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خليد والذي يتزامن مع تيشرفني ويسعدني أن أتواجد بينكم اليوم في فعاليات هذا اللقاء الوطني 

 مارس من كل سنة. 24اليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي يصادف 

أود في البداية أن أرحب بكل المشاركين وأتوجه لهم بجزيل الشكر على تلبية الدعوة للحضور 

دث ذا الحلجميع شركائنا الذين ساهموا معنا في إعداد وتنظيم ه شكريمعنا. كما أود أن أعرب عن امتناني و

 الهام. 

 حضرات السيدات والسادة،

هداف أالمشوار على درب الوصول إلى  مواصلةإن تخليد اليوم العالمي لهذه السنة يأتي في سياق 

، بعد أن تم 2030التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، والتي تشمل من بين أهدافها دحر السل في أفق 

فقد انخفضت نسبة  في إطار أهداف األلفية للتنمية. 2015و 2000تحقيق اإلنجازات المتوخاة ما بين 

 .%47ونسبة الوفيات ب  %18اإلصابات الجديدة بالسل على المستوى العالمي بمعدل 

وعلى الرغم من المجهودات التي بذلت على الصعيد العالمي، فإن عدد المصابين يبقى مرتفعا 

السل يعتبر ، كما حالة ماليين 10حيث أحصت منظمة الصحة العالمية عدد اإلصابات الجديدة بما يقارب 

  .مليون 1.6 بعلى الصعيد الدولي  2017من بين أهم أسباب الوفيات والتي قدر عددها سنة

 :ويخلد المنتظم الدولي هذه السنة اليوم العالمي لمحاربة السل تحت شعار

 !حان الوقت للقضاء على السل !حان الوقت للعمل "..حان الوقت"

نهاء السل إل قطعتهذا الشعار الذي يشدّد على الحاجة الماسة إلى العمل بشأن االلتزامات التي 

. وتتمثل هذه 2018الذي عقدته األمم المتحدة في سبتمبر في االجتماع الرفيع المستوى األول من نوعه 

 االلتزامات فيما يلي:

 عالج؛الالوقاية وخدمات  الولوج إلى توسيع .1

 . تدعيم جوانب المساءلة؛2

 . ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام، بما يشمل توفيره ألغراض البحث؛3

 إنهاء وصم المصابين بالمرض والتمييز ضدّهم؛ المساهمة في. 4

 .هحقوق صيانة اإلنسان وعلىالتركيز على  قائم علىال، منصفالعمل ال. تعزيز 5

 حضرات السيدات والسادة،

وعقد هذا اللقاء الوطني تماشيا مع التوجهات الملكية السامية  ببالدنا يأتي تخليد هذا اليوم العالمي

بقطاع الصحة كأولوية من ضمن األولويات الوطنية الكبرى، وكذا التزاما لى النهوض إالتي ترمي 

بمقتضيات الدستور المغربي الذي أولى مكانة خاصة للصحة، فالدستور يتضمن سبعة حقوق ترتبط 

 .154و 34، 31، 21، 20 :لوالفصمتضمنة في  بالصحة،
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مواكبة الدينامية وااللتزام الوطني في إطار أيضا وتجدر اإلشارة إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي 

مؤخرا من خالل المشاركة الوازنة لوفد مغربي برئاسة السيد  ذلك تعزز قدو، لبالدنا للقضاء على السل

للجمعية العامة  73رئيس الحكومة في االجتماع الرفيع المستوى المخصص للسل المنعقد على هامش الدورة 

رة الصحة القضاء على داء السل من ضمن أولويات مخطط الصحة لألمم المتحدة. وكذا من خالل وضع وزا

؛ وتنظيم 2018أكتوبر 25؛ وايضا من خالل العرض الذي تقدمت به أمام مجلس الحكومة بتاريخ 2025

 خصص لتدارس إشكالية السل ببالدنا. 2019يناير  16البرلمان المغربي ليوم دراسي يوم 

 حضرات السيدات والسادة،

إن داء السل ال زال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة ببالدنا، إذ تسجل مصالح وزارة الصحة ما 

رب تقاحالة إصابة سنويا بما فيها الحاالت الجديدة وحاالت االنتكاسة، أي بنسبة حدوث  30.000يقارب 

ساء. كما تجدر من الن %40منهم رجاال و %60 يشكل السل الرئوي نصفها. نسمة، 100.000حالة لكل 87

 .سنة 45و 15اإلشارة إلى أن داء السل هو مرض يصيب الساكنة الشابة التي يتراوح عمرها بين 

ومن بين أسباب انتشار هذا المرض في بالدنا، طبيعة الديناميكية التي تتحكم فيه والتي     

دورا هاما، حيث اتضح ، من ظروف السكن، الفقر وسوء التغذية اقتصادية المحددات السوسيوتلعب فيها 

من المرضى ينتمون إلى األحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء، سال، فاس وطنجة،  %70أن 

 ٪86وهي مناطق معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية. حيث تشير اخر االحصائيات أن 

د. وهي جهات الدار البيضاء سطات، من سكان البال ٪78جهات، تضم ما معدله  6من الحاالت سجلت في 

 الرباط سال القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، مراكش آسفي، وسوس ماسة.

وقد حقق المغرب نتائج جد ملموسة في مجال مكافحة السل، حيث تم تحقيق الهدف السادس من 

؛ فوفقا للبيانات الرسمية 2015و 1990أهداف األلفية للتنمية، بعد أن أخذ السل منحى تراجعيا بين عامي 

 ٪27لمنظمة الصحة العالمية للمغرب انخفضت نسبة الحدوث المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية ب 

 ٪ 59كما انخفضت نسب الوفيات بنسبة 

وقد تم ذلك بفضل المردودية الجيدة للبرنامج الوطني لمحاربة السل، والمتجلية خاصة في 

، مما سمح بتشخيص ومعالجة ٪85إلى  ٪75اكتشاف حاالت السل ارتفعت من المؤشرات التالية: نسبة 

منذ عام  ٪86تم اإلبقاء على معدل نجاح العالج في أكثر من ، وأكثر فأكثر من حاالت السل المتواجدة فعال

فقط، كما ظلت نسبة انتشار السل المقاوم لألدوية  ٪7,9تم تخفيض نسبة االنقطاع عن العالج إلى ، و1995

 مقاومة ثانوية. ٪11ومقاومة أولية  ٪ 1منخفضة للغاية 

 حضرات السيدات والسادة،
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 سنوي ارتفع مالي اعتماد على ضمان المرض، هذا انتشار من للحد الصحة، وزارة عملت لقد

، باإلضافة 2018مليون درهم سنة  76إلى  2012مليون درهم سنة  30بأكثر من الضعف، حيث مر من 

 إل دعم مالي مهم مقدم من طرف مجالس الجهات ومجالس الجماعات، ناهيك عن الدعم المتواصل للصندوق

 32 بمبلغ يناهز 2021و 2017بين  الفترة ما خالل والمالريا والذي يقدر والسل السيدا لمكافحة العالمي

  .درهم مليون

إن الوزارة تعتبر داء السل من أولوياتها االستراتيجية، فهي ترصد الموارد البشرية و   

المادية من أجل محاربته و تشخيصه و عالجه في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل، و ذلك بصفة 

بمريض درهم كما تتراوح قيمة التكفل 1.330 إلى  520مجانية، حيث تتراوح قيمة التكفل بمريض واحد من 

 ميزانيات درهم، دون احتساب األجور و 60.000و 13.500واحد مصاب بالسل المقاوم لألدوية ما بين 

 البنيات التحتية و المعدات.

مركزا متخصصا في تشخيص وعالج  26ففي هذا اإلطار، طورت الوزارة شبكة متكاملة تضم 

وقد تم  طبية الخاصة في بعض الجهات.باإلضافة إلى المصحات والعيادات ال ،واألمراض التنفسية السل

مهمة خالل األربع سنوات الماضية، خصصت لتجهيز هذه المراكز بوسائل الكشف  اعتمادات تخصيص

للتشخيص البيولوجي  اجهاز 47،مخبريا من الجيل الجديد  مجهرا 07: وأخص بالذكر، والتشخيص الحديثة

وحدات  05، زا رقميا للكشف باألشعة السينيةجها GenXpert ،39تحليل الحمض النووي  على المعتمد

تحليل الحمض  على للتشخيص البيولوجي المعتمد اجهاز 15شراء  ةبرمجإلى باإلضافة  .متنقلة لألشعة

 قبل متم هذه السنة.أجهزة رقمية للكشف باألشعة السينية  05النووي و

لين في لفائدة مهنيي الصحة العامكما تقوم الوزارة بتنظيم دورات تدريبية بما فيه التكوين عن بعد 

علمية وممرضين وتقنيين، حتى يتسنى لهم استعمال هذه التقنيات الحديثة بكل  من أطباء وأطر هذا المجال،

سهولة وفاعلية، وكذا االنخراط في البرامج والمخططات العملية والدالئل التقنية التي تجدد وتالءم حسب 

 .المنجزةنتائج البحوث والدراسات الميدانية 

وبالموازاة مع ذلك، عقدت الوزارة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التي تساهم 

بشكل فعال في مجال التحسيس حول داء السل والبحث عن الحاالت المنقطعة عن العالج قصد حثها على 

 ضرورة إكماله.

ببالدنا وبالتالي الحد من مستوى اإلصابة نتمكن من إحكام السيطرة على إشكالية السل  ولكي       

المخطط  اعداد على السل داء لمحاربة الوطني البرنامج سهر بهذا الداء في صفوف المواطنين المغاربة،

، والذي يرمي إلى خفض عدد الوفيات المرتبطة بالسل بنسبة 201-82021 االستراتيجي الوطني لفترة

 : فيه أهداف وتتمثل؛ 2021في أفق سنة  40٪
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وتحقيق نسبة نجاح العالج ال تقل عن  36.300. زيادة العدد السنوي من الحاالت المكتشفة إلى 1

 ؛2021بحلول عام  90٪

وتحقيق نسبة نجاح العالج ال تقل  ٪75. زيادة معدل اكتشاف حاالت السل المقاوم لألدوية إلى2

 ؛2021بحلول عام  ٪80عن 

من مرضى داء السل والحفاظ على نسبة  ٪95. الكشف عن داء فقدان المناعة عند 3

للمرضى الذين تم وضعهم تحت العالج المصابين بثنائية العدوى لمرض السل وداء فقدان المناعة 100٪

 .2021بحلول عام 

 . تعزيز الحكامة وتطوير الشراكة متعددة القطاعات الستهداف المحددات االجتماعية4

 من بالمرض، المتعلقة الجوانب كل مقاربة على تعمل شمولية منهجية على المخطط هذا ويرتكز

 تم انتشاره. لذلك في وتساهم تتحكم التي المحددات االجتماعية واالقتصادية باقي وكذا وعالج تشخيص

على كل القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمنظمات التي يمكنها ان تلعب دورا فعاال في  االنفتاح

مستوى الوقاية والتحسيس والتكفل العالجي والسيكو اجتماعي بمرضى السل ومن  مكافحة هذا الداء على

جهة اخرى على برامج الحكومة الهادفة إلى معالجة الفقر والتهميش باعتبارهما عاملين أساسيين في انتشار 

 .هذا الداء

 حضرات السيدات والسادة،

 طني لمحاربة داء السل:لت تواجه البرنامج الواالتحديات التي ماز أهم من بينإنه 

 2018و 1990بين عامي  ٪ 1معدل سنوي يقدر ب السل بانخفاض بطيء لنسبة حدوث 1. 

 تصاديةاق-التعقيد الذي يطبع محددات مرض السل، والتي يتمثل أساسا في الظروف السوسيو2. 

مما يستوجب تجاوز المقاربة الطبية الصرفة لتشمل أيضا تدخل جميع القطاعات المعنية للقضاء  

، خصوصا االجتماعية والمحدداتكما تعلمون، فإن السل هو داء متعدد األسباب  حيث على السل ببالدنا.

 زارية المعنيةبتضافر جهود كل القطاعات الو وناجعة إالمنها، فإن محاربته ال يمكن أن تكون فعالة 

 .المدني وفعاليات المجتمع والجماعات الترابية

 ولهذا تخلد بالدنا اليوم العالمي لهذه السنة من خالل ثالثة مدخالت، وهي:

 لسل؛ا: وذلك برفع التحديات التي يواجهها البرنامج الوطني لمكافحة تعزيز المقاربة الصحية.1

ولهذا استعانت وزارة الصحة بمجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية ومبادرة شراكة دحر السل التي 

عدة مناطق ومؤسسات صحية والتقت بعدة فاعليين وذلك  2019مارس  22إلى  11بين الفترة من ما زارت 

   .2030بحلول عام  لتقييم مدى مالئمة وثيرة انجاز المخطط الوطني لبلوغ هدف القضاء على مرض السل
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: وذلك بجعل المحددات االجتماعية واالقتصادية للسل ضمن مقاربة متعددة القطاعات.2

استراتيجيات وبرامج القطاعات المعنية ضمن "مبدأ الصحة في كل السياسات" ومن تم وضع إطار عمل 

ة ختلف الجهات الفاعلمتعدد القطاعات لتوجيه وتنسيق العمل المشترك واعتماد خطة عمل تحدد تدخالت م

 ونظام رصد وتقييم لألداء.

تضع المواطنين في صميم جميع السياسات، وتحفظ لهم حقوقهم بدون وصم : مقاربة حقوقية.3

 أو تمييز. وتتسم بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق اإلنسان في مجال محاربة السل. 

لتخليد هذا " إلى التفعيل االلتزامالقضاء على السل بالمغرب: من  "لهذه الغاية تم اختيار شعار

الحدث عل الصعيد الوطني، وعقد هذا اللقاء الوطني الذي يضم مسؤولي القطاعات الوزارية واإلدارات 

وكذا فعاليات المجتمع المدني الشريكة وذلك لوضع إطار  والجماعات الترابية العمومية المعنية بداء السل،

عدد القطاعات لتوجيه وتنسيق العمل المشترك واعتماد خطة عمل تحدد تدخالت مختلف الجهات عمل مت

 الفاعلة.

أدعو كل المتدخلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين إلى مضاعفة الجهود  فمن هذا المنبر، وإذ

مهنيي الصحة  عوامل الهشاشة االجتماعية واالقتصادية، ألود أن أنوه بمجهودات كل وكل لمحاربة الفقر

داعيا إياهم  العاملين ضمن البرنامج الوطني لمحاربة السل، سواء على المستوى المركزي أو الال ممركز،

إلى المزيد من اليقظة من أجل التشخيص المبكر لهذا الداء، والتحري السريع والنشيط في محيط المرضى، 

 والحث والتتبع الوطيد لمواصلة استعمالهم للدواء.

التقنية للسل على المجهودات القيمة التي يبذلونها  دم بالشكر الجزيل ألعضاء اللجنة الوطنيةكما أتق

لفعاليات المجتمع المدني، من  لدعم البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، كما أشيد بالتعاون المثمر والبناء

نقاذ من السل واألمراض جمعيات موضوعاتية، وأخص بالذكر العصبة المغربية لمحاربة السل وجمعية اإل

 باألحياء األكثر عرضة.   وكذلك جمعيات القرب التنفسية

 العالمي الصندوقمنظمة الصحة العالمية ولكما ال تفوتني الفرصة دون أن أتقدم بالشكر الجزيل 

 والمنظمات الدولية األخرى. والمالريا والسل السيدا لمكافحة

 تمنى كاملوأ، أشكركم جميعا على تلبيتكم الدعوة لحضور فعاليات هذا اللقاء الوطني، وفي األخير

 التوفيق للمناقشات والقرارات المنبثقة عنه.

 شكرا لكم على اهتمامكم، والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.


