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يوليوز 2018.
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والتي انبثقت )عوض  وهي منجزات انبثقت(

»منظومة صحّية منسجمة من أجل عرض صحي منظم 
ذي جودة وفي متناول الجميع، تحركه برامج صحية فّعالة 

وتدّعمه حكامة جّيدة«

رؤية مخطط الصحة 2025

2018 سنة وضع مخطط الصحة 2025
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تقديم
ســاهمت وزارة الصحــة، خــال ســنة 2018، بشــكل مباشــر وفعــال فــي 
ــى  ــي يشــرف عل ــة الشــاملة الت ــة نحــو التنمي ــا بخطــى ثابت تقــدم بادن
مختلــف أوراشــها صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه، 
والمرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بتنزيــل البرنامــج الحكومي 2017-2021، ســيما 

علــى مســتوى القطاعــات االجتماعيــة.

ــج للقيمــة  فقطــاع الصحــة، كداعــم لــكل مجــاالت التنميــة البشــرية ومنِت
المضافــة الاماديــة بتثمينــه لــرأس المــال البشــري الوطنــي، هــو بحــق 

رافعــة إلعــداد مغــرب الغــد وتحقيــق تنميــة متوازنــة للجهــات.

انســجاما مــع ذلــك، وإعمــاال لـــمقتضيات دســتور الـــمملكة الــذي كــرس 
للحــق فــي الصحــة ووضــع ُأُسســًا جديــدة مرتبطــة بالحكامــة وتحقيــق 
والشــفافية  بالمحاســبة  المســؤولية  وربــط  الفــرص  وتكافــؤ  العدالــة 
اســتراتيجيتها  بلــورة  فــي  الــوزارة  انخرطــت  التشــاركية،  والمقاربــة 
المكتســبات  تعزيــز  يضمــن  بمــا  المتوســط  المــدى  علــى  القطاعيــة 
دة تفــي بااللتزامــات الســابقة وتحقــق توازنــا  وتقويتهــا وفــق رؤيــة ُمجــدِّ
اجتماعيــا أفضــل ووْقعــا صحيــا أكبــر علــى الســاكنة، إذ وضعــت الــوزارة 
ــة مــن خــال إطــاق »مخطــط  ــمنظومة الصحي ــب الـ المواطــن فــي قل
الصحــة 2025« الــذي يرتكــز علــى ثــاث دعامــات و25 محــورا اســتراتيجيا 

و125 إجــراًء و642 تدبيــرًا عمليــا.

فيمــا يلــي نســتعرض أهــم إنجــازات القطــاع خــال ســنة 2018، والتــي 
انبثقــت عــن تفعيــل عــدة برامــج عمــل محــددة مســتقاة مــن »مخطــط 
الصحــة 2025«، بفضــل تفانــي مســؤولي ومدبــري الشــأن الصحــي 
بمختلــف  الصحــة  مهنيــي  جهــود  وتظافــر  مركزيــا وجهويــا،  الوطنــي 

فئاتهــم لمــا فيــه مصلحــة المنظومــة الصحيــة ومرتفقيهــا.

الخمســة  النتائــج  فــي  الســنوية  الـــحصيلة  هاتــه  تلخيــص  ويمكــن 
عشــر اآلتــي ذكرهــا، وذات الوقــع الـــمباشر علــى صحــة الـــمواطنات 

والمواطنيــن.



أبرز إنجازات وزارة الصحة 2018 6

ــة اســتيعابية ــز  االستشــفائي اإلقليمــي بســا بطاق  • تشــغيل المرك
)250 سريرا( بكلفة 339 مليون درهم؛ 

ــات بطاقــة اســتيعابية )45 ســرير(  • تشــغيل مستشــفى القــرب بدمن
بكلفــة 66 مليــون درهــم؛

• تهيئة المركز االستشفائي اإلقليمي بالحسيمة )الشطر الثاني(؛
• استكمال تجهيزات المركزين االستشفائيين الجامعين بوجدة  ومراكش 

والمركز الجهوي لألنكلوجيا بالحسيمة؛

اقتنــاء المعــدات والتجهيــزات الخاصــة بقاعة العمليــات بكلفة 549,02   •
مليــون درهم؛

المعــدات  اقتنــاء   •
الخاصــة  والتجهيــزات 
بطــب األطفــال بكلفــة  
درهــم؛ مليــون   38,5

1. تعزيز العرض الصحي االستشفائي

الحسيمة
سال

مديونة
سيدي البرنوصي

قلعة السراغنة
مراكش

وجدة
تاوريرت
جرادة
إفران
ميدلت
أزيالل
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اقتناء 28 مولدا كهربائيا ألجهزة السكانير بكلفة 9,7 مليون درهم؛  •

ــاء 3 أجهــزة ســكانير )إيمــزورن، تارجيســت, ســيدي قاســم(بكلفة  اقتن  •
12,1 مليــون درهــم؛

اقتنــاء ووضــع التجهيــزات الطبية-التقنيــة الخاصــة بمختبــر تحليــات   •
بالمركــز  البوليــة  المســالك  ومصلحــة  التشــريحية  األمــراض 

درهــم؛ مليــون   8,73 بكلفــة  بفــاس  الجهــوي  االستشــفائي 

اقتنــاء وتجهيــز قاعــة عمليــات المركــز االستشــفائي الجهــوي بكلميــم   •
ــون درهــم؛ ــة بكلفــة 4,41 ملي ــة والتقني ــزات والمعــدات الطبي بالتجهي

اقتنــاء وتجهيــز المركــز االستشــفائي الجهــوي بجــرادة بالمعــدات الطبية   •
التقنيــة الخاصــة بطــب العظــام بكلفــة 3,7 مليــون درهــم؛

• اقتناء وتجهيز معدات تصفية الكلي بكلفة 6,31 مليون درهم.
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مشاريع مهمة في طور اإلنجاز 

ــكل مــن طنجــة  ) 771  ــن  ب ــاء مركزيــن استشــفائيين جامعيي بن  •
ســريرا ( وأكاديــر )867 ســريرا(؛

مواصلــة بنــاء إحــدى عشــرة مركــزا استشــفائيا إقليميــا بــكل مــن   •
كلميــم الحســيمة والدريــوش وتمــارة )250 ســريرا( والقنيطــرة 
)450 ســريرا( والخميســات )270 ســريرا( والفقيبــه بنصالــح 
)70ســريرا(  )120ســريرا( و طرفايــة  تنغيــر   و  )200 ســرير( 
والناظــور )170 ســريرا( ومستشــفى مــوالي يوســف بالربــاط  

)380 ســريرا(

مواصلــة بنــاء 21 مستشــفى للقــرب بطاقة اســتيعابية إجمالية   •
تقــدر ب 1060 ســريرا موزعــة علــى كل مــن : بنكريــش تطــوان 
)90 ســريرا(، القصــر الكبيــر وأرفــود )80 ســريرا(، وامــزورن، 
بوســكورة، جــرف الملــح، القصــر الصغيــر، محاميــد، تمنــار، آيــت 
أوريــر، بومالــن دادس، ميضــار، زايــو، تامســنا، ســيدي يحــي، 
بــن  يوســف  ســيدي  أحفيــر،  تالســينت،  فكيــك،  الريســاني، 

ــوت )45 ســريرا(؛ ــي، ايمنتان عل

بناء مستشفى االمراض النفسية بالقنيطرة )120 سريرا(؛  •

ــة متعــددة التخصصــات ذات النمــط المتنقــل  ــاء مصحــة طبي بن  •
بمارتيــل؛

توســيع وإعــادة تهيئــة 13 مركــزا استشــفائيا بقــدرة اســتيعابية   •
تقــدر ب )329 ســريرا( موزعــة علــى المركزيــن االستشــفائيين 
وأيضــا  وتطــوان،  ســريرا(   30( طنجــة  مــن  بــكل  الجهوييــن 
)87 ســريرا(،  :تــازة  التاليــة  المراكــز االستشــفائية اإلقليميــة 
قلعــة الســراغنة )46 ســريرا( الصويــرة )36 ســريرا( ورزازات 
ســريرا(،   35( خريبكــة  ســريرا(   42( الراشــيدية  ســريرا(   53(

،أســازاك. تارودانــت  العرائــش، طانطــان،  شفشــاون، 
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مشاريع مهمة في طور الدراسة    

• بنــاء المركــز االستشــفائي الجامعــي بالعيــون بطاقــة اســتيعابية 
تقــدر ب 500 ســريرا؛

 490( اســتيعابية  بطاقــة  جديــدة  استشــفائية  3مراكــز  بنــاء   •
ســريرا( موزعــة علــى النحــو التالي:ســيدي افنــي، وازان  )120 

ســريرا(، جرســيف )250 ســريرا(؛
اســتيعابية   بطاقــة  بــورزازات  التخصصــات  مستشــفى  بنــاء   •

ســريرا(؛  170(
ــاء 3 مستشــفيات للقــرب بطاقــة اســتيعابية )160 ســريرا(  • بن
)45 ســرير(،  التالــي: االودايــة، تيســا  موزعــة علــى الشــكل 

)70 ســرير(؛ تامنصــورت 
• بنــاء مستشــفى األمــراض النفســية بأكاديــر بطاقــة اســتيعابية 

)120 ســريرا(؛
• بنــاء المركــز الطبــي - االجتماعــي بقلعــة الســراغنة )فــي مــكان 

ضريــح بويــا عمــر( بطاقــة اســتيعابية )60 ســريرا(؛
ــن لألمــراض النفســية بطاقــة اســتيعابية )60  • إنشــاء مصلحتي
ســريرا( موزعــة علــى النحــو التالــي : مصلحــة األمراض النفســية 
بالمركــز االستشــفائي اإلقليمــي بــكل مــن خريبكــة و كلميــم 

)30 ســريرا(؛
• بناء مصحة النهار بإفران؛

• توســيع 3 مراكــز استشــفائية بالمراكــز االستشــفائية اإلقليميــة 
بــكل مــن الســمارة، العيــون، بنــي مــال. 

 الغاف المالي اإلجمالي لهذه المشاريع يقارب
16 مليار درهم



أبرز إنجازات وزارة الصحة 2018 10

2. تعزيز الصحة بالعالم القروي

تعزيز الصحة المتنقلة    
تنظيــم أزيــد مــن  282 قافلــة طبيــة تــم علــى إثرهــا تقديم مــا مجموعه   •

295435 فحصــا طبيا؛
:  2018 لـسـنـــة  المـتـنـقـــل  المـسـتشـفـــى  خـــدمـــــــات  حـــصــيــــلة    • 
ــة متخصصــة  ــة عامــة و 5720 استشــارة طبي 10438 استشــارة طبي
تصويــرا   3075 و  بيولوجيــا  تحليــا  و4023  جراحيــا  تدخــا  و421 

إشــعاعيا؛

اســتهدفت عمليــة »رعايــة« 28 إقليمــا منتميــا إلــى ســبع جهــات:   •
جهــة طنجــة - تطــوان - الحســيمة، الجهــة الشــرقية، جهــة بنــي مــال 
- خنيفــرة، جهــة درعــة - تافيالــت، جهــة فــاس - مكنــاس، جهــة ســوس 
- ماســة، جهــة مراكــش - آســفي. وقــد تــّم إنجــاز 4248 زيــارة ميدانيــة 
للوحــدات الطبيــة المتنقلــة وتنظيــم 163  قافلــة طبيــة متخصصــة 
لاســتجابة للحاجيــات المرصــودة مــن الخدمــات الطبيــة العاجيــة، كمــا 
تمــت تعبئــة غــاف مالــي قــدره 5 ماييــن درهــم كميزانيــة اســتثنائية 
كميزانيــة  درهــم    800.000 وميزانيــة  الصحيــة  والمــواد  لألدويــة 
اســتثنائية لتغطيــة الحاجيــات مــن الوقــود وصيانــة الوحــدات المتنقلــة؛
 Télémédecine بعــد  عــن  الطبيــة  االستشــارة  خدمــات  إطــاق   •
ــى المســتوى  ــة عل ــي مــن العزل ــي تعان ــة الت ــدة المناطــق القروي لفائ
الصحــي والتــي تتمثــل فــي : المركــز الصحــي لزاويــة أحنصــال التابعــة 
إلقليــم أزيال،المركــز الصحــي بأنفكــو والمركــز الصحــي باملشــيل 

ــت. ــم ميدل ــن إلقلي التابعي
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تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية 
بالعالم القروي

اقتناء 163 سيارة إسعاف، 73 وحدة متنقلة(؛   •
االنتهــاء مــن إنجــاز 7 مشــاريع بنــاء مؤسســات الرعايــة  الصحيــة األوليــة   •

والمســاكن الوظيفيــة مــن أصــل 49 مشــروع؛
االنتهــاء مــن إنجــاز 45 عمليــة تأهيــل المؤسســات الصحيــة مــن أصــل   •

112 عمليــة.
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3. التكفل بالمستعجالت الطبية

تعييــن تــّم  حيــث  المســتعجات  تأهيــل  تســريع  مخطــط  إطــاق   • 
 35 ممرضــا مختصــا فــي المســتعجات والعنايــة المركــزة و   100
ــا فــي النقــل واإلســعاف الصحــي، و 50 مســاعدا معالجــا، كمــا  تقني
تــّم توزيــع 30 ســيارة إســعاف مــن نــوع »أ« مجهــزة بأحــدث المعــدات 
البيوطبيــة و 144 حاضنــة ثابتــة و 24 حاضنــة متنقلــة، علــى المراكــز 

ــون درهــم؛ ــي قــدره 104 ملي ــة بغــاف مال االستشــفائية الجهوي

ــوع »أ« ــاء 24 ســيارة إســعاف  مــن ن ــز ســيارات االســعاف باقتن تعزي  • 
وسيارة إسعاف 60 من نوع »ب« بغاف مالي قدره 37.425.600 

درهم ؛
تعزيز المستعجات الطبية االستشفائية بإعادة تأهيل أربعة مصالح   •

استقبال بالمستعجات.
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ــل  ــة : شــهادة التأهي ــة األدوي ــي لمراقب ــر الوطن ــد اعتمــاد المختب تجدي  •
ــة العالميــة؛ لمعاييــر جــودة وســامة األدويــة مــن منظمــة الصح

تنظيــم المناظــرة الوطنيــة  الثانيــة  للــدواء والمــواد الّصحيــة حــول   •
إفريقيــا«  المزيفــة فــي  »مكافحــة األدويــة  موضــوع 

تخفيض أثمنة األدوية و المستلزمات الطبية :  •
تخفيــض أثمنــة أزيــد مــن 270 دواء، األكثــر اســتهاكا فــي المغــرب   -

موجها لعاِج بعض األمراض الخطيرة والمزمنة ؛   
توقــع تخفيــض 319 دواء  فــي  أفــق ســنة 2019 عبــر اإلعفــاء   -

؛  المضافــة  القيمــة  علــى  الضريبــي 

4. تحسين الولوج إلى األدوية والمستلزمات الطبية

تشجيع التصنيع المحلي ألدوية األمراض المزمنة و المكلفة :  •
تدشــين أول مختبــر لصناعــة األدويــة مختــص فــي تصنيــع البخاخــات   -

المســتعملة فــي عــاج بعــض أمــراض الجهــاز التنفســي؛
انطــاق تحويــل الخبــرة التكنولوجيــة لتصنيــع أدويــة بيــو تكنولوجيــة   -

)صناعــة بعــض األدويــة ضــد مــرض الســرطان.

تخفيض 
أثمنة أزيد من 

270 دواء
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انخفــاض ملمــوس فــي نســبة وفيــات األمهــات فــي المغــرب بنســبة   •
%35 إذ انتقل من 112 حالة وفاة لكل 000 100 والدة حية حســب 
نتائــج المســح الديمغرافــي لســنة 2010 إلــى 72,6 لــكل 000 100 
والدة حيــة حســب نتائــج المســح الوطنــي للســكان و صحــة األســرة 

لســنة 2018؛

ارتفــاع ملحــوظ لمؤشــر مراقبــة الحمــل حيــث انتقــل مــن %77,1 ســنة   •
2011 إلــى %88,4, حســب نتائــج المســح الوطنــي للســكان وصحــة 

األســرة لســنة 2018 ؛

ارتفــاع نســبة الــوالدة بالمصالــح الصحيــة حيــت بلغــت %86,6 ســنة   •
2018 مقابــل %73,6 ســنة 2011 ؛

اســتمرار انخفــاض نســبة وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة مــن   •
30,5 ســنة 2011 إلــى 22,16 لــكل 1000 والدة حيــة ســنة 2018 

بنســبة %27 ؛

مواصلة تعميم التلقيح ضد التهاب الكبد نوع )ب(عند الوالدة؛  •

المســح الوطنــي لتقييــم جــودة الخدمــات والعاجــات الصحيــة المقدمة   •
لــألم والمولــود فــي المستشــفيات الجهويــة االثنــى عشــر علــى 

ــد المملكــة؛ صعي

5. تعزيزالصحة اإلنجابية  و صحة األم و حديثي الوالدة 
والطفل و المراهق
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• تنظيم حوالي 4184 زيارة لفرق الصحة المتنقلة لمؤسسات التعليم 
بالوسط القروي و  600 19 زيارة بالوسط الحضري وكذا 186 قافلة 

طبية متخصصة للكشف المبكر عن اإلعاقة »التوحد، السمع...«؛

• استفادة 900 شخصا في حالة عجز حركي من المقومات و/أو األطراف 
االصطناعية؛

 • استفادة  000 36 شخص من الذين يعانون من الضعف الحركي،
أو السمعي، و/أو البصري من حصص الترويض الطبي؛

• التكفل ب 19000 امرأة و 6600 طفل من حاالت ضحايا العنف.

6. التكفل بالفئات االجتماعية ذات االحتياجات الخاصة
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7. تعزيز الوقاية ومحاربة األمراض السارية

فيروس نقص المناعة البشرية »السيدا«
• استفادة 000 400 شخصا من الكشف عن فيروس نقص المناعة 
البشرية حتى نهاية 2018، منهم 000 102 لفائدة النساء الحوامل.

بمضادات  العاج  من  الفيروس  مع  متعايش   13  716 استفادة   •
الخامسة  سن  دون  طفا   630 مجانا، منهم  القهقرية  الفيروسات 

عشرة و193 امرأة حامل.

داء السل
السل داء  مكافحة  و  للوقاية  الوطني  الميثاق  انطاقة  إعطاء   • 

2018-2021؛
حملة الكشف عن داء السل : استفاد من خالها 92248 شخصا؛  •

التكفل ب 370 حالة داء السـل المقاوم لألدوية بالمراكز المتخصصة.  •

داء الليشمانيا
التكفل ب 8400 حالة من داء الليشمانيا المختلفة األشكال.  •
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الضغط الدموي
واقتناء  الدموي  الضغط  بارتفاع  مريض  ألف   980 من  بأكثر  التكفل   •
األجهزة اإللكترونية للكشف والتشخيص ومراقبة المرضى بكل من  

مؤسسات الرعاية الصحية األولية بنسبة %100؛
• توفير أدوية ارتفاع ضغط الدم ل %60 من المرضى المستفيدين 

من نظام المساعدة الطبية )RAMED(؛
الثانوية من  مضاعافات أمراض القلب  إدماج شراء األدوية للوقاية   •
والشرايين في إطار البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع الضغط 

الدموي.

داء السكري 
الكشف المبكر لداء السكري عند األشخاص األكثر عرضة و ذلك لفائدة   •

500 ألف شخص سنويا ؛
التكفل بأزيد من 870 ألف مريض بداء السكري في كل مؤسسات   •

الرعاية الصحية األولية ؛
بتخصيص غاف  بالمجان وذلك  السكري  بداء  الخاصة  توفير األدوية   •

مالي يناهز 156 مليون درهم سنويا ؛
اقتناء اللوازم والمعدات الخاصة بالتحاليل لتتبع الحالة الصحية لمرضى   •

داء السكري بتخصيص ميزانية تقدر ب 11 مليون درهم سنويا. 

القصور الكلوي 
التكفل بأكثر من 10359 مريضا بالقصور الكلوي، استفاد منها 3298   •
في إطار شراء خدمات  القطاع الخاص و 7061 على مستوى مراكز 

تصفية الكلي العمومية ؛
تخصيص غاف مالي قدره 240.147.000,00 درهما من أجل شراء   •
مستلزمات تصفية الكلي للمراكز العمومية و 250.320.262,00 

درهما في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

8. تعزيز الوقاية ومحاربة األمراض الغير السارية و المزمنة
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الوقاية ومراقبة داء السرطان 

بناء وتجهيز ما يناهز 40 مركزا للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق   •
الرحم إلى غاية 2018 ؛

شراء 15 وحدة متنقلة لتصوير الثدي باألشعة ، حتى حدود  2018 ؛  •
حدود        حتى  لانكولوجيا  العمومية  بالمراكز  بهم  المتكفل  عدد  وصل   •

2018، 000 200 مريضا ؛
زيادة في ميزانية وزارة الصحة لألدوية عاج السرطان، حيث ارتفع إلى   •
أكثر من 000,00 000 130 درهم سنويا؛ باإلضافة إلى الميزانية 
اإلضافية المخصصة من قبل مؤسسة لا سلمى - للوقاية وعاج 

السرطان ؛  
والدار  )الرباط  األورام  لعلم  جهوية  مراكز   10 تجهيز  و  وتجديد  بناء   •
البيضاء والحسيمة وفاس ومراكش وأكادير ووجدة ومكناس وطنجة 

وبني مال( ؛
النساء أمراض  ألنكلوجيا  قطبين  وتجهيز  بناء   • 

Pôles d’Onco-gynéco في الرباط والدار البيضاء ؛
إنشاء 4 مصالح  ألمراض الدم وعلم األورام في مجال طب األطفال   •

)الرباط والدار البيضاء فاس ومراكش( ؛
تجهيزالمراكز الجهوية   لعلم األورام  بمعدات :21  معجل  الجسيمات    •

.accélérateurs 21
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تجهيــز و تشــغيل مستشــفى لألمــراض النفســية و العقليــة بقلعــة   •
الســراغنة )120 ســريرا( ؛

الدار  مكناس،  فاس،  أكادير،  من  بكل  اإلدمان  لطب  مراكز   6 إنشاء   •
البيضاء، مراكش، وطنجة ليصل العدد الحالي إلى 13 مركزا مختصا 

في طب اإلدمان ؛ 
إنشاء مصلحة المندمجة للطب النفسي والعقلي بخنفرة ؛   •

بإنزكان   والعقلي  النفسي  للطب  المندمجة  المصلحة  هيكلة  إعادة   •
آيت ملول ومكناس ؛ 

السجني و5 في طور  بالوسط  اإلدمان  5 وحدات لطب  إنشاء  دعم   •
اإلحداث ؛

مراجعــة االســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة وعــاج اضطرابــات اإلدمــان   •
واعــداد مخطــط العمــل الوطنــي 2018-2022 ؛

باضطرابــات  والتكفــل  بالوقايــة  المتعلقــة  الوطنيــة  الدالئــل  إعــداد   •
؛ اإلدمــان 

بلغ  والعقلية:  النفسية  الصحة  مجال  في  البشرية  الموارد  تعزيز   •
الصحة في  وتقنيات  التمريضية  للمهن  العليا  المعاهد  خريجي  عدد 
بلغ  كما   ،2018 برسم سنة  196 ممرضا  النفسية،  الصحة  تخصص 
سنة  خال  النفسية  الصحة  تخصص  في  المفتوحة  المناصب  عدد 

2018: 270 منصبا.

9. الصحة النفسية والعقلية و مكافحة اإلدمان 
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نســبة الســاكنة المســتفيدة مــن التغطيــة الصحيــة: %62 فــي المائــة   •
مــن الســاكنة موزعــة علــى الشــكل التالــي :

%28: مستفيد من نظام المساعدة الطبية ؛  •

%34: مستفيد من التأمين اإلجباري عن المرض ؛  •

نظام المساعدة الطبية
عــدد المســتفيدين منــذ تعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة ســنة 2012   •

الــى غايــة أكتوبــر 2018 : أزيــد مــن 12 مليــون مســتفيدا ؛

عــدد األســر المســتفيدة, أزيــد مــن خمســة مالييــن مــن بينهــا :    •
%9 فــي وضعيــة هشاشــة. %91 فــي وضعيــة فقــر و 

 نظام التأمين اإلجباري عن المرض
القانــون 140 76 طالبــة وطالــب منــذ تفعيــل  أكثــر مــن  اســتفادة   • 
116-12 والمرسوم 513-18-2 بداية السنة الجامعية 2017-2018 ؛ 

نظــام التغطيــة الصحيــة لفائــدة المهاجريــن: التوقيــع علــى اتفاقيــة   •
إطــار للشــراكة والتعــاون مــن أجــل تســهيل الولــوج للخدمــات الصحيــة 

لفائــدة حوالــي 000 50 مهاجــر.

10. توسيع التغطية الصحية األساسية  في أفق بلوغ
 التغطية الصحية الشاملة
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نظام التغطية الصحية لفائدة المهنيين و العمال 
المستقلين واألشخاص غير األجراء

برســم القانــون 15-98 المتعلــق بالتأميــن اإلجبــاري الخــاص بهــذه   •
2017 ؛ الفئــات بتاريــخ 13 يوليــوز 

إصــدار 4 مراســيم تطبيقيــة بمــا فيهــا المرســوم المتعلــق بتحديــد   •
؛ االشــتراكات  نســب 

 : المســتقلة  المهنيــة  الهيئــات  مختلــف  مــع  المشــاورات  انطــاق   • 
6 اجتماعــات علــى مســتوى وزارة الصحــة مــع مهنيــي قطــاع الصحــة 
ــي النقــل. ــة مهني ــى مســتوى وزارة التشــغيل مــع فئ ــن عل واجتماعي
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%33 في المائة هي نسبة التجديد في مناصب المسؤولية على   •
الصعيد المركزي والجهوي ؛

تخصيص  4000 منصب برسم سنة 2018، موزعة كما يلي:   •

 524 صيدلي،   22 لألسنان،  جراح  طبيب   14 عام،  طبيب   500  -
مقيم، 2700 ممرض، 240 إطار إداري وتقني ؛

بلغت الطاقة االستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات   -
الصحة 6450 طالبا ؛ 

وعددها  الصحي،  الميدان  في  المهني  التكوين  معاهد  فتح  تم   -
ثمانية، وولوج 260 طالب وطالبة ؛

في  الصحة  وزارة  موظفي  قدرات  لتقوية  تكوينية  دورات  تنظيم   -
مجال العاجات والتدبير لفائدة 444 19 مستفيد ؛ 

مواصلة مأسسة الحوار االجتماعي مع النقابات األكثر تمثيلية.  -

11. تعبئة الموارد البشرية
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اإلجبــاري  التأميــن  بنظــام  المتعلــق   98.15 رقــم  القانــون  إصــدار   •
األساســي عــن المــرض الخاص بفئــات المهنيين والعمال المســتقلين 

ــون نشــاطا خاصــا ؛ ــن يزاول ــراء الذي ــر األج واألشــخاص غي

• إصــدار خمســة مراســيم و 27 قــرارا وزاريــا، مــن بينهــا المرســوم رقــم 
2.18.378 الصــادر فــي 11 مــن ذي القعــدة 1439 )25 يوليــوز 2018( 

.Télémédecine المتعلــق بالتطبيــب عــن بعــد

12. تعزيز اإلطار التشريعي والتنظيمي للقطاع الصحي
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• مشاركة وزارة الصحة في األنشطة الصحية لاتحاد االفريقي؛

• توقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن وزارة الصحــة ومجموعــة ســانوفي حــول 
الوقايــة ومكافحــة األمــراض المعديــة ؛

• توقيــع اتفاقيــة شــراكة بيــن وزارة الصحــة وواليــة الرباط-ســا-القنيطرة 
و المركــز االستشــفائي الجامعــي ابــن ســينا و كليــة الطــب و الصيدلــة 

بالربــاط ؛
• توقيــع اتفاقيــة وطنيــة بيــن الهيئــات المدبــرة لنظــام التأميــن اإلجبــاري 

األساســي عــن المــرض والمركــز الوطنــي لتحاقــن ومبحــث الــدم ؛
ــي المســتمر عــن بعــد  ــن المهن ــة شــراكة بشــأن التكوي ــع اتفاقي • توقي
بيــن وزارة الصحــة و شــركة »جونســون« حــول مكافحــة الســل  والســيدا 

لفائــدة مهنيــي الصحــة فــي ســتة مناطــق تجريبيــة ؛

• ترخيــص 33 مصحــة خاصــة بطاقــة اســتعابية إجماليــة تناهــز 1090 
ســريرا.

13. تعزيز الشراكة والتعاون
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تجديــد االعتمــاد للســنة الثانيــة علــى التوالي لمعهد -باســتور المغرب-   •
مختبــر مكروبيولوجيــا األغذيــة مــن قبــل المصلحــة المغربيــة لاعتمــاد 

التابعــة لــوزارة الصناعــة واالســتثمار والتجــارة واالقتصــاد الرقمــي.
الجــودة فــي المعهــد الوطنــي  تجديــد شــهادة اإليــزو لنظــام إدارة   •

للصحــة
تنظيــم الــدورة الســابعة لمبــاراة الجــودة الخاصــة بالمراكــز الصحيــة:   •
ارتفعــت  حيــث  القــروي  بالوســط  الصحيــة  للمراكــز  مشــاركة مكثفــة 
نســبة المشــاركة مــن 102 مركــزا صحيــا ســنة 2007 إلــى 421 ســنة 

2018 أي بزيــادة قدرهــا 413 فــي المائــة.

14. تعزيز الجودة
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• خدمــة »موعــدي« : بلــغ عــدد المواعيــد  2.151.740 موزعــة علــى 
ــي: الشــكل التال

15. حصيلة برنامج »خدماتي« لسنة 2018

في عين المكان

شكاية ال تدخل ضمن 
اختصاصات الوزارة

عبر الهاتف

شكاية تتوزع على مشاكل تخص المواعيد 
والتكفل والرشوة ونقص في األدوية 
والتغيب واالستقبال ومشاكل أخرى

عبارة عن توجية أو طلب 
المعلومة أو المساعدة

على شبكة االنترنيت

6% 

854

380

11% 

83% 

1022

ــا إجمــاال 2256  ــدد الشــكايات المتوصــل به خدمــة »شــكايتي« : ع  •
ــي: ــى النحــو التال ــوزع عل شــكاية، تت
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