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 معالي السيد رئيس وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ 

  مانة العامةمعالي
أ
 ،لمجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد ممثل ال

مانة العامة الموقرة؛
أ
عضاء ال

أ
 وا

 عضاء الوفود؛ السادة معالي
أ
 الخبراء، ا

  .يها الحضور الكريم
أ
 ا

 
 

صالة عن نفسي ونيابة عن السيد وزير الصحة  تقدم ا  ن ا  اسمحوا لي في البداية ا 

 السيدعالي ملبالمملكة المغربية، والوفد المغربي، بجزيل الشكر وعظيم االمتنان 

ستاذ، محسن بن مبارك الدوسري، ال
 
مانة وزير اال

 
المفوض، ومدير إدارة الصحة باال

على اختيار المملكة المغربية كبلد  ،العربيةالعامة لمجلس التعاون لدول الخليج 

ول لفريق العمل المغربي الخليجي في مجال الصحة الجتماعلمستضيف 
 
وكذا  ،اال

جل  داتوالمجهعلى  وجه التواصلتحقيق التنسيق والمبذولة من ا   وتعميق ا 

وذلك ، شاء هللا نعليها إنحن بصدد دراستها والتوافق  يالمجاالت التالتعاون في 

جل  ننيما بينتوحيد الرؤى فمن ا 
 
 .ا في هذا الشا
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 الذي ،هذا اللقاء المهم حإنجا  ىعلالشكر موصول كذلك للمنظمين والساهرين و

 سيمكننا من توطيد 
 
 داننا، ممالاء والجاد بين قطاعات الصحة بب  ليات الحوار البن  ا

و على المستوى االجحتما بالنفع والتنمية على شعوبنا العربية، إن  سيعود تماعي ا 

 الصحي.

 

غتنم هذه الفرصة للترحيب برئيس وفد مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  كما ا 

مانا وممثل
 
عضاء الوفووكافة العامة للمجلس  ةال شغال هذا  دا  لذي ااالجتماع، في ا 

 .المغرب لثانياطيبا في بلدكم  قامام  لكم باستضافته، متمنيا المملكة المغربية  زتعت

 

 ؛السيدات والسادة تحضرا

خيرة تشكيل
 
ونة اال

 
نه تقرر في اال  ليجيمغربي خ فريق عمل مشترك من المعلوم ا 

المشترك  الوزاري  االجتماعلقرارات ، وذلك تنفيذا مختص بالتعاون في مجال الصحة

صحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج  الرابع بين ا 

ردنية الهاشمية، ووزير
 
 العربية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة اال

م  الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية،
 
ك توبر ا  بالكويت في الذي التا

2014. 
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ساسية للدفع بعجلة التنمية البشرية المستدامة ميعتبر هذا الفريق  ن بمثابة رافعة ا 

كة سعداء بانخراط المملجد  ونحن اليوم لداننا.حية الصحية واالجتماعية بب  النا

تعزيز ل يجيةاستراتشراكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إرساء 

ن بينها " مالتي في جميع القطاعات الحيوية،  إلى مستوى عال   هبوالرقي التعاون 

 ." الصحة

 

 ؛حضرات السيدات والسادة

ول لفريق العمل المغربي الخليجي في مجال الصحة الجتماعيعتبر 
أ
محطة  ال

ساسية في اتجاه تحقيق  هداف المشتركة لتعزيز ا 
 
 اال

 
لداننا. كما ب  ل الصحية ةنظماال

اع الصحي التي يعرفها القط ةيالدينامعلى  للوقوف   مناسبة ،الوقتفي نفس  ،يشكل

خيرة في
 
لتي التحديات احجم  تدارس  العربية، و نادولفي العديد من  السنوات اال

عديد مضاعفة الجهود وبلورة مواقف موحدة في ال فرض عليناوالتي ت ا جميعاواجهنت

هداف التنمية البشرية ما بعد  غيةب  ، من القضايا الصحية الراهنة  .2015تحقيق ا 

 

 ؛حضرات السيدات والسادة

 التذكير بليس من نافلة القول 
 
الصحية المتبعة من طرف المملكة  ن السياسةا

المغربية، تندرج في إطار التوجهات السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس 

هذه  لنهتالتي تستهدف القضية االجتماعية، والتنمية البشرية. وونصره هللا، 
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يضا السياسة ، والذي تضمن سبعة حقوق 2011اإلصالح الدستوري لسنة  من ينبوع ا 

ساسية تهم قطاع من والرعاية الصحيفي الحياةالصحة، وهي: الحق  ا 
 
ة، ، الحق في اال

الحق في العالج، الحق في البيئة الصالحة، الحق في التغطية الصحية، الحق في 

شخاص والفائت ذات 
 
 اتخدمللالخاصة، والحق في الولوج  االحتياجاتالعالج لال

 جودة. الذات  صحيةال

 

هداف على يةالمغربالمملكة  عملتوفي نفس السياق،  االستراتيجية  تحقيق ا 

 الخدمة وتقريب القطاع هيكلة إلى إعادة يصبو ي، الذ2016-2012 عملالومخطط 

ولوية ذات بالبرامج خاصة وطنية عمل خطة ووضع ،المواطن من الصحية
 
، والتي اال

ت، يعرفه المغرب من تحوال تماشيا مع ما تندرج ضمن اهتمامات البرنامج الحكومي

 لدول العربية.ا على غرار باقي

 

 ؛حضرات السيدات والسادة

ذات  ، يتمحور حول المواضيعاالجتماعالبرنامج الزمني لهذا فإن ، على ما سبق بناء  

ولوية 
 
 ، وهي:مسبقا المتفق عليهااال

 ولية؛
أ
 الرعاية الصحية ال

 السياسة الدوائية؛ 
  هيل المستشفيات

أ
 في القطاع الصحي؛ والستثمارتا
 مراض

أ
 السارية وغير السارية؛ ال
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 من الصحي واليقظة الدوائية؛
أ
 ال
  نظمة

أ
 الكوارث؛مواجهة طب الطوارئ وا

 الموارد البشرية؛ 
 تمويل الخدمات الصحية؛ 
 التشريعات الصحية؛ 
  ،نجابية مالتثقيف الصحي، الصحة الإ

أ
 والطفل. ورعاية ال

 

تحديد سبل التعاون ووضع الخطة سيعمل المشاركون على وفي هذا اإلطار، 

كيد  ،لقاءهذا ال تمكننا من تنفيذ التوصيات المنبثقة عنسالتفصيلية، التي 
 
مع تا

العربية لهذه المشاريع ذات البعد  االستجابة في ا التامنخراطهالمملكة المغربية ا

و العربي، إن االجتماعي،  عكم، م المساهمة والتعاونكذا و على المستوى اإلقليمي ا 

جلم ،الشراكةفي إطار  رض الواقع العربي هذه الخطة التفصيلية تجسيد ن ا   .على ا 

 

 ؛حضرات السيدات والسادة

لفية الثالثإن المغرب، ما فتئ يعمل جاهدا قصد 
 
هداف اال ة مواصلة تسريع وتحقيق ا 

ولية ومقوماتها ودورها في تحقيق العدالة 
 
فاق الرعاية الصحية اال

 
للتنمية، وتدارس ا

، تي يعرفهاوالثقافية والبيئية الواإلنصاف في ظل المتغيرات االقتصادية واالجتماعية 

هذه المقاصد تحقيق العمل على مواصلة  وزارة الصحة بالمملكة المغربية إذ تؤكدو

ا بالمبادئ التزامه تؤكد في نفس الوقتفإنها ، ، صحيا واجتماعيامواطنيهاللرقي ب

قرتها منظمة الصحة العالمية،  ولية كما ا 
 
ساسية للرعاية الصحية اال

 
نها تنعةمقاال

 
 با
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مثلسبيل ال
 
 من االستفادة من المعمور  سكان صحية، تمكن عدالة لتحقيق اال

 ودائمة. شاملة صحية تغطية

 

مراض العديد على القضاء على وزارة الصحة المغربية عازمة كل العزم إن
 
 من اال

لصحية وقدراتها في مجال الوظائ ف اتقوية منظومتها  عليها يفرض مما الفتاكة،

ساسية للصحة العمومية، و
 
   معالجةاال

ساس على للصحة االجتماعية داتالمحد   ا 

غير  ومنظمات مدني مجتمع من والفعاليات والطاقات القطاعات جميع تعبئة

ير للقرب، التي تعتبر خ االستعجاليةسياسات لا ناهيك عن ،ودوليةوطنية  ةحكومي

 الوسط في سواء التغطية مستوى على عالية نسب من بالدنا لما حققته دليل

و  الحضري   .القرويا 

 

  ،"يبوالإ"مواجهة مرض فيروس  وبخصوص
 
من  فةومنذ اإلعالن عن انتشار هذه اال

ميع ج بتنسيق مع، المغربية عملت وزارة الصحة، طرف منظمة الصحة العالمية

على إعداد مخطط وطني لليقظة واالستعداد لمواجهة  الوطنيين،الفاعلين ئها شركا

ن  ،الحيلولة دون دخول وانتشار الفيروس ببالدناهدف ب ،فتاكهذا المرض ال دون ا 

ك ، لتكون بذلالموبوءةاستمرارية الرحالت الجوية من وإلى البلدان ذلك  وقعي

المعتادة،  االفريقية جويةال هاالمملكة المغربية الدولة الوحيدة المحافظة على جسور 

ا ذي هوف راقبة صارمة.من استعداد وم التضامنية هذه الخطوةمع كل ما تستوجبه 

ة المغربية اإلماراتية التي تجلت في دعم جهود الدول اإلفريقيالصدد، نعتز بالشراكة 
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يا مساعدات إلى جمهورية غينال، عن طريق تقديم "إيبوال"بة وباء فيروس في محار

 كوناكري.

 ،حضرات السيدات والسادة

ك ثر من  تفرض علينا ،ها العالم اليومبإن التحديات التي يمر  يا   ،ىوقت مض ا 

العديد من القضايا الصحية  جاهتمضاعفة الجهود وبلورة مواقف واضحة وموحدة 

فق صياغة منظومة صحية ،الراهنة تستجيب  متكاملة الوظائ ف، وذلك في ا 

 سكان المعمور. تطلعاتل

ن ا  ختامالوفي  رئيس وفد ا التي يقوم به ثمن الجهود الجبارة والمتميزة، ال يسعني إال ا 

مانة العامة للمجلس
 
عضاءوك ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثل اال  افة ا 

مانة الفنية للمجلس فريقو ،فود والخبراء المغاربة والخليجيونالو
 
 كذا، و عمل اال

 .وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على كل الدعم والتنسيق بغية إنجاح هذا الملتقى

خرى  ذإ  و جدد شكري مرة ا  شقاء ا 
 
قى، الملت في هذا مشارك تهم علىإلى كل اإلخوة اال

ؤكشعوبنا العربية، لى عبالنفع والخير الذي نتوخى منه نتائج تعود  خرى  دا   لكم مرة ا 

التوفيق بللحضور الكريم  متمنياتيمع بكم في بلدكم الثاني المغرب،  يترحاب

 والسداد.

مةهللا جميعا  وفقنا
أ
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. .لما فيه مصلحة ال


