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لكبٌر فً جعل المدن والجماعات المحلٌة، تشكل، إلى جانب الدولة اإن طموحنا ".....

وقوة سلسل التنمٌة الشاملة ببالدنا ، والقطاع الخاص والمجتمع المدنً، شرٌكا فً م

 "....الوطنٌة االستراتٌجٌاتاقتراحٌة، لتفعٌل مختلف 

 1002دجنبر  -21-21من الخطاب الملكً الموجه إلى المشاركٌن فً الملتقى الوطنً حول الجماعات المحلٌة  مقتطف

 .بأكادٌر

نرهن مستقبل المنطقة، بل سنواصل أوراش التنمٌة والتحدٌث بها، وخاصة من خالل غٌر أننا لن "...
المضً قدما فً تفعٌل النموذج التنموي ألقالٌمنا الجنوبٌة، بما ٌقوم علٌه من مقاربة تشاركٌة، 

 وحكامة جٌدة، ومن برامج متكاملة ومتعددة األبعاد، كفٌلة بتحقٌق التنمٌة المندمجة.

على إقامة الجهوٌة المتقدمة بمختلف مناطق المملكة، وفً مقدمتها أقالٌمنا الجنوبٌة،  كما أننا مقبلون
بما تتٌحه من احترام للخصوصٌات الجهوٌة، ومن تدبٌر دٌمقراطً من قبل سكان المنطقة لشؤونهم 

 "المحلٌة فً إطار المغرب الموحد للجهات.

 السادس نصره هللا بمناسبة ذكرى من الخطاب الملكً لصاحب الجاللة الملك محمد مقتطف" 
 " 4302ٌولٌوز  03 عٌد العرش

 

ولضمان النجاح لهذا الورش االجتماعً الطموح، فإننا ندعو الحكومة لوضع  " ....

مخطط عمل مندمج، ٌقوم على الشراكة بٌن مختلف القطاعات الوزارٌة والمؤسسات 

 " المعنٌة، لتوفٌر وسائل تموٌل المشارٌع، وتحدٌد برمجة مضبوطة إلنجازها

لعٌد العرش  22محمد السادس إلى األمة بمناسبة الذكرى نص الخطاب السامً الذي وجهه جاللة الملك مقتضب من 

 .1022ٌولٌوز  10بتارٌخ  المجٌد
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 حصذَـــز
 

نهج سٌاسة تشاركٌة مع مختلف الفاعلٌٌن سواء المحلٌٌن أو الدولٌٌن وهذا على وزارة الصحة عملت 

والذي ما لبث أن ٌدعو إلى تبنً هذا النهج  ،هذا المجال انسجاما مع التوجهات الملكٌة السامٌة فً

أو من خالل خطبه السامٌة ، الدولٌة الوطنٌة منها والتشاركً من خالل رسابله الموجهة فً كل المحافل 

 بمناسبة تخلٌد األعٌاد الوطنٌة بالمملكة.

طاتها القطاعٌة المتعاقبة ، والوزارة، تجسٌدا منها لهذه التوجهات المولوٌة السامٌة، انخرطت، عبر مخط

فً إطار المبادرة الوطنٌة  وكذاتبنً سٌاسة تشاركٌة مع الجماعات الترابٌة وفعالٌات المجتمع المدنً  فً

 .للتنمٌة البشرٌة

البرامج المندمجة الشاملة لتنمٌة مدن كما أن الوزارة لم تبقى فً معزل عن التوجهات السٌاسة الكبرى و

بتشاور مع كافة القطاعات الوزارٌة المعنٌة والمؤسسات بتوجٌهات ملكٌة سامٌة والتً تم وضعها المملكة 

العمومٌة الفاعلة وكذا الجماعات الترابٌة والتً تهم فً مجملها الرقً بمستوى عٌش الساكنة سواء فً 

 المدن أو فً القرى والمناطق الجبلٌة الوعرة.

اإلطار العام للشراكة المتعلقة بالبرامج المندمجة لتنمٌة المدن عن  الحدٌثبداٌة  وعلٌه، فإننا سنتناول

والتعاون مع الجماعات الترابٌة، ثم مرورا بإلقاء نظرة عامة عن طبٌعة االتفاقٌات المبرمجة، فضال عن 

 . 7107 سنة حتى متمالتطرق لحصٌلة التعاون 
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وزارة الصحة فً إنجاز وتنفٌذ المشارٌع الصحٌة عبر الشراكة القطاعٌة المندمجة ومع انخرطت 

 الجماعات الترابٌة بمرجعٌة ترتكز أساسا على ما ٌلً:

 .انخىصُهبث انًهكُت انسبيُت1

تشكل التوجٌهات والخطب الملكٌة الموجه االول للسٌاسة العامة للدولة فً جمٌع المجاالت، ومنها القطاع 

ً الذي ٌعد أولوٌة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأٌده الذي ما فتا سٌادته ٌؤكد الصح

كل مرة فً خطبه للنهوض بالقطاع الصحً وتجوٌد خدماته باعتماد مقاربة مندمجة وتشاركٌة تهدف 

 اطنٌن والمواطنات للخدمات الصحٌة.ولوج الموإلى تحسٌن  باألساس

 2111نسُت . انذسخىر انًغزبٍ 2

 :00الفصل 

 لتٌسٌر، تعبئة كل الوسائل المتاحةعلى  الدولة والمؤسسات العمومٌة والجماعات الترابٌة " تعمل

 من الحقوق التالٌة:  المساواة،أسباب استفادة المواطنٌن والمواطنات، على قدم 

 العالج والعناٌة الصحٌة؛ -

 التعاضدي أو من المنظم من لدن الدولة......".، والتضامن التغطٌة الصحٌةالحماٌة االجتماعٌة و -

الذي ٌنص على أن الجهات والجماعات الترابٌة األخرى تساهم فً تفعٌل السٌاسة العامة :007الفصل 

 للدولة.

 انبزَبيش انحكىيٍ 3

-6102ٌمثل تعزٌز التنمٌة البشرٌة محور مركزٌا و ربٌسٌا فً البرنامج الحكومً للوالٌة التشرٌعٌة 

حٌث ٌسعى البرنامج الحكومً فً المجال الصحً إلى تحسٌن وتعمٌم التغطٌة الصحٌة من  ،6161

خالل اإلجراءات األربعة المتمثلة فً تعمٌم التغطٌة الصحٌة، تعزٌز الولوج للعالج و الخدمات الصحٌة، 

 عزٌز الموارد البشرٌة الصحٌة.تكرٌس صحة األم والطفل كأولوٌة وطنٌة استراتٌجٌة وت

 2121-2112غت انطزَك .خبر4

 :انًخؼهك ببنًُظىيت انصحُت وبؼزض انؼالصبث 34.13انمبَىٌ إغبر رلى .5

o المادة الخامسة: 

تساهم الجماعات المحلٌة والمنظمات المهنٌة والجمعٌات التً تعمل فً مجال الصحة 

 والحفاظ على البٌئة إلى جانب الدولة فً تحقٌق األهداف واألعمال الصحٌة".

 

 انؼبو نهشزاكت رانبُذ األول: اإلغب
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 الدورٌات الوزارٌة. 6

حول بلورة تنفٌذ االستراتٌجٌة  6112دٌسمبر  62بتارٌخ  48686الدورٌة الوزارٌة عدد  .0

 ؛6106-6112القطاعٌة لوزارة الصحة 

المتعلقة بالتدبٌر الجٌد التفاقٌات  6102أكتوبر  01بتارٌخ  05922الدورٌة الوزارٌة عدد  .6

 ؛والجماعات المحلٌةاعات الحكومٌة الشراكة الموقعة مع القط

المتعلقة بتجوٌد حكامة تدبٌر المشارٌع  6105دجنبر  5بتارٌخ  4032الدورٌة الوزارٌة رقم  .3

الصحٌة المبرمجة فً إطار اتفاقٌات الشراكة الموقعة مع الشركاء المحلٌٌن وتلك الموقعة فً 

 حضرة صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا.

 لجماعات الترابٌة مع آخر المستجداتل . القوانٌن المرجعٌة7

 ماهٌة الجماعات الترابٌة

الجماعات الترابٌة للمملكة هً الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات الحضرٌة والقروٌة وهً  
وٌقوم رؤساء مجالسها بتنفٌذ أشخاص معنوٌة خاضعة للقانون العام تسٌر شؤونها بكٌفٌة دٌمقراطٌة،

 ومقرراتها.مداوالت هذه المجالس 

للجماعات الترابٌة اختصاصات ذاتٌة واختصاصات مشتركة مع الدولة وأخرى تنقلها الٌها هذه األخٌرة. 
 وتتوفر على موارد مالٌة ذاتٌة وأخرى ترصدها الدولة.

بتحدٌد عدد الجهات وتسمٌاتها  6102فبراٌر  61الصادر فً  6.02.01المرسوم رقم وحسب 
مارس  2بتارٌخ  2321الذي نشر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد ومراكزها والعماالت واألقالٌم المكونة لها، 

 إقلٌما(. 64لة و عما 00)عمالة واقلٌم  52جهة تضم  06، فإن تراب المملكة ٌنقسم إلى 6102
( 026إلى الفصل  008الفصول من والجماعات الترابٌة منصوص علٌها دستورٌا فً الباب التاسع )

 باإلضافة إلى القوانٌن التنظٌمٌة ومراسٌمها التنظٌمٌة التً تنظم عملها.

 القوانٌن المرجعٌة والتنظٌمٌة للتعاون مع الجماعات الترابٌة مع أخر المستجدات 

  ٌولٌوز  5الموافق ل  0232من رمضان  61الصادر فً  0.08.80الظهٌر الشرٌف رقم

 المتعلق بالجهات؛ 000.02بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  6102

  6102ٌولٌوز  5الموافق ل  0232رمضان  61الصادر فً  0.08.82الظهٌر الشرٌف رقم 

 واألقالٌم، المتعلق بالعماالت  006.02بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم 

  6102ٌولٌوز  5الموافق ل  0232رمضان  61الصادر فً  0.08.88الظهٌر الشرٌف رقم 

 ؛ق بالجماعاتالمتعل 003.02بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم 

  المرسوم المتعلق بالتقسٌم الجهوي الجدٌد للمملكة ومراسٌم المحاسبة العمومٌة للجماعات

 وٌتعلق األمر ب: الترابٌة،

o  61الموافق ل  0232الصادر فً الفاتح من جمادى األولى  4.08.23رقم المرسوم 

بتحدٌد عدد الجهات وتسمٌاتها ومراكزها والعماالت واألقالٌم المكونة  6102فبراٌر 

  لها.

o بسن نظام للمحاسبة  6105نونبر  63صادر بتارٌخ  4.07.229مرسوم رقم ال

 ومجموعاتها. العمومٌة للجهات

http://www.sahara.gov.ma/EspaceJuridique/DocLib/مرسوم%20حول%20التقسيم%20الترابي%20الجديد.pdf
http://www.sahara.gov.ma/EspaceJuridique/DocLib/مرسوم%20حول%20التقسيم%20الترابي%20الجديد.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7.pdf
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o   بسن نظام للمحاسبة  6105نونبر  63صادر بتارٌخ  4.07.283المرسوم رقم

 العمومٌة للعماالت واألقالٌم ومجموعاتها.

o بسن نظام للمحاسبة  6105نونبر  63بتارٌخ صادر  4.07.280مرسوم رقم ال

 .العمومٌة للجماعات ومؤسسات التعاون بٌن الجماعات

لقانون المالٌة الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف  003.00القانون التنظٌمً رقم  

 .(6102ٌونٌو  6) 0232من شعبان  02بتارٌخ  1.15.62 رقم

( ٌتعلق 6102ٌولٌو  02) 0232من رمضان  62صادر فً  4.08.246مرسوم رقم ال 
 بإعداد و تنفٌذ قوانٌن المالٌة.

( ٌحتوي على 0922فبراٌر  62) 0355شعبان  2بتارٌخ  0.88.338 شرٌف رقمالظهٌر ال 

 .القانون األساسً العام للوظٌفة العمومٌة

( بتحدٌد 6102ٌناٌر  31) 0232من ربٌع األول  62صادر فً  4-00-244مرسوم رقم ال 

 2الصادر فً  0.22.112المكرر مرتٌن من الظهٌر الشرٌف رقم  22كٌفٌات تطبٌق الفصل 

بمثابة النظام األساسً العام للوظٌفة العمومٌة المتعلق  (0922فبراٌر  62) 0355شعبان 

 .بالوضع رهن اإلشارة

بتحدٌد شروط  (6102اغسطس  9) 0235ذي القعدة  2صادر فً  4.08.773 رقم مرسومال 

 .التشغٌل بموجب عقود باإلدارات العمومٌة وكٌفٌات

 

  

http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%20%d9%88%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%20%d9%88%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
http://www.pncl.gov.ma/News/Alaune/Documents/3%20%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%85%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%85%20%d8%b3%d9%86%20%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85%20%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a9%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9%20%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%20%d9%88%d9%85%d8%a4%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%20%d8%a8%d9%8a%d9%86%20%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa.pdf
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/190233.htm
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بالمجال الترابً لمدن المملكة ٌقتضً وضع برامج تنموٌة مندمجة تتظافر فٌها جهود كافة إن النهوض 

 المتدخلٌن المحلٌٌن الى جانب القطاعات الوزارٌة من خالل مقاربة تشاركٌة تقوم آلٌاتها على:

 تكاثف جهود الفاعلٌن المحلٌٌن والمتدخلٌن 

  وضع أهداف مسطرة 

 تحدٌد محاور التدخل 

  إنجاز الدراسات وفق جدولة زمنٌة استباقٌة 

 توظٌف الموارد المالٌة والعٌنٌة 

  توفٌر و تصفٌة العقارات الالزمة قبل الشروع فً إنجاز المشارٌع المبرمجة 

  للتنفٌذمعقولة وضع جدولة زمنٌة 

  اعتماد جدولة زمنٌة للتموٌل حسب المتدخلٌن 

 ى المستوى المحلً و المركزي .إحداث لجنة القٌادة واإلشراف والتتبع إن عل 

 

ٌشملها تدخالت قطاعات  اك برامجوتنقسم هذه البرامج حسب حجم المتدخلٌن ومحاور التدخل، فهن

عبر إنجاز عدد من المرافق فً مختلف المٌادٌن إلى اإلقالع الحضاري لهذه المدن  متعددة تهدف

 زٌل مشارٌع ذات الوقع الهام على الساكنة.وترمً الى تنالعمومٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

وقد استأثر موضوع النهوض بالمجال الترابً لمدن المملكة اهتمام موالنا صاحب الجاللة الملك محمد 

السادس نصره هللا من خالل إشراكه لمختلف القطاعات الحكومٌة والفعالٌات المحلٌة إلعداد مخططات 

ٌة ذات أبعاد تنموٌة مندمجة ومستدامة تراعً مبادئ التخطٌط االستراتٌجً المحكم وفق رؤٌة تنمو

جهوٌة تستند على مبادئ الشراكة وتهدف إلى تطوٌر النسٌج الحضري بشكله المتناسق واالرتقاء به إلى 

 مستوى تطلعات ساكنتها. 

وعلى هذا األساس، حرص جاللته على إشرافه المولوي السامً على حفل التوقٌع على عدد من اتفاقٌات 

 تدخالت قطاعات متعددة ، وٌتعلق األمر ب:      اإلطار تتجسد فٌها التقابٌة

 28 ٌالخاصة برامج ال وكذاتتعلق بتنفٌذ البرامج التنموٌة لمدن المملكة إطار للشراكة  ةاتفاق

المدن مواكبة إنجاز بجهة الدار البٌضاء الكبرى و عملٌة إعادة اإلٌواء لفابدة قاطنً دور الصفٌحب

 .الجدٌدة للمملكة

 اتفاقٌات خصوصٌة 2إلى التوقٌع على من أجل بلورة هذه البرامج، بادرت وزارة الصحة و

منبثقة عن هذه االتفاقٌات االطار تبٌن تفاصٌل المشارٌع المعهود إلٌها بإنجازها وكذا كلفتها 

هذا فضال عن بعض اتفاقٌات إطار التً وقعت فً حضرة صاحب الجاللة . وهً مبٌنة  المالٌة.

 طة الواردة أسفله.فً الخرٌ

 غبُؼت احفبلُبث انشزاكت : زبٍَانبُذ ان
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وعلى نفس المنوال ٌشكل النهوض باألحوال االجتماعٌة للساكنة المحلٌة أهمٌة خاصة تقتضً تظافر 

جهود الجماعات الترابٌة مع القطاعات الوزارٌة المعنٌة عبر تمثٌلٌات المحلٌة من اجل تقرٌب الخدمات 

ث عن الشراكة مع الجماعات الترابٌة االجتماعٌة للساكنة وعلٌه فإن وزارة الصحة بادرت إلى البح

 وباقً الفاعلٌن المحلٌٌن إلنجاز مشارٌع صحٌة.

باقً المتدخلٌن المحلٌٌن، ، إلى جانب وزارةالشركاء األساسٌٌن للأهم بٌن تعد هذه الوحدات الترابٌة من و

العدٌد من اتفاقٌات حٌث فً إطار هذه الشراكة، وعبر المخططات القطاعٌة المتعاقبة، جرى التوقٌع على 

 االنتهاء من أشغالها وحققت النتابج المرجوة منها ومنها ما زالت مشارٌع قٌد التنفٌذ  مالشراكة منها ما ت

 وما ٌهمنا فً هذا التقرٌر هو تسلٌط الضوء على االتفاقٌات السارٌة المفعول، وٌتعلق األمر، ب:
 

 82 اقً الفاعلٌٌن المحلٌٌن من المبادرة مع عدد من الجماعات الترابٌة وب اتفاقٌة شراكة

 الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة وبعض جمعٌات المجتمع المدنً ومؤسسات عمومٌة.
 

بند تفصٌال دقٌقا التفاقٌات الشراكة سواء تلك المتعلقة بالتنمٌة لهذا ا ومن أجل ذلك، سنستعرض فً

ترابٌة مع بٌان نوعٌة وطبٌعة محاور المندمجة لتنمٌة مدن المملكة أو فً إطار الشراكة مع الجماعات ال

 تدخل هذه الشراكة إلنجاز المشارٌع الصحٌة.
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انخرطت الوزارة كباقً القطاعات الوزارٌة فً تنفٌذ السٌاسة المولوٌة لصاحب الجاللة الملك محمد 

المتمثلة فً النهوض بالمجال الحضري لمدن المملكة بشكله المتناسق عبر إنجاز نصره هللا والسادس 

الع الحضاري لهذه عدد من المرافق العمومٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة التً تهدف إلى اإلق

الدول المتقدمة فً كافة المجاالت، حٌث انصبت مشارٌع هذه الشراكة على المدن وجعلها فً مصاف 

 دعم محاور التدخل التالٌة:

 وذلك من خالل المساهمة فً توسٌع العرض االستشفابً عبر  تعزٌز وتأهٌل الشبكة اإلستشفائٌة
قابمة استشفابٌة جدٌدة وتأهٌل وصٌانة مستشفٌات جهات وأقالٌم المملكة بإحداث مؤسسات 

تجهٌزها بمختلف األجهزة الضرورٌة وإحداث مراكز جهوٌة لعالج السرطان ومراكز تصفٌة و
 الدم وكذا مستشفٌات متخصصة فً األمراض العقلٌة 

 

 شبكة مؤسسات الرعاٌة الصحٌة األولٌة والتغطٌة الصحٌة المتنقلة بالعالم القروي تعزٌز: 

ك من خالل تعزٌز مؤسسات الرعاٌة الصحٌة األولٌة ومواصلة تأهٌلها وتجهٌزها وذل

بالتجهٌزات والمعدات الضرورٌة قصد تقرٌب الخدمات الصحٌة للمواطنٌن وتجوٌدها، إضافة 

  إلى دعم التغطٌة الصحٌة المتنقلة بالعالم القروي.

 

 ٌمواكبة تطوٌر الخدمات  عبر ةتنظٌم وتطوٌر الشبكة المندمجة للعالجات الطبٌة االستعجال

الطبٌة االستعجالٌة من خالل دعم المخطط الوطنً للمستعجالت الطبٌة الذي ٌهدف إلى مواصلة 

 .SAMU_ SMUR_HéliSMURتنمٌة الخدمات الطبٌة بمختلف أصنافها 

 

 إنجاز مراكز لتقوٌم العظام ومراكز  عبر دعم شبكة المؤسسة الطبٌة االجتماعٌة العمومٌة

 معالجة اإلدمان

 
 

 محاور أخرى للتدخل والتعاون. 

 

وفترة وفٌما ٌلً جدول تفصٌلً ٌوضح عدد االتفاقٌات المبرمة فً إطار هذه الشراكة حسب الجهات 

 الصحة وباقً الشركاء إضافة إلى المساهمات المالٌة لكل من وزارة  االنجاز والكلفة المالٌة المبرمجة 

 المملكة لمدن المندمجة التنمٌة ببرامج المتعلقة االتفاقٌات.1

 )موقعة فً حضرة صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا(
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 صذول حفصُهٍ نبزايش انخًُُت انًُذيضت نًذٌ انًًهكت ) يىلؼت فٍ حعزة صبحب انضالنت انًهك يحًذ انسبدص َصزِ هللا(

االػخًبداث 

انًؼبأة يٍ 

غزف 

 انشزكبء

االػخًبداث 

انًؼبأة يٍ 

غزف وسارة 

 انصحت

يسبهًت 

 انشزكبء
يسبهًت وسارة 

 انصحت يحُُت 

يسبهًت وسارة 

انصحت 

انًبزيضت فٍ 

 االحفبلُت

انكهفت 

انًخصصت 

 نمطبع انصحت

انكهفت االصًبنُت 

 نهبزَبيش
ػذد 

 االحفبلُبث 

حبرَخ 

انخىلُغ 

ػهً 

 انبزَبيش 

فخزة 

 انبزَبيش 
 انضهبث  إسى انبزَبيش

  150 600 000   1 781 700 000 1 471 000 000 1 471 000 000 29 120 000 000 

3 

َىَبز  2

1022 
2016-
2021 

عقد برنامج تموٌل وإنجاز مشارٌع 
التنمٌة المندمجة للجهات الثالث 

 لالقالٌم الصحراوٌة 

انؼُىٌ انسبلُت 

 انحًزاء

  47 220 000   717 400 000 531 000 000 531 000 000 10 980 000 000 
فبزاَز  8

1022  

 كهًُى واد َىٌ 

  22 300 000   27 000 000 44 000 000 44 000 000 5 185 000 000 
انذاخهت وادٌ 

 انذهب

34 013 414 136 006 188 

  

653 400 000 

    

9 425 000 000 

مخطط  0
استراتٌجً 

 2)ٌتضمن 
اتفاقٌات إطار( 

اتفاقٌاتتً  4و  
 4إطار و 

 خصوصٌتٌن

يبٌ  21

1024 2014-
2018 

تتعلق بالبرنامج  اتفاقٌة إطار
المندمج للتنمٌة الحضرٌة لمدٌنة 

 الرباط " الرباط مدٌنة األنوار ،
 عاصمة المغرب الثقافٌة" 

انزببغ سال 

 انمُُطزة

36 000 000 305 000 000 341 000 000 
فبزاَز  22

1022  
تحسٌن جود  اتفاقٌة خصوصٌة:

 الخدمات الصحٌة بعمالة الرباط 

              

أبزَم  2

1022 
2015-
2020 

تتعلق بالمخطط   اتفاقٌة إطار
االستراتٌجً للتنمٌة المندمجة 

 والمستدامة إلقلٌم القنٌطرة

12 700 000 278 972 000 

  660 500 000 710 000 000 710 000 000 4 576 250 000 
مخطط التنمٌة الحضرٌة المندمجة 

 والمستدامة لمدٌنة القنٌطرة

  6 700 000 3 700 000 3 700 000 662 550 000 

مخطط تأهٌل الوجهات السٌاحٌة 
بإقلٌم القنٌطرة " مهدٌة وموالي 

 بوسلهام "

  12 000 000 14 400 000 14 400 000 874 200 000 

مخطط التنمٌة الحضرٌة المندمجة 
والمستدامة لمدٌنة سوق أربعاء 

 الغرب
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34 250 000 84 900 84 900 1 302 200 000 

مخطط دعم التنمٌة المندمة 
والمستدامة للجماعات القروٌة 

 بإقلٌم القنٌطرة

              
يبرص  21

1002 
  

تتعلق بإنجاز المرافق  اتفاقٌة إطار
العمومٌة الالزمة لساكنة مدٌنة 

 تامسنا

3 000 000 34 348 703   122 000 000 55 000 000 55 000 000 537 780 000 
يبرص 

1021 
2013-
2017  

تتعلق بتموٌل  اتفاقٌة خصوصٌة
المتعلقة بدعم المدٌنة الجدٌدة 

 تامسنا 

  5 000 000   5 000 000 5 000 000 5 000 000 514 800 000 

احفبلُبث إغبر  2

احفبلُخٍُ  1و 

 خصىصُخٍُُ 

أبزَم  2

1022 
  

تتعلق بإنجاز ثالث  اتفاقٌة إطار
عملٌات إعادة اإلٌواء لفائدة قاطنً 

دور الصفٌح بجهة الدار البٌضاء 
الكبرى " الشطر األول"  ) مشارٌع 

 المروة والفضل والزٌتون (

انذار انبُعبء 

 سطبث

 1022َىَُى  000 000 788 3 000 000 44 000 000 44 000 000 44   000 000 44  
رالد 

 سُىاث 

تتعلق بإنجاز الشطر  اتفاقٌة إطار
الثانً من البرنامج الجهوي إلعادة 

إٌواءقاطنً دور الصفٌح بجهة الدار 
 البٌضاء الكبرى

  3 000 000   54 000 000 54 000 000 54 000 000 750 000 000 
شخُبز 

1024 
2015-
2018 

تتعلق بإنجاز  اتفاقٌة إطار
التجهٌزات العمومٌة المبرمجة فً 
إطار عملٌات محاربة السكن غٌر 
 الالئق بجهة الدار البٌضاء الكبرى

            1 800 000 000   
2015-
2020 

تتعلق بالبرنامج  اتفاقٌة إطار
 المندمج للتأهٌل اإلجتماعً للجهة 

60 000 
000 

81 770 000 
250 000 

000 
528 350 000 250 000 000 500 000 000   

َىَبز  4

1022 
2015-
2020 

بشأن تنفٌذ  اتفاقٌة خصوصٌة
البرنامج الجهوي المندمج للتأهٌل 

 االجتماعً " محور قطاع الصحة "

      12 360 000 12 360 000 12 360 000 12 360 000     

 2متعلق بإنجاز  اتفاقٌة خصوصٌة
مراكز صحٌة جدٌدة فً المدٌنة 

 الجدٌدة زناتة " عمالة المحمدٌة " 
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56 294 467 

  60 000 000 35 000 000 35 000 000 581 560 000 

 احبفمُبث إغبر  4

أكخىبز  2

1022 
2011-
2014 

تتعلق ببرنامج التأهٌل  اتفاقٌة إطار
الحضري لمدٌنة إمزورن بإقلٌم 

 الحسٌمة 

غُضت حطىاٌ 

 انحسًُت

  85 400 000   152 038 188 132 000 000 132 000 000 7 663 000 000 
شخُبز 

1021 
2013-
2017 

تتعلق ببرنامج التنمٌة  اتفاقٌة إطار
 المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى 

 1024أبزَم  000 000 748 1 000 000 528 000 000 528 756 241 494   000 500 38  
2014-
2018 

بزَبيش إػبدة حهُئت  احفبلُت اغبر

 انًضبل االصخًبػٍ نًذَُت حطىاٌ 

12 000 000 268 000 000 12 000 000 572 000 000 318 000 000 330 000 000 6 515 500 000 
أكخىبز  22

1022  
2015-
2019 

بشأٌ بزَبيش انخًُُت احفبلُت اغبر 

انًضبنُت إللهُى انحسًُت " انحسًُت 

 يُبرة انًخىسػ " 

            

5 924 000 000 000 

احفبلُبث إغبر  1

إحفبلُبث  1و 

 خصىصُت

َُبَز  2

1024 
2014-
2017 

نهشزاكت بشأٌ حًُُت  احفبلُت إغبر

وحطىَز يذَُت يزاكش " يزاكش 

 انحبظزة انًخضذدة " 

 يزاكش آسفٍ

      109 917 916 68 000 000 68 000 000 
فبزاَز  2

1024  
2014-
2016 

بشأٌ حمىَت  احفبلُت خصىصُت

وححسٍُ انىنىس إنً انخذيبث 

 انصحُت بًذَُت يزاكش

  

371 000 000 

        

6 988 500 000 000 

دصُبز  1

1020 
2011-
2015 

حخؼهك ببزَبيش ححسٍُ احفبلُت إغبر 

انىنىس إنً انخذيبث األسبسُت بضهت 

 يزاكش حبَسُفج انحىس 

 000 000 450 000 000 398 336 317 573 000 000 52 ال شٍء
يبرص 

1022 
2011-
2013 

حىل حًُُت وحأهُم  احفبلُتخصىصُت

انمطبع انصحٍ انؼًىيٍ بضهت 

 يزاكش حبَسُفج انحىس 

              
فبزاَز  8

1002 
  

الَضبس انًؤسسبث احفبلُت إغبر 

انالسيت نخىفُز انخذيبث انصحُت 

 نسبكُت يذَُت حبيُصىرث 

  1 200 000   113 105 050 58 200 000 58 200 000 1 356 700 000 000 
يبرص 

1024  
2014-
2018 

بشأن تموٌل اتفاقٌة خصوصٌة 
المتعلقة بدعم المدٌنة الجدٌدة 

 تامنصورت

 صهبث  2 احفبلُت خصىصُت 2احفبلُت إغبر و  28
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 لخدماتجودة ا تحسٌناتفاقٌة خصوصٌة ل

 الرباط بعمالة الصحٌة

مخطط التنمٌة الحضرٌة اتفاقٌة إطار تتعلق ب

)  المندمجة والمستدامة لمدٌنة القنٌطرة

 اتفاقٌات إطار (  4تتضمن 

اتفاقٌة خصوصٌة تتعلق بتموٌل دعم 

 المدٌنة الجدٌدة تامسنا

 إعادة عملٌات ثالث نجازاتفاقٌة إطار إل

 بجهة الصفٌح دور قاطنً لفائدة اإلٌواء

") ألولالشطر ا"  الكبرى البٌضاء الدار

 (والزٌتون والفضل المروة مشارٌع

 من الثانً الشطر نجازاتفاقٌة إطار إل

 دور ًإٌواء قاطن إلعادة الجهوي البرنامج

 الكبرى البٌضاء لداربجهة ا الصفٌح

 العمومٌة التجهٌزات نجازإل اتفاقٌة إطار

 السكن محاربة عملٌات إطار فً المبرمجة

 الكبرى البٌضاء الدار بجهة الالئق غٌر

 الجهوي البرنامج تنفٌذاتفاقٌة خصوصٌة ل

 قطاع محور"  االجتماعً للتأهٌل المندمج

 " الصحة

 المدٌنة فً جدٌدة صحٌة مراكز 4 إنجاز

 " المحمدٌة عمالة"  زناتة الجدٌدة

تقوٌة وتحسٌن الولوج اتفاقٌة خصوصٌة ل

" شإلى الخدمات الصحٌة بمدٌنة مراك

 مراكش الحاضرة المتجددة "

تنمٌة وتأهٌل القطاع اتفاقٌة خصوصٌة ل

الصحً العمومً بجهة مراكش تانسٌفت 

 الحوز

تموٌل المتعلقة بدعم اتفاقٌة خصوصٌة ل

 المدٌنة الجدٌدة تامنصورت

عقد برنامج تموٌل وإنجاز مشارٌع التنمٌة 

 الحمراء الساقٌةالعٌون ة المندمجة لجه

عقد برنامج تموٌل وإنجاز مشارٌع التنمٌة 

 كلمٌم واد نونة المندمجة لجه

عقد برنامج تموٌل وإنجاز مشارٌع التنمٌة 

 الداخلة وادي الذهبة المندمجة لجه

 الجاللة صاحب حضرة فً الموقعة الشراكة اتفاقٌاتبعض 

 وكذا االتفاقٌات الخصوصٌة  هللا نصره السادس محمد الملك

 المنبثقة عنها

 الحضري التأهٌل برنامجاتفاقٌة إطار بشأن 

 الحسٌمة بإقلٌم إمزورن لمدٌنة

 المندمجة التنمٌة برنامجاتفاقٌة إطار بشأن 

 الكبرى لطنجة والمتوازنة

 تهٌئة إعادة برنامجاتفاقٌة إطار بشأن 

 تطوان لمدٌنة االجتماعً المجال

 المجالٌة التنمٌة برنامجاتفاقٌة إطار بشأن 

 منارة الحسٌمة " الحسٌمة إلقلٌم

 " المتوسط
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4% 
4% 

4% 

20% 

28% 

16% 

24% 

عدد االتفاقٌات الموقعة فً حضرة صاحب الجاللة الملك 
 محمد السادس نصره هللا 

 العٌون الساقٌة الحمراء

  كلمٌم واد نون

 الداخلة وادي الذهب

 الرباط سال القنٌطرة

 الدار البٌضاء سطات

 طنجة تطوان الحسٌمة

 مراكش آسفً

 
 

 
 

 

 

إطار المقاربة التشاركٌة ومن أجل تقنٌن كل المشارٌع الصحٌة التً بادر الشركاء إلى االنخراط فٌها  في

وعٌا منهم بأهمٌة هذه المقاربة من جهة، ومن جهة ثانٌة إٌالء االهتمام الالزم بصحة المواطنٌن على 

 عمل الوزارة. فً إطار مخططات المستوى المحلً عبر التسرٌع فً إنجاز مشارٌع تندرج مسبقا
 

 

 

بٌن وزارة الصحة عبر مصالحها  اتفاقٌة شراكة وتعاون 82وعلى هذا االساس، جرى التوقٌع على 

المحلٌة والمجالس الجماعٌة المنتخبة بمختلف أصنافها دون إغفال دور المبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة 

 وكذا بعض فعالٌات المجتمع المدنً.

 

 

 

باقً المتدخلٌن  الجماعات الترابٌة و مع ة. االتفاقٌات الموقع2

 المحلٌٌن
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إلى دعم إنجاز المشارٌع الصحٌة حسب محاور التدخل  سباألسا المتدخلونوقد ركزت جهود هؤالء 

 التالٌة:

  الشبكة اإلستشفائٌةتعزٌز وتأهٌل 
 

 

 مؤسسات الرعاٌة الصحٌة األولٌة والتغطٌة الصحٌة المتنقلة بالعالم القرويشبكة  تعزٌز 
 

  تعزٌز الموارد البشرٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حسب الجهات 7107لعدد االتفاقٌات الموقعة حسب الجهات إلى غاٌة متم  وفٌما ٌلً جرد

 

 

  

20% 

19% 

18% 

16% 

11% 

8% 

5% 2% 1% 

عدد اتفاقٌات الشراكة السارٌة المفعول الموقعة مع 
 الجماعات الترابٌة حسب الجهات

 جهة الشرق

 الرباط سال القنٌطرة

 فاس مكناس

 سوس ماسة

 درعة تافٌاللت

 الدار البٌضاء سطات
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وكذا فً إطار التعاون والشراكة مع  البرامج المندمجة لتنمٌة مدن المملكةساهمت الشراكة فً إطار 

الجماعات الترابٌة فً إنجاز العدٌد من المشارٌع الصحٌة عبر مختلف جهات وعماالت المملكة، لذلك 

وذلك حسب طبٌعة  7107 حتى متم سنةسنخصص هذا المحور لتقدٌم حصٌلة التعاون والشراكة 

 االتفاقٌات ومحاور التدخل.

 

 

إطار المخططات  فً اتفاقٌات خصوصٌة 2اتفاقٌة إطار و  28كما سبق ذكره سابقا، فقد وقعت 

ٌة الحمراء، الداخلة وادي العٌون الساق :جهات 7والبرامج المندمجة لتنمٌة مدن المملكة موزعة على 

مراكش و الحسٌمةطنجة تطوان ، الرباط سال القنٌطرة، كلمٌم واد نون، الدار البٌضاء سطات، هبذال

 أسفً.  

اإلنتهاء من فً هذه الجهات، حٌث تم  صحٌا مشروعا 192وفً هذا اإلطار فقد تمت برمجة إنجاز 

 :مشروع فً طور اإلنجاز 228و، مشروعا فً إطار هذه الشراكة  229إنجاز 

االػخًبداث انًبنُت انًؼبأة يٍ غزف وسارة انصحت فٍ إغبر انبزايش انًُذيضت نخًُُت انًذٌ 

 حسب انضهبث 

اإلػخًبداث انًبنُت انًؼبأة يٍ غزف وسارة 

 انصحت 
 انضهبث  انكهفت انًحُُت نًسبهًت انىسارة

 انسبلُت انحًزاء انؼُىٌ 000 700 781 1 000 600 150

 كهًُى واد َىٌ  000 400 717 000 220 47

 انذاخهت وادٌ انذهب 000 000 27 000 300 22

 انزببغ سال انمُُطزة 000 850 488 1 891 326 449

 انذار انبُعبء سطبث 000 710 643 000 770 81

 غُضت حطىاٌ انحسًُت 944 279 278 1 467 194 448

 يزاكش آسفٍ 302 340 796 000 200 372

 صهبث  2 246 280 733 6 358 611 571 1

  

 7102حصُهت انخؼبوٌ حخً يخى سُت : انزبنذانبُذ 
 

لتنمٌة المدن  المندمجةحصٌلة التعاون فً إطار اتفاقٌات البرامج .0

 حسب محاور التدخل
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  هم المشارٌع المنجزة حسب محاور التدخل :جرد ألوفٌما ٌالً 
 

 

 االسخشفبئُت انشبكت وحأهُم حؼشَش إغبر فٍ انًُضشة انًشبرَغ

 هت يزاكش آسفٍػهً يسخىي ص

 .السراغنةسرٌر بإقلٌم قلعة  071النفسٌة بسعة  األمراضبناء مستشفى  .0

 صهت انذار انبُعبء سطبثػهً يسخىي 

 ؛بسٌدي البرنوصًاستكمال بناء وتجهٌز مستشفى القرب سٌدي مومن  .0

 ؛بسٌدي البرنوصً اقتناء التجهٌزات لفابدة مستشفى القرب سٌدي مومن .7

 المركز اإلستشفابً اإلقلٌمً الجدٌد لمدٌونة؛  ات لفابدةتجهٌزاقتناء ال .3

 بإقلٌم النواصرموالي الحسن  اإلستشفابً اإلقلٌمًالمركز  تهٌبة أشغال استكمال .4

 بعمالة الدار البٌضاء أنفا؛ ببنك الدم موالي ٌوسفتجهٌز المستشفى الجهوي  .5

 بعٌن الشقببنك الدم  السقاط المركز اإلستشفابً اإلقلٌمًتجهٌز  .6

 الحً المحمدي بعٌن السبعمحمد الخامس ببنك الدم  المركز اإلستشفابً اإلقلٌمًتجهٌز  .7

 .بالفداء مرس السلطانببنك الدم المركز اإلستشفابً اإلقلٌمً بوافً تجهٌز  .8

 .بالفداء مرس السلطان بوافً بفابدة المركز اإلستشفابً اإلقلٌمًلتولٌد الكهرباء  الٌاتوتركٌب  اقتناء .9

 .مسٌك بابنببنك الدم المركز اإلستشفابً اإلقلٌمً ابن امسٌك تجهٌز  .01

 .بالحً الحسنًببنك الدم  اإلقلٌمً المركز اإلستشفابًتجهٌز  .00

 .موالي رشٌدببنك الدم بعمالة مقاطعات سٌدي عثمان  المركز اإلستشفابً اإلقلٌمًتجهٌز  .07

 بإقلٌم النواصرببنك الدم  موالي الحسن المركز اإلستشفابً اإلقلٌمًتجهٌز  .03

 بسٌدي البرنوصًالمركز اإلستشفابً اإلقلٌمً سٌدي منصور ببنك الدم تجهٌز  .04

 بالدار البٌضاء أنفا.موالي ٌوسف المركز اإلستشفابً الجهوي جهاز السكانٌر لفابدة  اقتناء .05

 .موالي رشٌداإلقلٌمً سٌدي عثمان بعمالة مقاطعات  المركز اإلستشفابًاقتناء جهاز السكانٌر لفابدة  .06

 ي البرنوصًبسٌد المنصوراإلقلٌمً  بالمركز اإلستشفابً قمنتهارتجدٌد تجهٌزات العالج باألشعة و .07

 عٌن الشقبعمالة  بالمركز اإلستشفابً اإلقلٌمً السقاط قمنتهارتجدٌد تجهٌزات العالج باألشعة و .08

 الحً المحمدي؛ بعٌن السبعمحمد الخامس بالمركز اإلستشفابٌ قمنتهارتجدٌد تجهٌزات العالج باألشعة و .09

 .بالفداء مرس السلطانمً بوافً بالمركز اإلستشفابً اإلقلٌ تجدٌد تجهٌزات العالج باألشعة ورقمنتها .71

 رشٌد. بموالياإلقلٌمً سٌدي عثمان  بالمركز اإلستشفابً تجدٌد تجهٌزات العالج باألشعة ورقمنتها .70

 صهت غُضت حطىاٌ انحسًُتػهً يسخىي 

 تهٌبة فضاء داخل مستشفى القرب محمد السادس إلٌواء جهاز سكانٌر بعمالة طنجة اصٌلة .0

 بمدٌنة طنجة  تهٌبة وتجهٌز المركز الجهوي لألنكولوجٌا .7

 وتأهٌل الشبكة االستشفائٌة تعزٌز
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 جهة الرباط سال القنٌطرةعلى مستوى 

 تجهٌز وحدة طب العٌون بالمركز االستشفابً الجهوي موالي ٌوسف بعمالة الرباط .0

 تجدٌد تجهٌزات مركز تصفٌة الدم ٌعقوب المنصور بعمالة الرباط. .7

 اإلقلٌمً اإلدرٌسً بالقنٌطرة لفابدة المركز اإلستشفابً SCANNERاقتناء جهاز سكانٌر  .3

 

  

 

 

 يشبرَغ حؼشَش وحىسُغ انؼزض انخبص بًؤسسبث انزػبَت انصحُت األونُت

 صهت يزاكش آسفٍ ػهً يسخىي

 .مراكشمراكز صحٌة حضرٌة بعمالة بناء  .0

 .مراكشقروٌٌن مع سكنٌن وظٌفٌٌن بعمالة اثنٌن مستوصفٌن  7بناء  .7

 الحوزبإقلٌم مركز صحً جماعً مع سكنٌٌن وظٌفٌٌن بابن الشٌخ  0بناء  .3

 الحوز.مستوصفٌن قروٌٌن مع سكنٌن وظٌفٌٌن للممرضٌن بإقلٌم  7بناء  .4

 .الحوزالشٌخ بإقلٌم  بابنمركز صحً مع سكن وظٌفً لطبٌب وممرض  0بناء  .5

 .شٌشاوةبالمراكز الصحٌة والمستوصفات القروٌة بإقلٌم  وظٌفً كنمس 71بناء  .6

 الحوز.بالمستوصف القروي لمدٌنات  7بالمركز الصحً وٌرغان و 0سكنٌٌن للمرضٌن 7بناء  .7

 ٌم الرحامنة.سكن وظٌفً بالمركز الصحً سٌدي عبد هللا بإقل 0بناء .8

 تامنصورت.بجماعة  الحربٌلالمركز الصحً 0بناء  .9

 .الرحامنةرض بإقلٌم ممستوصف قروي مع سكن وظٌفً للم 0مركز صحً وبناء  .01

 السراغنة.بإقلٌم قلعة واحد للممرض وبناء مساكن وظٌفٌة لفابدة األطباء بالمراكز الصحٌة  .00

 .بإقلٌم شٌشاوةالتنفسٌة  واألمراضبناء مركز التشخٌص لداء السل  .07

 .الرحامنةإعادة بناء المركز الصحً أوالد عامر تٌزمارٌن بإقلٌم  .03

 بعمالة مراكش.تهٌبة المركز الصحً المحمدٌة  .24

 الحوزبإقلٌم  إعادة بناء مركز صحً جماعً تٌزٌملٌل .05

 الحوزبإقلٌم  إعادة بناء مركز صحً جماعً مع وحدة للتولٌد بتٌغدوٌن .06

 الحوز.رض بإقلٌم ممع سكن وظٌفً للم إعادة بناء مستوصفٌن قروٌٌن .07

 .الحوزمراكز صحٌة بإقلٌم  3توسعة ثالثة  .08

 .السراغنةإعادة بناء مركز صحً ومستوصف قروي مع ثالثة مساكن وظٌفٌة بإقلٌم قلعة  .09

 .قلعة السراغنةتوسٌع ثالثة مراكز صحٌة بإقلٌم  .71

 

  

مؤسسات الرعاٌة الصحٌة األولٌة شبكة تعزٌز 

 والتغطٌة الصحٌة المتنقلة بالعالم القروي
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 صهت انذار انبُعبء سطبثػهً يسخىي 

 " الفضل " بعمالة مقاطعات موالي رشٌد  0مركز صحً حضري من المستوى  إحداث .0

 " بعمالة المحمدٌة 6" الفتح " و " الفتح  0مركزٌن صحٌن حضرٌٌن من المستوى  إحداث .6

 " الحمد " بإقلٌم مدٌونة 0مركز صحً حضري من المستوى  إحداث .3

 سنً.مركز صحً حضري أوالد عزوز بعمالة المقاطعات الحً الحإحداث  .2

 بعمالة المحمدٌةللمعاٌٌر الهندسٌة الفتح6مطابقة بناٌة المركز الصحً القروي من المستوى  .8

 مسٌك. بابن قصر البحر 0المركز الصحً الحضري المستوى تتمة أشغال تهٌئة  .2

 السالمٌة بعمالة موالي رشٌد ؛ 0تتمة أشغال تهٌئة المركز الصحً الحضري المستوى  .5

 بعمالة المحمدٌة. البرادعة 0تجدٌد تجهٌزات لفابدة المركز الصحً الحضري المستوى  .2

 بالدار البٌضاء أنفا.ٌولٌوز  9تجهٌز المركز الصحً من المستوى الثانً  .9

 .بعٌن الشقتجدٌد تجهٌزات المركز الصحً الحضري الداخلة  .01

 .الفداء مرس السطانبالمدٌنة الجدٌدة  6تجدٌد تجهٌز المركز الصحً الحضري المستوى  .00

 مسٌك. بابنقصر البحر  0تجدٌد تجهٌز للمركز الصحً الحضري المستوى  .06

 مدٌونة.تجهٌز المركز الصحً القروي المستوى األول الحمد بإقلٌم  .03

 بعمالة موالي رشٌد. السالمٌة 0تجدٌد تجهٌز للمركز الصحً الحضري المستوى  .02

 النواصر.إزدهار بإقلٌم 0تجدٌد تجهٌز للمركز الصحً الحضري المستوى  .02

 صهت غُضت حطىاٌ انحسًُتػهً يسخىي 

 أصٌلة. طنجة بنً توزٌن وطنجة البالٌة بعمالةمركزٌٌن صحٌٌن حضرٌٌن ب إحداث .0

 .مركزٌٌن صحٌٌن حضرٌٌن بمدٌنة تطوان إحداث .7

 .مةبإقلٌم الحسٌمؤسسة للرعاٌة الصحٌة األول  7توسعة  .3

 مؤسسة للرعاٌة الصحٌة األولٌة بإقلٌم الحسٌمة 03تهٌبة  .4

 .مراكز صحٌة بمدٌنة طنجة 5تهٌبة  .5

 .للصحة اإلنجابٌة بإقلٌم الحسٌمة مرجعًتهٌبة المركز ال .6

 صهت انزببغ سال انمُُطزةػهً يسخىي 

 القنٌطرة. التابعة إلقلٌممراكز صحٌة بالجماعات القروٌة  إحداث ست .0

 بعمالة الصخٌرات تمارة 0تامسنا واحد  مركز صحً إحداث .7

 بإقلٌم القنٌطرة. مع وحدة للتولٌد بسٌدي محمد لحمرتأهٌل مركز صحً واحد  .3

 اقتناء  آلتٌن الفحص بالصدى لفابدة المركز الصحً دٌور الجامع والمركز الصحً حسان بعمالة الرباط .4

 صهت انؼُىٌ انسبلُت انحًزاءػهً يسخىي 

 بناء ثالث مراكز صحٌة حضرٌة بمدٌنة العٌون. إعادة .0
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 حٌة المتنقلة بالعالم القرويمشارٌع التغطٌة الص

 صهت يزاكش آسفٍػهً يسخىي 

 كش.اإلسعاف بعمالة مرواحدة لسٌارة  0إقتناء .0

 .بإقلٌم قلعة السراغنة سٌارتٌن  لإلسعاف 7و وحدة طبٌة متنقلة  0إقتناء .7

 .بإقلٌم الرحامنةلإلسعاف  7تٌن سٌار7و طبٌتٌن متنقلتٌن  7وحدتٌن  اقتناء .3

 ثالث سٌارات لإلسعاف و بإقلٌم الصوٌرة 3وحدات طبٌة متنقلة و  3اقتناء  .4

 بإقلٌم الحوزسٌارات لإلسعاف  4اقتناء وحدتٌن طبٌتٌن متنقلتٌن و  .2

 

 

 

 

 وحطىَز انشبكت انًُذيضت نهؼالصبث انطبُت االسخؼضبنُت  حُظُى

 صهت انؼُىٌ انسبلُت انحًزاءػهً يسخىي 

سٌارة  00( وSMURلطبً االستعجالً )اوحدات للنقل  3و HELISMURاقتناء خدمات مروحٌة طبٌة .0

 بمدٌنة العٌون إسعاف

 

 صهت انزببغ سال انمُُطزةػهً يسخىي 

 الصنف ب( للمستعجالت الطبٌة بالرباط. 4و -أ–الصنف  7ٌارات لإلسعاف )س 6 اقتناء .0

 .بالرباط لتجهٌزات الطبٌةبا SAMUتجهٌز المستعجالت ومصلحة المساعدة الطبٌة المستعجلة  .7

 تهٌبة مصلحة المستعجالت بمستشفى القرب الزبٌر سكٌرج بسوق االربعاء بإقلٌم القنٌطرة .3

 اللة مٌمونة بالقنٌطرة. الصحً بالمركز UMPإحداث مصلحة المستعجالت الطبٌة للقرب  .4

 حطىاٌ انحسًُت غُضتصهت ػهً يسخىي 

 بعمالة طنجة أصٌلة SAMU9تهٌبة توسٌع و تجهٌز مركز الضبط  .0

 بعمالة طنجة أصٌلة SAMU9احداث مستودع لمركز الضبط  .7

  

تنظٌم وتطوٌر الشبكة المندمجة للعالجات الطبٌة 

 االستعجالٌة 
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 صهت انذار انبُعبء سطبثػهً يسخىي 

 ( بمن الصنف  6و  أ من الصنف 6 سٌارات لإلسعاف ) 07اقتناء .0

اإلقلٌمً محمد الخامس بعمالة مقاطعات عٌن  اإلستشفابًتعزٌز تجهٌز مصلحة المستعجالت للمركز  .7

 السبع الحً المحمدي؛

 .عمالة المحمدٌةموالي عبد هللا المركز اإلستشفابً اإلقلٌمً مصلحة المستعجالت ب زتعزٌز تجهٌ .3

بعمالة مقاطعات موالي اإلقلٌمً سٌدي عثمان  المركز اإلستشفابًمصلحة المستعجالت ب زتعزٌز تجهٌ .4

 رشٌد؛

 ر؛بإقلٌم النواصموالي الحسن األمٌر اإلقلٌمً  إلستشفابًتهٌئة وتأهٌل مصلحة المستعجالت للمركز ا .2

 ر؛بإقلٌم النواصموالي الحسن األمٌر اإلقلٌمً  بالمركز اإلستشفابًتعزٌز تجهٌز مصلحة المستعجالت  .6

بعمالة مقاطعات سٌدي المنصور اإلقلٌمً  للمركز اإلستشفابًجالت تعزٌز تجهٌز مصلحة المستع .2

 البرنوصً.

 

 

 
 

 خزوَط انطبٍ نألشخبص انًؼبلٍُ بؼًبنت انزببغهإحذاد انًزكش انضهىٌ ن .1

 

 

 

 

 بمدينة الرباط إحداث مستودع األموات البلدي .2

 .المركز الجهوي للتخطٌط العابلً بالمنارة بعمالة مراكش .3

 إعادة بناء وتوسٌع المعهد العالً للمهن التمرٌضٌة وتقنًٌ الصحة بعمالة الدار البٌضاء أنفا .4

 تهٌبة معهد تكوٌن تقنًٌ االسعاف بعمالة الدار البٌضاء .5

تجدٌد تجهٌزات المعهد العالً للمهن التمرٌضٌة وتقنًٌ الصحة بعمالة الدار البٌضاء أنفا .6

 دعم شبكة المؤسسات الطبٌة االجتماعٌة العمومٌة 

 مشارٌع أخرى منجزة 
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المنجزة المشارٌع أهم  
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التعاون فً إطار اتفاقٌات الخاصة بتفعٌل هذه  البرامج نورد االستنتاجات وكخالصة عامة حول حصٌلة 

 اآلتً سردها :

 االػخًبداث انًبنُت انًؼبأة يٍ غزف وسارة انصحت فٍ إغبر انبزايش انًُذيضت نخًُُت انًذٌ حسب انضهبث 
انًبنُت انًؼبأة يٍ غزف وسارة  االػخًبداث

 انصحت 
 انضهبث  نًسبهًت انىسارة انكهفت انًحُُت

 انسبلُت انحًزاء انؼُىٌ 000 700 781 1 000 600 150
 كهًُى واد َىٌ  000 400 717 000 220 47
 انذاخهت وادٌ انذهب 000 000 27 000 300 22

 انزببغ سال انمُُطزة 000 850 488 1 891 326 449
 انذار انبُعبء سطبث 000 710 643 000 770 81

 غُضت حطىاٌ انحسًُت 944 279 278 1 467 194 448
 يزاكش آسفٍ 302 340 796 000 200 372

 صهبث  2 246 280 733 6 358 611 571 1

 

 

 

 

من أصل  درهم 2321131803142جرى تحٌٌنها بقٌمة بخصوص المساهمة المالٌة للوزارة فقد 

المبرمجة فً هذا االطار، علما أن مساهمة الشركاء ظلت ثابتة ولم ٌطرأ علٌها درهم  2301232443900

 أي تغٌٌر.

 

 

 

 229إلى حدود متم شهر ماٌو من السنة الجارٌة  فإن عدد المشارٌع المنجزة وصلت ،فكما سبق ذكره 

أن  فً حٌن نجد .42%، أي بنسبة إنجاز عامة فً حدود إلى مشروعا 192من أصل  مشروعا صحٌا

لم ٌتم الشروع فً إنجازه وهذا راجع باألساس إلى اشكالٌات توفٌر األوعٌة العقارٌة أو  مشروعا 99

 فً أوانها ولصعوبات تقنٌة اعترضت مراحل اإلنجاز.لشركاء المالٌة لمساهمات العدم تحوٌل 

 المعطٌات نجد أنه:وكقراءة أولٌة لهذه 

 البرامج إطار فً المبرمجة الصحٌة المشارٌع وضعٌة حول استنتاجات و تقٌٌم

 المدن لتنمٌة المندمجة

 المالٌة المساهمة مراجعة مستوى على

 الصحة لوزارة

 المنجزة المشارٌع عدد مستوى على

االنجاز طور فً والتً  
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  بحٌث تمت  جهة الدار البٌضاء سطاتأعلى عدد المشارٌع المبرمجة تمت على مستوى

مجموع المشارٌع الصحٌة  من 41%مشروعا صحٌا ، أي بنسبة  068برمجة 

أغلبها فً مشروع  29 نطالقة أشغال إنجازعطاء امشروع وا 22 تم انجاز المبرمجة، 

لم ٌشرع بعد فً اعطاء انطالقتها على مشروع  24 أن فً حٌن نجد، مراحلها المتقدمة

 ؛ر المنتدب لفابدة شركة إدماج سكناعتبار أن إنجازها أسند فً إطار آلٌة التدبٌ

  بحٌث تم  جهة مراكش آسفًأعلى نسبة إنجاز المشارٌع المبرمجة سجلت على مستوى

مشروع مبرمج فً حٌن أن المشارٌع  011مشروع من أصل  67إنجاز ما ٌقارب 

مشروع تهم باألساس خلق مؤسسات استشفابٌة جدٌدة ستشكل  75المتبقٌة، وهً 

موضوع ملحق التفاقٌة الشراكة جدٌد على اعتبار أن مسألة إنجازها أنٌطت ، فً إطار 

 جهٌز واللوجستٌك والنقل والماء.آلٌة التدبٌر المنتدب ، إلى وزارة الت

 

 

 

 موزعة حسب الجهات السبع المعنٌة. درهم 358 611 571 1تمت تعببة اعتمادات مالٌة بقٌمة 
 

، وجب إثارة االنتباه إلى حجم الغالف المالً الذي ٌتوجب على الوزارة برمجته لتغطٌة فً هذا اإلطارو

   7170إنجاز المشارٌع التً توجد حالٌا فً طور االنجاز وتلك التً لم ٌشرع بعد فً انجازها إلى غاٌة 

 الستكمال إنجازها. درهم  888 668 161 5 حوالًب كأقصى حد تقدٌري

 برمجة:  هذا ناهٌك عن

 لتشغٌل المؤسسات الصحٌة المنجزة؛ التسٌٌر توفٌر مٌزانٌات 

 فٌة والضرورٌة لعمل هذه المؤسسات.توفٌر الموارد البشرٌة الكا 

 

 

 

 

بعض بتنفٌذها لفً هذا اإلطار نسجل بطء وثٌرة إنجاز المشارٌع المبرمجة والقابلة لإلنجاز والتً عهد 

 مشروعا 44حاملً المشارٌع المنتدبٌن وخصوصا على مستوى جهة الدار البٌضاء سطات، فمن أصل 

 مشارٌع صحٌة . 1تم تفوٌض إنجازه إلى شركة إدماج سكن بجهة الدار البٌضاء تم إنجاز فقط 

 

 

 

 المعبأة المالٌة االعتمادات مستوى على

الصحة وزارة طرف من    

 المنتدب التدبٌر آلٌة اعتماد مستوى على

 للمشارٌع
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  مساهمة الشركاء فً مواكبة جهود وزارة الصحة إلنجاز مشارٌع البرامج المندمجة

وهً الدار البٌضاء سطات، الرباط سال  جهات للمملكة 4وجهت باألساس نحو 

 القنٌطرة، مراكش آسفً وطنجة تطوان.
 

   12030003000مجموع مساهمات الشركاء فً تنفٌذ المشارٌع المبرمجة قدرت بنحو 

ما أي  .درهم  2321131803142درهم مقابل الكلفة االجمالٌة للمشارٌع والتً تقدر ب 

 من مجموع المساهمات المالٌة المبرمجة. %5نسبة ٌماثل فقط 
 

  أي  درهم 413 713 121االعتمادات المالٌة المعبأة من طرف الشركاء قدرت بنحو

 من مجموع االعتمادات المالٌة المعبأة فً إطار االتفاقٌات الشراكة؛ % 1بنسبة 
 

  الجهات التً باشر الشركاء فً إنجاز المشارٌع المبرمجة طالت جهات الرباط سال

 القنٌطرة، الدار البٌضاء سطات وطنجة تطوان الحسٌمة ؛
 

 تلك المبرمجة فً  االعتمادات المالٌة المعبأة على مستوى جهة الرباط سال القنٌطرة فاقت

 إطار اتفاقٌة الشراكة الموقعة؛
 

  2130003000بقٌمة  تعبأتها بالكاملمساهمة مجلس جهة طنجة تطوان الحسٌمة تمت 

  درهم وذلك فً إطار مشروع الحسٌمة منارة المتوسط.

 

 االػخًبداث انًبنُت انًؼبأة يٍ غزف انشزكبء فٍ إغبر انبزايش انًُذيضت حسب انضهبث 

اإلػخًبداث انًبنُت االصًبنُت انًؼبأة يٍ 

 غزف انشزكبء
 انضهبث  يسبهًت انشزكبء 

 انزببغ سال انمُُطزة 000 000 36 413 713 49

 انذار انبُعبء سطبث 000 000 250 000 000 60

 غُضت حطىاٌ انحسًُت 000 000 12 000 000 12

 يزاكش آسفٍ 000 000 52 ال شٍء

 صهبث  4 000 000 350 413 713 121

 

 

 

الشركاء مساهمة مستوى على  
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أهم اإلكراهات و الصعوبات التً اعترضت إنجاز المشارٌع 

 الصحٌة المبرمجة فً اآلجال وتسببت فً تأخرها 

 

 تجاوز االعتمادات المالٌة األولٌة المقترحة لكل المشارٌع

 عدم تصفٌة األوعٌة العقارٌة لبعض المشارٌع المبرمجة

 لمجموعة من المشارٌع المبرمجةعدم توفٌر األوعٌة العقارٌة 

 عدم برمجة االعتمادات المالٌة للشركاء أو بطء فً تعبئتها
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رة حول مجمل المشارٌع الصحٌة التً تمت برمجتها فً إطار الشراكة نجد أن من خالل إلقاء نظ

المحلٌٌن ال ٌدخرون جهدا فً مواكبة جهود الوزارة من أجل بلورة بعض االجراءات والتدابٌر الشركاء 

 المتعاقبة.عمل الوزارة  اتالمسطرة فً إطار استراتٌجٌة ومخطط

  

  

 حىسَغ االػخًبداث انًبنُت انًزصىدة يٍ غزف انشزكبء حسب انضهبث 

 

      

 
 انًضًىع

احفبلُبث انشزاكت انًىلؼت يغ انضًبػبث انخزابُت وانًببدرة انىغُُت نهخًُُت 

 انًحهٍُُ انًخذخهٍُانبشزَت وببلٍ 
 انضهبث 

يسبهًت ببلٍ 

 انًخذخهٍُ

يسبهًت انضًبػبث انخزابُت 

وانًببدرة انىغُُت نهخًُُت 

 انبشزَت
 يسبهًت وسارة انصحت

ػذد 

 االحفبلُبث

 2   000 320 انًىارد انبشزَت 000 320
انؼُىٌ انسبلُت 

 انحًزاء

 كهًُى واد َىٌ  1 000 100 3 انىػبء انؼمبرٌ  انًىارد انبشزَت 000 100 3

 انزببغ سال انمُُطزة 22 965 497 24 652 289 53   617 787 77

 انذار انبُعبء سطبث 2 000 856 88 000 650 78 000 000 49 000 506 216

 سىص يبست 24 000 369 130 800 182 100 000 226 4 800 777 234

 صهت انشزق 22 000 250 902 800 946 213 000 380 185 800 576 301 1

 صهت فبص يكُبص 22 198 249 292 671 393 62 890 136 44 859 279 298

 بٍُ يالل خُُفزة 4 476 835 234 000 000 79 000 000 100 476 835 413

 درػت حبفُالنج 9 000 700 2 200 151 20   200 851 22
 

 انًضًىع  82 739 357 578 1 123 934 907 890 742 382 752 034 869 2

حصٌلة التعاون مع الجماعات الترابٌة حسب محاور التدخل .7

 1022 حتى متم سنة



 

 
29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من خالل البٌانات المستقاة من الجدول أعاله ٌتضح لنا ان الجماعات الترابٌة والمبادرة الوطنٌة للتنمٌة 

للبشرٌة تساهم وبشكل فاعل وفعال فً تموٌل األنشطة الصحٌة المبرمجة فً إطار اتفاقٌات للشراكة ، 

 وعلى هذا األساس نستنتج ما ٌلً:

 

 

 

 

األطراف المبرمجة فً إطار اتفاقٌات الشراكة، التزمت كل فً إطار تفعٌل إنجاز المشارٌع الصحٌة 

 موزعة على الشكل اآلتً: درهم 752 034 869 2اجمالٌة بقٌمة رصد اعتمادات مالٌة الموقعة على 

 :55أي بنسبة ، درهم  739 357 578 1  وزارة الصحة%   

 :32أي بنسبة  ،درهم  123 934 907 الجماعات الترابٌة% 

 :13أي بنسبة  ،درهم  890 742 382  باقً المتدخلٌن% 
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توزٌع االعتمادات المالٌة المرصودة من طرف 
 الشركاء حسب الجهات

 مساهمة الجماعات الترابٌة والمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة مساهمة باقً المتدخلٌٌن 

على مستوى االعتمادات المالٌة المرصودة 

 االتفاقٌات حسب الشركاءفً اطار 

 التعاون إطار فً المبرمجة الصحٌة المشارٌع وضعٌة حول واستنتاجات تقٌٌم

الترابٌة الجماعات مع  
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مساهمتها فً  تتمٌزتقتصر مساهمات الجماعات الترابٌة على مستوى التموٌل المالً فحسب بل  ال

 :توفٌر
 

 بإنجازالالزمة إلقامة المشارٌع الصحٌة مقابل مساهمة القطاع الوصً بالتكفل  األوعٌة العقارٌة 

مٌة لٌقلذي خصصته المجالس اإلالمشروع وهً مناسبة نود من خاللها ان نبرز مستوى التعاون ا

 لكل من الناظور، جرسٌف وبركان فً هذا المجال .

  ها المحلٌة ونخص بالذكر فبة عبر تمثٌلٌاتوضع الموارد البشرٌة رهن إشارة وزارة الصحة

 الممرضٌن والتقنٌٌن وسابقً سٌارات اإلسعاف.....

 

 

 

 

 

 

إن طبٌعة المشروع المفترض إقامته على المستوى المحلً تبرز نوعٌة الشركاء المتدخلٌن فً انجازه ، 

، إلى جانب مجالس الجماعات الترابٌة فً المساهمة وعلى هذا األساس تتضافر جهود بعض المتدخلٌن

ونخص بالذكر مؤسسة محمد الخامس إلنجاز بعض المشارٌع الصحٌة المبرمجة على المستوى الترابً، 

للتضامن ، لالسلمى للوقاٌة ومحاربة داء السرطان، وكاالت اإلنعاش والتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

 لعماالت وأقالٌم المملكة ....

جد المهم الذي قدم من قبل هؤالء الشركاء فً تموٌل المشارٌع الوفً هذا الشأن نبرز مدى الدعم المالً 

البٌضاء سطات، فاس مكناس ، الشرق وجهة بنً مالل خنٌفرة وهو  الصحٌة على مستوى جهات الدار

 ما ساهم من حجم االعتمادات المالٌة المرصودة فً هذا الشأن.

 

 

 

 

 على مستوى طبٌعة المساهمات المبرمجة

 

 على مستوى تدخل باقً الشركاء المحلٌٌن
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انخراط وزارة الصحة فً انجاز المشارٌع المبرمج فً إطار المقاربة التشاركٌة ٌقتضً منها المزٌد إن 

، فهذه الوزارة الشراكة ةلدٌنامٌكٌمن تعببة الموارد المالٌة فً أوانها ، باعتبارها المحرك األساسً 

تعببة ما المقبلة لإلى االخذ بعٌن االعتبار بمناسبة إعدادها لمٌزانٌاتها المالٌة  7170مدعوة إلى غاٌة سنة 

من مجموع االعتمادات المرصودة فً إطار   %55 أي بنسبة درهم ،  739 357 578 1 مجموعه

 .المقاربة التشاركٌة

 إما عبر :كما أن الشركاء مدعوون بدورهم إلى الوفاء بتعهداتهم الملتزم بها فً إطار هذه الشراكات 
 

  وزارة الصحة على شكل رصد أموال المساعدة  لفابدةتحوٌل المساهمات المالٌة الملتزم بها

«Fonds de concours»  صادر  47620527من المرسوم رقم  9وذلك وفقا لمقتضٌات المادة

 بإعداد وتنفٌذ قوانٌن المالٌة "؛( ٌتعلق 7105ٌولٌوز  05) 0436من رمضان  78فً 
 

 أو عن طرٌق التدخل المباشر فً إنجاز المشارٌع المعهود إلٌهم بإنجازها. 

 

  

 على مستوى تدخل باقً الشركاء المحلٌٌن
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محاور التدخل ذات األولوٌة الجماعات الترابٌة وباقً المتدخلٌن المحلٌٌن فً دعم ركزت جهود لقد و

 :التالٌة

 

 

 حؼشَش وحأهُم انشبكت االسخشفبئُت

مكنت ع وتعزٌز العرض االستشفابً عبر جهات المملكة فً إطار المقاربة التشاركٌة، ٌتوستعزٌز ل

المبرمجة والمرصودة من طرف وزارة الصحة والجماعات الترابٌة وباقً الفاعلٌن المحلٌٌن االعتمادات 

المشارٌع إنجاز  من 7107فً إطار إنجاز المحور المتعلق بالعرض االستشفابً إلى غاٌة متم سنة 

 التالٌة:

 جهة الرباط سال القنٌطرةعلى مستوى 

 سٌدي سلٌمان بإقلٌم سٌدي سلٌمان قلٌمً اقتناء التجهٌزات لفابدة المركز اإلستشفابً اإل .0

 بناء وتجهٌز مركز تصفٌة الدم سٌدي ٌحٌى بإقلٌم سٌدي سلٌمان  .7

 تهٌبة مركز تشخٌص األمراض بسٌدي قاسم  .3

 اقتناء تجهٌزات لفابدة المركز االستشفابً االقلٌمً بسٌدي قاسم  .4

 .بناء مصلحة الرادٌو بإقلٌم سٌدي قاسم .5

 بعمالة سال  مركز تصفٌة الدمإحداث  .6

 

 جهة الشرقعلى مستوى 

 إحداث مستشفى القرب لعٌون سٌدي ملوك .0

 بجرسٌفاقتناء وعاء عقاري من أجل إحداث مستشفى اقلٌمً  .7

 بإقلٌم بركان اقتناء وعاء عقاري من أجل إنجاز مستشفى القرب بأحفٌر .3
 

 جهة سوس ماسةعلى مستوى 

 .بإنزكانتوسٌع مصلحة األشعة بالمستشفى اإلقلٌمً  .0

 .إنزكان أٌت ملولإعادة تأهٌل المصلحة النفسٌة بالمركز االستشفابً بعمالة  .1

المختار ضحاٌا العنف بالمستشفى اإلقلٌمً  واألطفالبناء مركز إعادة التأهٌل ووحدة رعاٌة النساء  .3

 . بجهة سوس ماسةالسوسً 

 بأكادٌر.تجدٌد شبكة الكهرباء والماء بالمركز اإلستشفابً الحسنً  .4

 ء بداخل المركز االستشفائً االقلٌمً بٌوكرى الحتضان جهاز سكانٌر تهٌئة فضا .5

 

 

 

 

 تعزٌز وتأهٌل الشبكة االستشفائٌة
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 جهة درعة تافٌاللتعلى مستوى 

 .بإقلٌم الراشٌدٌة بناء مصلحة المستعجالت بمستشفى القرب بمرزوكة .0

 الراشدٌة متوسٌع مصلحة األمراض النفسٌة والعقلٌة بمستشفى موالي علً الشرٌف بإقلٌ .1

 سٌدي حساٌن بناصر بإقلٌم ورزازاتتجهٌز مصلحة األمراض العقلٌة والنفسٌة بالمستشفى االقلٌمً   .1

 توسٌع مركز تصفٌة الدم بإقلٌم مٌدلت  .4

 جهاز سكانٌر  إلٌواءبناء فضاء بداخل المركز االستشفابً االقلٌمً بزاكورة  .5

 اقتناء تجهٌزات لفابدة المختبر التابع للمستشفى االقلٌمً بزاكورة  .6

 

 

 

 

يؤسسبث انزػبَت  َش 

األونُت وانخغطُت  انصحُت 

انصحُت  انًخُمهت ببنؼبنى انمزوٌ 

القروٌة  الحضرٌة و الخدمات الصحٌة وتحسٌن ولوج الساكنةمن أجل تقلٌص التفاوت فً عرض 

على المقاربة الخدماتٌة لتغطٌة  ة الصحة استراتٌجٌة جدٌدة ترتكزللعالجات األساسٌة، اعتمدت وزار

-2وتتمثل هذه المقاربة، كما نص على ذلك المرسوم رقم’’. البنٌة التحتٌة‘’الساكنة القروٌة عوض مقاربة 

المتعلق بتنظٌم عرض العالجات والخرٌطة الصحٌة والمخططات الجهوٌة لعرض العالجات  14-562

عرض العالجات مع حاجٌات  مةبمال فٌما ٌخص استراتٌجٌة الصحة المتنقلة، والتً ستمكن أجرأتها من

 .الساكنة القروٌة استنادا على الخصابص المجالٌة والدٌموغرافٌة والوبابٌة لكل منطقة

توسٌع الرامٌة إلى تنفٌذ  وزارةمجهودات الفً  انخرط الشركاء المحلٌٌن للوزارةمجال وفً هذا ال

تعزٌز إلى  والرامًالعرض الصحً الخاص بمؤسسات الرعاٌة الصحٌة األولٌة و تنمٌة الصحة القروٌة 

 استراتٌجٌة التغطٌة الصحٌة القارة من جهة، ومن جهة ثانٌة تعزٌز التغطٌة الصحٌة المتنقلة.

 

 الرعاٌة الصحٌة األولٌة تتأهٌل مؤسسا وعزٌز ت

إحداث وتوسٌع حول الموقعة مع الجماعات الترابٌة وباقً الفاعلٌٌن المحلٌٌن وتتمحور محاور الشراكات 

هذه  دعموتأهٌل وتجهٌز مؤسسات الرعاٌة الصحٌة األولٌة سواء بالمجال الحضري والقروي مع 

 فضال عن توفٌر األدوٌة بالجهات المذكورة أعاله. تقنٌةالطبٌة والتجهٌزات المؤسسات بال

 فً هذا الشأن: 1022المنجزة إلى غاٌة متم سنة  عالمشارٌ أبرز وفٌما ٌلً

تعزٌز مؤسسات الرعاٌة الصحٌة األولٌة والتغطٌة الصحٌة 

 المتنقلة بالعالم القروي 
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 جهة فاس مكناسعلى مستوى 

 بجماعة الرمٌلة بإقلٌم تاونات 0بناء وتجهٌز المركز الصحً الحضري المستوى  .0

 مكناس.ب بالجماعة الحضرٌة بوفكران 7تهٌبة وتوسٌع دار الوالدة بالمركز الصحً الحضري المستوى  .7

 بناء مستوصف قروي العنصر بتاونات .3

 تهٌبة المركز الصحً الحضري البستان بعمالة مكناس؛ .4

 ثالث أجهزة الفحص بالصدى متنقلة لفابدة المراكز الصحٌة وٌسالن، السعادة و البستان 3اقتناء  .5

 جهة الدار البٌضاء سطاتعلى مستوى 

 بإقلٌم برشٌد.بناء وتجهٌز المركز الصحً الحسن الثانً  .0

 بإقلٌم برشٌد.توسٌع وإعادة تأهٌل المركز الصحً  .7

 

 جهة درعة تافٌاللتعلى مستوى 

 ورزازات.ب إعادة تأهٌل المركز الصحً القروي المستوى الثانً وقاعة الوالدة بالجماعة القروٌة تلوات .0

 بورزازاتإحداث قاعة للتولٌد بالمركز الصحً أنزال  .7

 الجرف بإقلٌم الراشدٌة  7توسٌع دار الوالدة بالمركز الصحً الحضري المستوى  .3

 

 جهة سوس ماسةعلى مستوى 

 بإقلٌم شتوكة اٌت باها.بناء وتجهٌز المستوصف القروي بدوار تلٌدٌل بالجماعة القروٌة تارغاتوشكا .0
 بإقلٌم اشتوكة اٌت باها.اقتناء التجهٌزات للمركز الصحً القروي المستوى الثانً أٌت عمٌرة  .7
 .بعمالة إنزكان اٌت ملول تهٌبة الجدران الخارجٌة للمستوصفات القروٌة .3
 الحً المحمدي بعمالة آكادٌر إداوتنان  0بناء مركز صحً حضري من المستوى  .4
 بالجماعة القروٌة الدراركةبناء وتجهٌز دار الوالدة وسكن وظٌفً  .5
 ازٌار  7ترقٌة مستوصف قروي الى مركز صحً قروي من المستوى  .6

 

 جهة الرباط سال القنٌطرةعلى مستوى 

 بمدٌنة سال. إحداث مركز لصحة الفم واألسنان بحً بطانة .0
 مراكز صحٌة حضرٌة بعمالة سال 2تهٌئة وتجهٌز   .7
 تمارةبعمالة الصخٌرات إحداث مركز صحً المخالٌف  .3
 بإقلٌم سٌدي قاسم إحداث وحدة للتولٌد بالخنٌشات .4
 بسٌدي قاسم تهٌبة مركز تشخٌص وعالج األمراض التنفسٌة .5
 الخمٌساتالبحراوي بمع وحدة مستعجالت القرب سٌدي عالل احداث مركز صحً حضري  .6

 
 جهة الشرقعلى مستوى 

 مراكز صحٌة حضرٌة بعمالة وجدة أنجاد7  إحداث .0
 بإقلٌم جرادة وعالج األمراض التنفسٌةإحداث مركز تشخٌص  .7
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 تعزٌز التغطٌة الصحٌة المتنقلة بالعالم القروي

 

 اقتناء وحدة طبٌة متنقلة للعٌون بسٌدي قاسم  .0

 بعمالة سال. سٌارة لنقل األدوٌة والتلقٌح اقتناء .7

 اقتناء سٌارتً اسعاف لفابدة جماعتً أمرزكان و تارمٌخت بإقلٌم ورزازات  .3

 اقتناء وحدة طبٌة متنقلة بزاكورة  .4
 

 

 

 

 

 

 

 حؼشَش انًؤسسبث انطبُت االصخًبػُت انؼًىيُت 
 

 إحداث فضاء الصحة للشباب بعٌن العودة بالصخٌرات تمارة .0

 سال. بعمالة تجهٌز وحدة الفحص وتجهٌزات التروٌض الطبً لفابدة المركز الصحً لعٌاٌدة .7

 بعمالة سال.إقتناء أجهزة التروٌض الطبً للمركز الصحً القرٌة  .3

 بإقلٌم تارودانت بناء مركز للتزوٌد باألطراف الصناعٌة وللتأهٌل البدنً بحً السطاج .4

  

 المؤسسات الطبٌة االجتماعٌة العمومٌة تعزٌز 
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 حؼشَش انًىارد انبشزَت 
األطباء واألطر التمرٌضٌة، لتجاوز إكراهات الخصاص المهول للموارد البشرٌة خصوصا فً فبة 

عملت وزارة الصحة على بلورة طرق محددة تكفل ولوج هذه األطر إلى المؤسسات الصحٌة التابعة 

 للوزارة وهً كاآلتً:

 الوضع رهن اإلشارة من طرف الجماعات الترابٌة لدى وزارة الصحة؛ 

 اإلتفاقٌات الدولٌة ؛ 

 الشراكة بٌن القطاع العام والقطاع الخاص؛ 

 التعاقد مع أطباء القطاع الخاص؛ 

 التشغٌل بموجب عقود؛ 

 اتفاقٌات الشراكة بٌن وزارة الصحة والجمعٌات؛ 

 .اتفاقٌات الشراكة بٌن وزارة الصحة والشركات 

 وقد تبنت الوزارة، كأولوٌة فً استراتٌجٌتها اآلنٌة، إلى تبنً المسلك اآلتً:

 حٌث تقوم الجماعات  ،ى وزارة الصحةالوضع رهن اإلشارة من طرف الجماعات الترابٌة لد

الترابٌة بتوظٌف الموارد البشرٌة )األطباء والممرضٌن وباقً التخصصات الصحٌة( طبقا 

بتحدٌد شروط وإجراءات وبرامج  7106بتارٌخ ماي   1360.13لقرارا وزٌر الداخلٌة رقم 

مبارٌات التوظٌف فً المناصب العمومٌة بالجماعات الترابٌة، وبعد ذلك ٌتم وضع هذه الموارد 

 78الصادر فً  72032477البشرٌة رهن إشارة وزارة الصحة عمال بمقتضٌات المرسوم رقم 

من الظهٌر الشرٌف  46تطبٌق الفصل  ( بتحدٌد كٌفٌات7104ٌناٌر  31) 0435من ربٌع األول 

( بمثابة النظام األساسً العام 0958فبراٌر  74) 0377الصادر فً شعبان  02582118رقم 

 ومٌة المتعلق بالوضع رهن اإلشارة.للوظٌفة العم

بحٌث تم التوقٌع على أبدت العدٌد من الجماعات الترابٌة استعدادها لتوفٌر أطر أطبٌة ، وفً هذا اإلطار

مهم من اتفاقٌات شراكة تلتزم بمقتضاها هذه الوحدات الترابٌة إما بالعمل على توفٌر عدد من األطر  عدد

الطبٌة والتمرٌضٌة وتقنًٌ للصحة ووضعها رهن إشارة وزارة الصحة للعمل بالمؤسسات الصحٌة أو 

ٌٌن اعتمادات مالٌة لتحمل المصارٌف المترتبة عن تعٌٌن هذه االطر من طرف الفاعل صتخصٌ

 الخواص.

 وعلٌه، جرى التوقٌع على عدد من اإلتفاقٌات نوردها كاآلتً حسب الجهات:

 على مستوى جهة الشرق

تعمل بموجبها الجماعات الترابٌة إلى جانب باقً الشركاء المحلٌٌن  اتفاقٌات للشراكة 1التوقٌع على 

التً تم وضعها رهن  ةرٌضٌعلى تحمل المصارٌف والتكالٌف الشهرٌة الخاصة باألطر الطبٌة أو التم

 إشارة المؤسسات الصحٌة التابعة للوزارة.

 تعزٌز الموارد البشرٌة 
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 على مستوى جهة طنجة تطوان الحسٌمة

الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة من أجل تغطٌة  ةستعمل بموجبها المبادر اتفاقٌة واحدة للشراكةالتوقٌع على 

عملت على جمعٌة مدنٌة خاصة على توفٌرها وفق  ممرضا 10المصارٌف والتكالٌف الشهرٌة ل 

 الشروط واآللٌات القانونٌة الجاري بها العمل فً هذا الشأن.

 

 جهة فاس مكناسعلى مستوى 

 41تهم دعم المجلس اإلقلٌمً لتازة مصارٌف والتكالٌف الشهرٌة ل  اتفاقٌة للشراكة واحدةالتوقٌع على 

إشارة المندوبٌة االقلٌمٌة للصحة بتازة من أجل دعم هن من األطر التمرٌضٌة التً تم وضعها ر

من أجل  6( و  3ممرض ( دعم مستعجالت القرب )  73المستشفى االقلٌمً ابن باجة بإقلٌم تازة ) 

 مستوصفات قروٌة كانت مغلقة. 6تشغٌل 

 جهة كلمٌم واد نون :على مستوى 

قلٌمً ألسا الزاك بتغطٌةالمصارٌف والتكالٌف التوقٌع على اتفاقٌة واحدة للشراكة تهم مساهمة المجلس اال

 التً عملت جمعٌة مدنٌة على التعاقد معها .أربعة أطباء فً الطب العام  4الشهرٌة لألطباء

 جهة العٌون الساقٌة الحمراء:على مستوى 

لفابدة المجلس الجماعً للعٌون بتحوٌل مساهمة مالٌة بموجبها ٌعمل التوقٌع على اتفاقٌة شراكة واحدة 

جمعٌة مدنٌة تعمل على التعاقد مع طبٌب عام على مستوى مصلحة المستعجالت للمركز االستشفابً 

 .رهن إشارة المندوبٌة االقلٌمٌة للصحة ببوجدور للعمل بالمصلحة المعنٌةتضعه للعٌون و

 جهة سوس ماسة:على مستوى 

تساهم من خالله الجماعة الترابٌة من أجل توفٌر أطر تمرٌضٌة سواحدة شراكة التوقٌع على اتفاقٌة 

 درهم 7112111لتٌزنٌت على تخصٌص اعتماد مالً بقٌمة 
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مأسسة الشراكة مع التفاقٌات الشراكة، إلى عقلنة التدبٌر الجٌد وزارة الصحة جاهدة، فً إطار  سعتلقد 

تحت عدد  1008دجنبر  12األولى بتارٌخ : ثالث دورٌات وزارٌةعبر استصدار الجماعات الترابٌة 

والمتعلقة بضبط قواعد اتفاقٌات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلٌن على المستوى المحلً  18222

ع إعطاء األولوٌة، أثناء إعداد م 7107-7118وفق االستراتٌجٌة القطاعٌة لوزارة الصحة برسم الفترة 

 مشارٌع الشراكة ، للمشارٌع التً تصب فً اتجاه تحقٌق أهداف المخططات الوزارٌة المتعاقبة.

 

، والتً  07955 تحت عدد 1024أكتوبر 20فً حٌن أن الدورٌة الوزارٌة الثانٌة والصادرة بتارٌخ 

تمت صٌاغتها استكماال للضوابط التً تم سنها فً الدورٌة األولى والمتعلقة بالتدبٌر الجٌد لالتفاقٌات 

الشراكة الموقعة مع القطاعات الحكومٌة والجماعات الترابٌة. بحٌث عملت الوزارة على إرسال رسابل 

اف على االنخراط الجاد فً توجٌه واضحة لتمثٌلٌها على المستوى المحلً على تحسٌس هذه األطر

 .استراتٌجٌة ومخططات عمل الوزارة تدخالت الجماعات الترابٌة والمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة وفق

والتً جاءت ، 1104تحت عدد  1022دجنبر  2تارٌخ فٌما الدورٌة الوزارٌة الثالثة والصادرة ب

إنجاز المشارٌع الصحٌة وتسببت فً تأخرها استحضارا لحجم اإلشكاالت والصعوبات التً اعترضت 

كامة تدبٌر ، من خالل التأكٌد على حسن تجوٌد حاستكماال للدورٌتٌن األولى والثانٌةفً اآلجال، وكذا 

وتلك أو إطار اتفاقٌات الشراكة الموقعة مع الشركاء المحلٌٌن سواء فً المشارٌع الصحٌة المبرمجة 

لك محمد السادس نصره هللا، حٌث تقرر إعطاء نفس جدٌد لمقاربة الموقعة فً حضرة صاحب الجاللة الم

تشاركٌة ناجعة تنفٌذا للتوجٌهات الملكٌة السامٌة لصاحب الجاللة والواردة فً خطابه خالل افتتاح الدورة 

 .7107األولى من السنة التشرٌعٌة الثانٌة بتارٌخ أكتوبر 

 

ناجعة للمشارٌع الصحٌة فً إطار الشراكة ، هناك أمور وموازاة مع تفعٌل حكامة تدبٌرٌة جٌدة وإال أنه،

 تقتضً منا تسلٌط الضوء علٌها وٌتعلق األمر ب: 

 

  مخطط لمحاور األساسٌة التً نص علٌها ومواكبتها لالشراكة مع الجماعات الترابٌة مالبمة

االستمرار الذي ٌعزز من مكانة الشراكة مع الجماعات الترابٌة وٌشجع على و 4348الصحة 

 فً النهوض بها.

  تأطٌر جل عملٌات الشراكة المقترح إبرامها مع الجماعات الترابٌة مستقبال وتوجٌهها نحو أمور

ذات األولوٌة بالنسبة للوزارة ونخص بالذكر تعزٌز الموارد البشرٌة عبر آلٌة الوضع رهن 

 اإلشارة 

 

 

انبُذ انزابغ: انخىصُبث يٍ أصم حكبيت صُذة نهًشبرَغ انًبزيضت 

 إغبر احفبلُبث انشزاكت فٍ
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  للصحة من أجل لمدٌرٌات الجهوٌة اعلى مستوى مخاطب مكلف بتتبع المشارٌع الصحٌة تعٌٌن

 دٌرٌة التخطٌط والموارد المالٌة؛مالتنسٌق الدابم مع اإلدارة المركزٌة خاصة 

 

  الصعوبات التً اعترضت تنفٌذها فً نتابجها والنظر و " حاملً المشارٌع المنتدبة "تقٌٌم آلٌة

 للمشارٌع المنتدب له بإنجازها فً إطار اتفاقٌات شراكة موقعة بٌنها وبٌن وزارة الصحة؛  

 

  المخططات الجهوٌة لعرض العالجات لمعرفة الحاجٌات الصحٌة ذات التسرٌع بالمصادقة على

وبشراكة مع الجماعات األولوٌة حسب الجهات وذلك قصد برمجة إنجازها من طرف وزارة الصحة 

 الترابٌة وباقً المحلٌٌن ؛

 

 اتفاقٌة إطار للشراكة بٌن وزارة الصحة، وزارة الداخلٌة ووزارة االقتصاد  االسراع بالتوقٌع على

والمالٌة المتعلقة تنظٌم عملٌة تشغٌل األطر الطبٌة والتمرٌضٌة والمولدات بمؤسسات الرعاٌة الصحٌة 

 روي.األولٌة المغلق بالعالم الق

 

 

 قصد تتبع المشارٌع الصحٌة  )كل ثالثة أشهر( مأسسة االجتماعات التنسٌقٌة بشكل دوري

المبرمجة فً إطار تشاركً طبقا لتعلٌمات السٌد وزٌر الصحة بمناسبة ترأسه ألشغال االجتماع 

 المتعلق بتتبع حصٌلة إنجاز المشارٌع الصحٌة المبرمجة فً إطار اتفاقٌات الشراكة الموقعة فً

. مع تعمٌم هذه 6102أبرٌل  61حضرة صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا بتارٌخ 

 االجتماعات كذلك على االتفاقٌات المبرمة مع الجماعات الترابٌة ومختلف الفاعلٌن المحلٌٌن؛

 

 خاصة مع  التفكٌر فً إٌجاد الٌة للتنسٌق المعقلن بٌن وزارة الصحة ووزارة الداخلٌة(

مشارٌع اتفاقٌات الشراكة المبرمة مع الجماعات الترابٌة من لتدبٌر المشترك لالمحلٌة( ل السلطات

خالل استصدار قرار مشترك لوزارة الصحة ووزارة الداخلٌة لكٌفٌة تتبع اتفاقٌات الشراكة وإحداث 

 لجانواإللزامً الجتماعات هذه ال لجان التتبع المركزٌة والجهوٌة وتفعٌل دورها بالحضور الدابم
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يجسد ىذا التقرير حصر عدد وطبيعة االتفاقيات الشراكة التي جرى التوقيع عليها بين يدي صاحب 
الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل بمناسبة تشريفو على اعطاء انطالقة البرامج التنموية 

 المندمجة لتنمية مدن المملكة.
 

ىذا التقرير وضعية المشاريع الصحية المبرمجة في إطار المقاربة التشاركية التي كما يستحضر 
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي  انتهجتها وزارة الصحة مع الجماعات الترابية وفي إطار

 المتدخلين والفاعليين المحليين.
 

مدير التخطيط  ،الميريموالي الهاشمي  السيدتحت إشراف ىذا التقرير الذي تمت بلورتو 
والموارد المالية بالنيابة، وىي مناسبة يود من خاللها طاقم التحرير تخصيصو بخالص الشكر 

التقرير وكذا على روح لهذا  هواالمتنان والتقدير لو على مستوى التأطير الذي حضي بو طيلة إنجاز 
ا الطاقم وتحفيزه لهم والدفع بهم مسؤوليتو العالية في تقديره للمواقف والجهود المبذولة من قبل ىذ

 إلى مضاعفة الجهود والرقي بجودة ىذا التقرير . 
 

 ويتكون طاقم التحرير من:
 الشرقاوي ، رئيسة قسم التعاون؛سناء السيدة  
 ، رئيسة مصلحة التعاون مع الجماعات المحلية بقسم التعاون؛بثينة الشرقاويالسيدة  
 بمصلحة التعاون والجماعات المحلية؛ الثانية الدرجة من متصرفالسيد السبيسب معاذ،  
 و الدولية المنظماتالسيد نوفل بالغازي، مكلف ببرامج التعاون بمصلحة التعاون مع  

 .الحكومية المنظمات
 

كما يوجو طاقم التحرير خالص الشكر واالمتنان والعرفان لكل المديريات الجهوية للصحة على 
 .الذي قدموه لنامستوى التنسيق والتعاون 

 ولي التوفيقواهلل 
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 الصحة وزارة
 المالٌة والموارد التخطٌط مدٌرٌة

 التعاون قسم
 المحلٌة الجماعات مع التعاون مصلحة
 الرباط ، الخامس محمد شارع 335 
 95 38 76 537 212+:  فاكس 21 11 76 537 212+ : الهاتف

http: //www.sante.gov.ma 
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