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 المجاالت ،2021و2017 للفترة ما بين المغربو العالمية الصحة منظمة بين تعاونال تحدد استراتيجية

 كلالتي تش المجاالتهذه  .المقبلةالخمس  السنوات خالل غربلمل اهدعم   المنظمة تلتزم التي األولوية ذات

 .المغرب في الصحة لقطاع مضافة قيمة فيها الخبرات التقنية لمنظمة الصحة العالمية

 ليةالدو االلتزاماتكذا و بالمغرب المنظومة الصحية حوالتت سياق االستراتيجية في تطوير ندرجوي

 . الكبرى

 :السياق هذا أبعاد بعض أذكر أن لي واسمحوا

 ،الصحية والتغطية الولوج للعالجات في الحق ،2011 المغربي الدستوركرس  ،سياسيال السياقفي  ،أوال

 صاحبا التي وجههالملكية  رسالةوتؤكد ال. العربي الربيع المغربي خالل الشعب لتطلعات استجابة وذلك

 ث  ح  وت   الحقوق هذه ،2013 زيوليو في خالل المناظرة الوطنية الثانية للصحة السادس، محمد الملك جاللة

 .شاملة يةصح تغطية تحقيق على لعملعلى ا الصحة قطاع في الفاعلين

 .الدستورية االلتزامات هذهل مثال أفضل ،2012 خالل سنة نظام المساعدة الطبية "الراميد" تعميمويعتبر 

 زارةو تهااشربالتي  صالحاتاإل لمجموعة من تعد  المنظومة الصحية ورشا: اإلصالحات في سياق ،ثانيا

 حإصال ة،ناكالس اتيجاحل مالئمة ستجابةضمان ال ،العرض الصحي إصالح الصحة والتي تتمثل في

 .أسعارها في انخفاض الذي نتج عنه األدوية قطاع وإصالح ،وسعةالم الجهوية قيحقمن أجل ت ةماالحك

 شريةالب المواردفي  نقصال هيال  و، أكبرى تحديات واجهت بالمغرب ةالصحي منظومةال زالت ال ذلك، ومع

في  النقص ؛في طور النمو خاصصحي  قطاعل الكافي غير التنظيم ،عادل عبر الترابال غير هاتوزيعو

 الخدمةو ستقبالاال جودة فيما يخص مستعملي المرافق الصحية مطالبتزايد  ،للصحة المخصص التمويل

 .المقدمة

ما في ةبيرك تنجاحا دالبل شهد ، حيثانتقالية بمرحلة يمر المغربفإن  ،والديموغرافي في السياق الوبائي

نظمة جد صحية وبرامج فعالة تطعيم سياسة وذلك بنهج المعدية األمراض مراقبة يخص  لقضاءا تم، حيث م 

ة السادس هدف األلفي تحقق وقد. "التراكوما"الحبيبي والرمد والبلهارسيا والجذام والمالريا األطفال شلل على

 المتعلقنمية لهدف األلفية الرابع للتبالنسبة  الشيء نفسوحصل . والسل السيدادائ ي  مكافحةب الخاص تنميةلل

 ال من كونه رغمبال ا ملموساضاانخفعرف  قد، فاألمهات وفيات معدليما يخص فأما . األطفال وفياتب

 .دول مماثلة مقارنة معمرتفعا  يزال

ارتفاعا في  وفي المقابل، عرف المغرب. عقود أربعة في عاما  20ب العمر متوسط ارتفعلإلشارة، فقد 

 الكلوي، قصوروال والسرطان الدم ضغط وارتفاع السكري) والمزمنة ساريةال غير األمراض معدالت

. الوفيات من ٪75 مصدراليوم  والتي أصبحت  ،(التنفسي الجهاز وأمراضشرايين وال القلبأمراض و

جب ي ، كماالوبائية تحوالالت هذه عن الناجمة الجديدة الحتياجاتل ستجيبتأن  ةالصحي منظومةاللى فع

 شكل فيتت والتي األمراض بهذه المرتبطةختطار اال عواملل للتصدي المعنية والجهات الوزارات كل تعبئة

 .البدني النشاط وقلة الكحول، استهالكالتدخين وو والسمنة التغذية سوء

 ستباقيةا استجابة المغربلها  قدموالتي  - يبوالإلافيروس   وباء أزمةكشفت  ،في سياق السالمة الصحية

 ن، اللبلد العامة الصحة عن هشاشة أنظمة -العالمية الصحة لمنظمة ةالعام ةالمدير وتكرارا مرارا ت بهاأشاد



. الكبرى يةالوبائ المخاطر لمواجهة الدولية الصحية اللوائح تتطلبها التي لقدراتل هذه البلدان تفتقر حيث

 صحةلاألساسية ل وظائفال تقييمذلك بواسطة و ،الصحي األمن لتعزيز ولوياتتم تحديد األ المغرب، في

 لعامة،ا الصحة قانونسيكون و. الدولية الصحية اللوائح خصي فيما البلد قدرات تقييمب ومؤخرا العامة،

 .الوضع هذا لمواجهة التشريعي بمثابة األساس لبرلمان،ثم ل لحكومةل ذي سيقدموال

 ألمما في األعضاء الدول، على غرار المستدامة التنمية أهداف المغربتبنى : الدولي وفي السياق أخيرا،

كين تم" الذي ينص على المستدامة تنميةلل الهدف الثالثفإن  ،لذا .والشركاء الدول إشراك حيث يتم المتحدة،

 لشاملةا الصحية التغطية يسجل" مراحل حياة الفرد كل في الرفاه وتعزيز جيدة بصحةالجميع من العيش 

النفقات  منحمايته مع ، حيث يجب ضمان الولوج للخدمات الصحية ذات جودة لكل فرد، مركزي كهدف

 .الكارثية

الذي تلعبه  األساسي الدوربذلك  ةمؤكد ،المستدامة التنمية أهداف لج في أيضا موجودة الصحة لكن  

 .القطاعات متعددال لعملا وجوب )حتمية(و للصحة والبيئية واالجتماعية االقتصادية محدداتلا

 .لتعاونا استراتيجية لوضع تم اعتمادها التي الخلفية شكلت السياقية العناصر هذهكل 

 مبادئ لوضع هذه االستراتيجية: أربعةتم اعتماد وقد 

 الدولة ت ب ن ِّيها من طرف -

 الوطنية الصحية األولويات مع التوافق -

 اآلخرين الشركاء التزام معوافق الت -

  صحةللالعالمي  عمالاأل جدول تطوير في دولال مع شاركالت -

 أولويات أربع حول 2021-2017 للفترة العالمية الصحة ومنظمة المغرب بين التعاون حوروسيتم

 :هي استراتيجية

 لجودة، ا ذات الصحية للخدمات الولوج في تحسينالشاملة، وذلك لمواكبة المغرب  الصحية التغطية .1
 .هشةالفئات الفي متناول وكذلك  شخصلل )المركزة( والمتكاملة، والموجهة

 بءع من أجل تقليص البرامج الصحية وذلك بدعم  المستدامة، التنمية أهداف تحقيق في المساهمة .2
 اتلتفاوتا من والوفيات، واألخذ بعين االعتبار المحددات االجتماعية والبيئية للصحة للحد المراضة
 .ةالصحي

 في بالمغر قدرات مستوى الصحية، وذلك لرفع والسالمة العامة للصحة األساسية الوظائف تعزيز .3
 .العامة في الصحة الطوارئ لحاالت والتصدي والتأهب الوبائية مجال المراقبة

 .الصحي القطاع في الجيدة الحكامة وتعزيز الجهوية دينامية وأخيرا، مواكبة .4
 

 ، المنظمة بالمغرب مكتب – لمنظمة الثالثا لمستويات الدؤوبة الجهود على االعتماد لمغربل يمكنو

 العمل  نامجبر في إطار ةفعال ، حيث أنها االستراتيجية هذه تنفيذ في دعمه، وذلك لوالمقر اإلقليمي المكتب

من  السابقة، لماليةا الفترات ميزانيات على بناء تستفيد، سوفف ،على المستوى المالي. الحاليتين لسنتينل



ستسو. سنتين كل درهم مليون 30 حوالييقدر ب دعم  خبرات في شكلوذلك  يالتقن تمويللل الميزانية هذه كرَّ

 .االستقصائية الدراسات و القدرات تعزيزو

 لتنفيذ بمغرال اتجهودم في ستساهم بشكل كبير العالمية الصحة منظمة مع التعاون أولويات بأن مقتنع أنا

 .ا الصحيةحالته وتحسين المغربية لساكنةاات انتظار تلبية وبالتالي الوطنية استراتيجيتها

 


