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 الوطنية:الصحية سياق و مبررات إحداث الخدمة 
 

 يعاين قطاع الصحة من نقص حاد يف ادلوارد البشرية الصحية تظهر جتلياتو فيما يلي:
  كثافة مهنيي الصحة   أنحيث  ،دولة تعرف نقصا حادا يف مهنيي الصحة 75صنفت منظمة الصحة العادلية ادلغرب من بني

 557الالزم لبلوغ أىداف األلفية للتنمية مت حتديده يف  األدىناحلد  أننسمة، يف حني  1111لكل  1571بادلغرب ال تزيد عن 
 نسمة5 1111مهين صحة لكل 

  من االطباء و ادلمرضني؛ 10111اخلصاص الكبري يف ادلوارد البشرية الصحية و الذي يقدر ب 
  يف جهيت الرباط و  األطباءمن رلموع  %57ر من  القروي و احلرري حيث يتمركز أكثالعالجات بني العاملتفاوت عرض

 ؛األطباءمن  %55العامل القروي يعمل بو فقط  أنالدار البيراء يف حني 
  من ادلمرضني العاملني بوزارة الصحة على التقاعد   %55و  األطباءمن  %54احملالني على التقاعد حيث سيحال تزايد عدد

 ؛5155يف أفق 
 

 إستراتيجية شمولية ومندمجة تعتمد على ثالث محاور:
 

 تعتمد على ثالث أولويات: إسرتاتيجيةوضعت وزارة الصحة دلواجهة النقص احلاد يف ادلوارد البشرية الصحية 
مما  ،5110ابتداء من سنة منصب سنويا  0111 على األقلالذي بلغ و  حةالص الرفع من عدد ادلناصب ادلالية ادلخصصة لوزارة -1

 ؛نظرا للخصاص الكبري يف ادلوارد البشرية الصحية انو يبقى غري كايف إاليعد رلهود حكومي كبري 
القروي وذلك من  صحية ادلتواجدة بالعامل ظروف العمل يف ادلستشفيات العمومية الواقعة بادلناطق النائية و ادلؤسسات ال حتسني -5

خالل جتهيزىا بادلعدات البيوطبية، حيث خصصت احلكومة مليار درىم إضايف دليزانية وزارة الصحة ذلذا األمر، وتعمل الوزارة 
 حاليا على إعداد دفرت التحمالت اخلاص هبذه األجهزة؛

 التوزيع العادل للموارد البشرية بني مجيع جهات ادلملكة و خاصة بالعامل القروي؛ -0
 يف ىذا السياق مت طرح مسودة مشروع قانون اخلدمة الوطنية الصحية5

 

 على النظام الصحي:الخدمة الصحية الوطنية أثار 
 

 مهنيا للصحة؛ 4511تعزيز ادلوارد البشرية الصحية ب 
  ؛%51بنسبة  األقاليمتقليص الفوارق بني اجلهات و 
  ؛ لألطباء و ادلمرضنيتوفري فرص شغل 
  ؛باالمر خلربة و جتربة مهنية ميدانيةادلعنيني اكتساب 
 تعويض ادلناصب الشاغرة بسبب اإلحالة على التقاعد؛ 
 فتح جميع المؤسسات الصحية المغلقة بالمناطق النائية و العالم القروي؛ 
 نظام المساعدة الطبية؛ إنجاح 

 

 وضعية المعنيين بالخدمة الوطنية الصحية:
 

 العامني و ادلمرضني نفس الألجرة ادلقررة للموظفني ادلماثلني ذلم بوزارة الصحة؛ سيتقاضى األطباء األخصائيني و األطباء 

 الخذمة الصحية الوطنيةمسودة مشروع 
 



2  

 

  من التغطية الصحية؛اخلدمة الصحية الوطنية ادلعنيني ب األشخاصاستفادة 
 بالقطاع العام؛ ادلنظمةمباريات التوظيف  جيتازوا أن اخلدمة الصحية الوطنية ميكن للمعنيني ب 
  العامني اجتياز مباريات التخصص؛ لألطباءميكن 
  يف الرتقية و التقاعد عند التوظيف؛اخلدمة الصحية الوطنية احتساب مدة 
 ميكن لألشخاص ادلعنيون باخلدمة الوطنية الصحية، بعد قرائها، ممارسة أية مهنة يف القطاع العام أو اخلاص؛ 

  

 الداخليون و المقيمون:لقاءات الوزارة مع ممثلي طلبة األطباء و األطباء 
 

  برئاسة السيد وزير الصحة و حرور ممثلي طلبة األطباء و األطباء الداخليون و 5117سبتمرب 54أول بتاريخ اجتماع مت عقد ،
و األطباء الداخليني و  األطباءمت التأكيد فيو على دراسة ادللف ادلطليب للطلبة  اجتماع زلررعلى مت توقيع  إثرهادلقيمون على 

 التأكيد على أن:  إضافة إىل  مسودة مشروع اخلدمة الصحية الوطنية حيث مت قيمنيادل
 الوزارة مل تقم بعرض مسودة ادلشروع على ادلصادقة؛ - 
 حتمل رلموعة من األفكار قابلة للمناقشة و للتعديل و احلذف مع تقدًن بديل ذلا؛ اخلدمة الصحية الوطنية مسودة ادلشروع  -           
 لن يعرض على ادلصادقة إال بعد التوافق عليو؛اخلدمة الصحية الوطنية مشروع  -           

  حبرور ممثلي عن وزارة الصحة و ممثلي طلبة األطباء و األطباء الداخليون و  5117سبتمرب  52االجتماع الثاين بتاريخ و عقد
 5ادلطليب للطلبة األطباء و األطباء الداخليون و ادلقيمون إجراءات تنفيذ ادللفاالتفاق على  إىلادلقيمون خلص اجملتمعون 

و أبانت وزارة الصحة خالل االجتماعني، من خالل االستجابة السريعة و الفعالة دلطالب ىذه الفئة، عن جديتها يف النقاش و حتديد 
، يف حني أن الطرف األخر أصر يون و ادلقيمونممثلي طلبة األطباء و األطباء الداخلإجراءات عملية لتنفيذ ىذه ادلطالب و التواصل مع 

 على التصعيد و مواصلة اإلضراب5 
 


