادية 

 الصحية الوطنية.

ليمك أأهيا احلضور الكرميغتمن هذه الفرصة أأ ، أأخرياو  ليت تلص ا ، ومن خاللمك اإىل اكفة الأطر الصحيةلأتقدم اإ

تذليل  بيلاجلبارة اليت ما فتأأمت تقومون هبا يف س بعميق شكري وامتناين للمجهودات ، يف معلها اإىل جانبمك

عن قيت و ث ملاك عنلمك  أأعربو  معوما، الارتقاء ابملنظومة الصحيةو الصعاب والاكراهات اليت تواهجنا مجيعا،

 ادلؤوب اليويم لمكمعاإىل جانب تفانيمك يف بينمك، معمك و  والنقاش الرأأي تبادلتظافر اجلهود و  بأأن الراخس يقيين

فاعلية  كرثأأ س تعادة ثقته وابلتايل الريق ابملنظومة الصحية ح ى تكون هو الكفيل اب ،املواطنالوطن و  خدمةيف 

نصافايف أأداهئا وأأزيد   جاح.التوفيق والنلك أأشغالمك بقية ل  أأمتىن .وعوزا هشاشة الناس أأشد جتاه اإ

 والسالم عليكم ورحمة هللا.


