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 المرسلين. أشرفبسـم هللا الرحـمان الرحيم، والصالة والسالم على 

 السيد رئيس الحكومة -

 السيدة و السادة الوزراء  -

 لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية با المكتب اإلقليميدير مالسيد  -

الشرق في منطقة  (اليونيسف)  لمنظمة األمم المتحدة للطفولة المكتب اإلقليمي ممثلالسيد  -

 ااألوسط وشمال أفريقي

 السيد ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بجنيف - 

 السيدات والسادة السفراء -

 وطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشريةالمنسق ال واليالسيد ال -

   ينب المحترمواالن ةداالسات و يدالس -

 التعاون الدوليمنظمات و المنظمات الدولية وخبراء السادة ممثلي السيدات -

 النقابيةوالهيئات المهنية ممثلي الهيئات  السيدات والسادة -

 السيد الكاتب العام لوزارة الصحة -

  لوزارة الصحةمفتش العام السيد ال -

 الصحة رئيس ديوان وزير السيد  -

 عمداء كليات الطب و الصيدلة السادة -

 مديري المراكز االستشفائية الجامعيةالسادة  -

 السيدة والسادة المديرين المركزين بوزارة الصحة -

 والسادة المديرين الجهويين بوزارة الصحة اتالسيد -

 ،والسادةحضرات السيدات  -

 ةجلسالهذه بتواجدي معكم في لكم عن مدى سعادتي  بعرأن أاسمحوا لي في البداية 

حت تولية المنعقد المنتدى الوطني للرعاية الصحية األ ألشغال االنطالقة إلعطاء االفتتاحية

 .يدهأنصره هللا والملك محمد السادس  الرعاية السامية لصاحب الجاللة

هذا الذي تولونه ل االهتمامن حضوركم اليوم في هذه المناسبة، لدليل على مدى إ

تواجه منظومة هم التحديات التي أ لمناقشةفرصة سانحة يشكل هذا اللقاء  بحيث، الموضوع
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بل س وكذا تدارس ساسية للنظام الصحي،أباعتبارها ركيزة  ببالدنا وليةالرعاية الصحية األ

  .مستدامةالتنمية ال وبلوغ أهدافجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة أتطويرها من 

 منظمة الصحة العالميةكما أغتنم هذه الفرصة ألتوجه بالشكر الجزيل لشركائنا، ب

من  نخراطهماووزارة الصحة لالكبير  ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف(، على دعمهم

 .الوطني إنجاح هذا المنتدىأجل 

الملكي  الخطابالواردة في  السامية هات الملكيةيلتوجتنفيذا ل اليوم هذا المنتدىعقد ين

القيام  ضرورةعلى  تهجالل فيه والذي شدد 2018يوليو  30في  المجيد بمناسبة عيد العرش

تصحيح االختالالت  " جاء في خطاب جاللتهحيث ة، الصحي وشامل للمنظومةعميق  بإصالح

، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل ”RAMED“التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية 

 ."رجذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبي

رسالة الالملكية السامية الواردة في طار التوجيهات إي ف يندرج تنظيم هذا المنتدىكما 

، 2019أبريل  للصحة المنعقد في شهريوم العالمي ال بمناسبةالملكية الموجهة إلى المشاركين 

في  اءجحيث ، على أهمية تعزيز الرعاية الصحية األوليةنصره هللا  جاللة الملك هفيكد ي أذوال

لهـذا نـؤكـد عـلى ضـرورة خلـق دينـاميـة جـديـدة، لتجـاوز مختلـف "  :السامية الملكية  ةرسالال

اإلكـراهـات والمعيقـات، يكـون إصـالح منظـومـة الـرعـايـة الصحيـة األوليـة أحـد أهـم 

ـاملـة، الشمرتكـزاتهـا، بالمـوازاة مـع االلتـزام بالمضـي قـدمـا نحـو تحقيـق التغطيـة الصحيـة 

 ." 2030فـي أفـق 

ة بلدنا إراد يعبر عنالوطني هذا المنتدى  تنظيم لى أنالتأكيد ع، أود السياق وفي نفس

رعاية لحول اي دولالمؤتمر المن أجل تفعيل التوصيات المنبثقة عن  والتزامه الوطيدالمغرب 

نظام  إرساء إلى ترميوالتي  ،2018من سنة أكتوبر  شهر "أستاناب"المنعقد الصحية األولية، 

ة حول كزمرتالالرعاية الصحية األولية خدمات  أساسا على ومستدام مبني ناجعصحي 

 .منظمة الصحة العالميةتوصيات كما تنص على ذلك  األشخاص،

 حضرات السيدات والسادة،

في مجال الرعاية  حقق العديد من المكتسبات ،ن بلدنا المغربلى أإ شارةتجدر اإل

د يعدلاالقضاء على من مكنت جهود وزارة الصحة حيث ، باالستقالل وذلك منذولية، الصحية األ

بكة شالعرض الصحي لتوسيع  لىإ، ويرجع الفضل باألساس واألمراض الفتاكةوبئة األمن 
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العديد  يروتطو منيعلبرنامج الوطني للتلتغطية المؤسسات الرعاية الصحية األولية، وتحسين 

 .األمراضمكافحة  برامج من

عدد المؤسسات الصحية  من حيث ارتفاعا مطردا ببالدنا العرض الصحي وقد شهد

ما ، أي 2019سنة  2888الى  1960ولية سنة مؤسسة صحية أ 360من  والتي مرتاالولية 

الى ، 1960سنة  29.600 من أولية،صحية  مؤسسةالساكنة لكل تطور مؤشر عدد  دلاعي

 .2019سنة  12.264

لين العام عدد األطباء فبالرغم من النقص الحاصل، يبلغ بالموارد البشرية، وفيما يتعلق

بلغ عدد ي، كما نسمة 11763طبيب لكل بمعدل أي  طبيبا،3321األولية مؤسسات الصحية بال

عملون ي نسمة، 3725 كلل وتقني صحة ممرضعدل أي بم 10063 وتقنيي الصحةرضين مالم

ة للحاجيات الصحية للساكن لالستجابة ساسية الالزمةاألالصحية الخدمات حزمة من  على تقديم

ة لتحوالت الديموغرافية والوبائيخيرة ناجمة عن اوالتي عرفت تغيرات جذرية في السنوات األ

 .واالجتماعية

يطة الخرب والتنظيمية المتعلقةالقانونية النصوص  أخرى، فقد شكل اعتماد ومن جهة

شامل والعادل ال وتحقيق التوزيعالقطاع  تحسين حكامةالكفيلة ب وسائلالهم أحد أ ،الصحية

 .ببالدنا وليةلعالجات الصحية األابما في ذلك المتعلق ب الصحي، للعرض

فزة قتنظيم شبكة مؤسسات العالجات الصحية األولية، في اآلونة األخيرة،  قد عرفو

وتوسعة  شبكة المؤسسات الصحية بلورة نموذج تنظيمي جديد لمصلحةنوعية من خالل 

كذا ومؤسسات الرعاية الصحية األولية عمل  واإلشراف علىالتأطير سواء من حيث  صالحياتها

م الترابي تفعيل التقسيكذلك العالج. كما تم شبكات  هذه المؤسسات مع باقي عمل نسيقتمجال  في

 مؤسسات مختلف والتنسيق بينتدبير الموارد حسين ت خالله توخى مننالذي وللدائرة الصحية 

 .على المستوى المحلي الرعاية الصحية األولية شبكة

ي تالمنجزات المن رغم بالو على مدى سنوات ورغم ما بذلته بالدنا من مجهودات

إال أن هنـــاك العــديد من  ،الرعايـــة الصحية األولية في مجال حققتها المنظومة الصحية

حتى يتسنى لمنظومـــة الرعـــاية الصحية األولية  تجاوزهاالتحديات التي يجب مواجهتها و

                                                                                    .طالع بدورها كركيــــزة أساسيـــــة للمنظومة الصحية برمتهااإل
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 بةديات االستجاتواجه تحمؤسسات الرعاية الصحية األولية  من قبلفالخدمات المقدمة  

  .خصوصا بالمناطق النائية والصعبة الولوج ،وتطلعاتهاالنتظارات الساكنة 

الصحية  ومنظومة الرعايةعموما  يالصح الذي يواجه النظامولعل التحدي الكبير 

اصة خالموارد البشرية وعدم استقرارها  النقص الحاصل في يتمثل في ،بالخصوص األولية

 ألساسيا أن التكوينكما  واألقاليم. الجهاتمختلف وتوزيعها الغير العادل بين  القروي بالوسط

 .يتطلب المالءمة لمواجهة تحديات الصحة العامة ،لألطباء العامين

ية مؤسسات الرعابين  وصاخص ،التنسيق بين مختلف مستويات العالج ال يزالكما 

ر في بعض يؤث يشكل عائقا إضافيا ضعفيعاني من  ،ستشفائيةالالمؤسسات االصحية األولية و

 .مسار العالج المرضية طيلةتكفل بالحاالت األحيان على جودة ال

عات، دون التطل والخاص فتبقىالشراكـــــة بين القطاعين العـــــام مجال ما يخص فيأما 

 التيت والكفاءا من القدرات الكبيرة االستفادةمن ببالدنا الصحي  لنظاما حاليا مكنت البحيث 

 .لنهوض بالرعاية الصحية األوليــــةمن أجل االقطاع الخاص  عليها وفرتي

 شكلمما ي، وحوسبته جميع مكوناتهدماج إفي  انقصالنظام المعلوماتي  واجهكمـــا ي

مؤسسات  أداء تقييم ومشاكل فيواألسر حول األفراد  مرتكزة علومات صحيةمصعوبة في توفير 

  .الرعاية الصحية األولية

 العالجات الصحية األولية شبكةوأداء أن تحسين حكامة أود التأكيد على  خيرفي األو

العالجات الرعاية الصحية  لتمكينمالية الرد تظافر الجهود وتعبئة مزيد من الموايستوجب 

 المحوري كأساس للمنظومة الصحية. هامن لعب دور األولية

 ،والسادةحضرات السيدات 

ندرج يحول الرعاية الصحية األولية المنتدى الوطني  انعقادن ألى إشارة اإل يفوتنتال 

للتحديات التي تواجه الستجابة ل وزارة الصحة قوم بهاتة التي جبارفي إطار المجهودات ال

 توصيات إعالن "أستانا"الكامل في تفعيل  نانخراطا هذا اللقاء كس، كما يعمنظومة الصحيةال

2018. 

لعالجات ا استمرارية عزيزتتنفيذ إجراء مهم يتعلق بنحن بصدد تكريسا لهذه األولوية، و

التجاوب األمثل مع جل أل المؤسسات الصحية األوليةالمقدمة من طرف  والخدمات الصحية

  .هويةواإلقليمية والج ومالءمتها للخصائص المحلية الساكنة للخدمات الصحية األساسيةحاجيات 
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 من أجل التي تبذلها وزارة الصحة اتجهوددعما للم منتدىهذا الكما يأتي تنظيم 

ر يهم حكامة وتدبية تصور جديد في بلور بحيث شرعنا ،ةالصحي ةمونظالعميق للم صالحاإل

 عبر إعطاء الجهات يجهوالمستوى ال على تحسين الحكامةكذا و القطاع االستشفائي العمومي

 .في إطار تنفيذ الجهوية المتقدمة والمسؤولياتالصحية المزيد من الصالحيات 

وتبذل الوزارة مجهودات لتعزيز المقاربات الرامية إلدماج الصحة في كل السياسات 

قطاعية من أجل دعم العالجات الصحية األساسية، ولعل خير  -نالعمومية وتفعيل المقاربات البي

طالقتها البشرية، والتي أعطى انمثال على هذه الشراكة تلك التي أسستها المبادرة الوطنية للتنمية 

 .2005ماي سنة  18صاحب الجاللة الملك محمد السادس في 

 أخذ بعينيكما نولي بالغ االهتمام لبلورة نظام خاص بالوظيفة العمومية للصحة، 

قويا للرأس المال البشري  وتحفيزا ضمن انخراطاياالعتبار خصوصيات المهن الصحية و

 للقطاع الصحي العمومي.

 حضرات السيدات والسادة،

نجتمع اليوم بتواجد العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين والفاعلين في المجال 

الصحي، من أجل تقاسم التجارب الناجحة ومناقشة استراتيجية النهوض بالعالجات الصحية 

 األولية ببالدناـ

راء وكذا الخب تدى،أتوجه بالشكر الجزيل لكل المشاركين في هذا المن وبهذه المناسبة،

ندعوكم ووالدوليين، والفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين. نشكركم جميعا الوطنيين والشركاء 

  .على مدى يومين هذا اللقاء الهام حول المواضيع المبرمجة في للمساهمة في إثراء النقاش

 بالغ المقترحات المنتدى، وننتظر باهتمام هذا النجاح ألشغالكل ، أتمنى خيرفي األو

 سيطرحها. والتوصيات التي

حب الجاللة اتحت القيادة الرشيدة لص الحبيب بلدنالخير الفيه لما  هللا وفقنا

 الملك محمد السادس نصره هللا وأيده. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا.

 


