
 )2011یونیو  30( 1432رجب  27الصادرة بتاریخ  5956لجریدة الرسمیة عددا
   
   
   

  وزارة الصحة
   
   

  ) 2011ماي  16( 1432من جمادى اآلخرة  12صادر في  1363.11قرار لوزیرة الصحة رقم 
  .بشأن اختصاصات و تنظیم المصالح الالممركزة لوزیرة الصحة 

   
   
   

  وزیرة الصحة ،
) 1994نوفمبر  21(  1415من جمادى اآلخرة  17الصادر في   2.94.285 وم رقمبناء على المرس

  منھ ؛ 20المتعلق باختصاصات و تنظیم وزارة ألصحة العمومیة، ال سیما المادة 
   

بتحدید قواعد )  2005دیسمبر  2(  1426من شوال  29الصادر في    2.05.1369  وعلى المرسوم رقم
  تنظیم القطاعات الوزاریة و الالتمركز اإلداري؛

   
 12(  1415ربیع األول  3الصادر في  2274.94 وبعد االطالع على قرار وزیر الصحة العمومیة رقم

  في شأن اختصاصات وتنظیم المصالح الخارجیة لوزارة الصحة العمومیة،) 1994أغسطس 
   

  :قررت ما یلي 
   

  1المادة 
بیات بالعماالت واألقالیم، تتألف المصالح الالممركزة لوزارة الصحة من مدیریات جھویة للصحة ومندو

المحدثة على التوالي في النفوذ الترابي لوالیات الجھات والعماالت أو عماالت المقاطعات أو األقالیم، كما 
دیسمبر  2(  1379فاتح جمادى اآلخرة الصادر في  1.59.351  تم تحدیدھا في الظھیر الشریف رقم

  .بشأن التقسیم اإلداري للمملكة) 1959
   

  القسم األول
  المدیریات الجھویة للصحة

   
  الفرع األول

  اختصاصات و تنظیم المدیریات الجھویة للصحة
   

  2المادة 
األخذ بعین  تتولى المدیریات الجھویة للصحة مھمة تنفیذ السیاسة الوطنیة للصحة على صعید الجھات، مع

  .االعتبار خصوصیات ھذه األخیرة
   

تتولى المدیریات الجھویة للصحة، في حدود نفوذھا الترابي وفي حدود الصالحیات المفوضة إلیھا من 
  :طرف وزیر الصحة القیام بالمھام التالیة على الخصوص 

   



  حمایة الصحة العمومیة و الیقظة الصحیة؛   -
  التخطیط االستراتیجي ؛   -
  التمویل و التدبیر المالي؛   -
  تدبیر الموارد البشریة؛   -
  قیادة و تنسیق أعمال المؤسسات الصحیة؛   -
  .ضمان وفرة و جودة األدویة و المنتوجات الصیدالنیة غیر الدوائیة والولوج إلیھا    -
   

ید الجھوي، تقوم المدیریات الجھویة، عالوة على ما سبق، بتنشیط وتنسیق أعمال الصحة على الصع
بشراكة مع متدخلین جھویین آخرین عند االقتضاء، ال سیما اإلدارات العمومیة والجماعات المحلیة 

  .والقطاع الخاص والمجتمع المدني
   

  3المادة 
تتكون كل مدیریة جھویة للصحة من أربعة أو ثالثة مصالح، حسب التوزیع المحدد في الجدول المرفق 

  .بھذا القرار
   

المصالح المشار إلیھا أعاله، تضم كل مدیریة جھویة للصحة مندوبیات وزارة الصحة عالوة على 
  .المتواجدة داخل نفوذھا الترابي

   
  الفرع الثاني

  اختصاصات المصالح المكونة للمدیریات الجھویة للصحة
   

  4المادة 
  :تتولى مصلحة الصحة العمومیة والمراقبة الوبائیة، القیام بالمھام التالیة 

   
  تأطیر تطویر برامج صحة األم والطفل والعمل على تنفیذھا بالتعاون مع الشركاء الجھویین ؛   -
تأطیر تطور البرامج الصحیة الموجھة للسكان ذوي االحتیاجات الخاصة والعمل على النھوض    -

  بھا بتعاون مع الشركاء الجھویین ؛
  الصعید الجھوي؛تأطیر والقیام بمحاربة األمراض ذات األولویة على    -
  القیام بتنسیق أنشطة اإلعالم والتربیة والتواصل في مجال الصحة؛   -
  تطویر عمل وزارة الصحة بالجھة في مجال الصحة والبیئة ؛   -
القیام،على صعید الجھة، بالمراقبة الوبائیة وكذا الیقظة والسالمة الصحیة، بتشاور مع الھیئات    -

  في ھذا المجال ؛والسلطات المركزیة المختصة 
جمع و تحلیل المعلومات الصحیة الوبائیة والروتینیة، الواردة من مختلف أقالیم وعماالت    -

  الجھة؛
السھر على إنتاج ونشر المعلومات الصحیة التركیبیة الضروریة التخاذ القرار على مستوى    -

  الجھة؛
  .مواردإعداد ووضع آلیات لمراقبة األنشطة الصحیة واستعمال ال   -

   
  5المادة 

  :تتولى مصلحة برمجة عرض العالجات والموارد المالیة، القیام بالمھام التالیة 
   

  :فیما یخص البرمجة، تتولى      .1
   



المساھمة في تحدید وتنفیذ اإلستراتیجیة الجھویة للتكفل بالحاالت االستعجالیة و تدبیر المخاطر    -
  الصحیة؛

المستوى الجھوي، بتشاور مع الشركاء المعنیین، واقتراح  تخطیط عرض العالجات على   -
  المخطط الجھوي لعرض العالجات على وزارة الصحة ؛

  برمجة وقیادة المشاریع االستثماریة المتعلقة بالصحة بالجھة ؛   -
  تدبیر النظام الجھوي لإلعالم الصحي؛   -
  لجھوي؛إعداد و تنفیذ نظام تقییم وضمان الجودة على المستوى ا   -
النھوض بالبحث حول المنظومة الصحیة على المستوى الجھوي وإجراء أبحاث خاصة بذلك،    -

  عند االقتضاء ؛
   

  :تتولي . فیما یخص قیادة وتنسیق األعمال الصحیة على المستوى الجھوي      .2
   

على تنظیم سلسلة العالجات وتقویة تنسیق األعمال بین مختلف مقدمي الخدمات الصحیة    -
  المستوى الجھوي؛

  القیام بتتبع وتقییم أنشطة المستشفیات وبنیات العالجات المنتقلة بالجھة ؛    -
  تحلیل أداء المستشفیات ومؤسسات العالجات األساسیة؛   -
  تبسیط و تأطیر اعتماد ومالئمة قواعد حسن اإلنجاز السریریة على مستوى الجھة ؛   -
  .ستعجالتالقیام بالتنظیم الطبي للم   -

   
  :تتولى . فیما یخص الموارد المالیة      .3

   
  البرنامج للجھة؛ - تأطیر مسار إعداد المیزانیة    -
البرنامج، مع السھر على  -منح الموارد المالیة للمندوبیات التابعة للجھة حسب المیزانیة    -

  التوزیع العادل داخل الجھة؛
  جھة ؛البرنامج لل - تقییم تنفیذ المیزانیة   -
البحث عن موارد إضافیة وتعبئتھا في إطار الشراكة ألجل تحسین مستوى وجودة العالجات    -

  بالجھة ؛
تدبیر المیزانیة المخصصة لسیر المصالح التابعة مباشرة للمدیریة الجھویة، وإن اقتضى الحال،    -

عة للنفوذ الترابي للمدیریة الموارد الممنوحة إلنجاز األعمال المشتركة بین مندوبیتین أو أكثر، تاب
  .الجھویة للصحة

   
  6المادة 

  :تتولى مصلحة التموینات والبنایات والتجھیزات والصیانة القیام بالمھام التالیة 
   

  في مجال توافر األدویة والمنتوجات الصیدالنیة غیر الدوائیة والولوج إلیھا و جودتھا ؛      .1
السھر على توافر األدویة األساسیة في صیدلیات المستشفیات وفي محالت البیع بالجملة و    -

  صیدلیات الجھة ؛
ضمان التموین المنتظم للمؤسسات الصحیة التابعة للمدیریة الجھویة باألدویة والمنتوجات    -

  .الصیدالنیة غیر الدوائیة
  :في مجال الصیانة       .2

  وصیانة البنایات والتجھیزات ؛القیام بتتبع     -
  .القیام بتتبع وصیانة األجھزة البیوطبیة   -

   



في حالة توفر المدیریة الجھویة على ثالثة مصالح فقط، فإن اختصاصات ھذه المصلحة تناط بمصلحة 
  .´´مصلحة الموارد البشریة والشؤون العامة´´الموارد البشریة، الذي ستطلق علیھ تسمیة 

   
  7المادة 

  :ولى مصلحة الموارد البشریة القیام بالمھام التالیةتت
   

  التدبیر التوقعي للموارد البشریة على صعید الجھة واقتراح مخطط أعداد الموظفین ؛   -
اإلشراف على التكوین األساسي لألطر شبھ الطبیة وكذا التكوین المستمر لمھنیي الصحة في    -

  إطار احترام التنظیم الجاري بھ العمل؛
تدبیر الموارد البشریة، في حدود القرارات المفوضة للمدیر الجھوي للصحة، وال سیما فیما    -

یخص تعیینات وانتقاالت الموظفین داخل الجھة وتتبع القضایا التأدیبیة المتعلقة بھم، في إطار 
  احترام التنظیم الجاري بھ العمل ؛

  لفائدة مھنیي الصحة بالجھة؛تطویر وتنفیذ أنشطة الصحة والسالمة في العمل     -
تطویر التواصل الداخلي وتعزیز العالقات مع الشركاء االجتماعیین، فیما من شأنھ تیسیر    -

  التدبیر الالممركز للموارد البشریة والنھوض بھ ؛
  .النھوض باألنشطة واألعمال االجتماعیة لفائدة الموظفین   -

   
  8المادة 

  .لدن مدیر یعین من طرف وزیر الصحة تسیر كل مدیریة جھویة للصحة من
   

یعتبر المدیر الجھوي أعلى رئیس تسلسلي لكافة موظفي المدیریة الجھویة وموظفي المندوبیات التابعة 
  .لوزارة الصحة بعماالت وأقالیم الجھة

   
  :ویتولى على وجھ الخصوص القیام بما یلي 

  ة ؛تنفیذ االختصاصات الموكولة للمدیریة الجھویة للصح   -
  .تمثیل الوزارة على مستوى الجھة   -

   
  9المادة 

  :ألجل االستفادة من التعویضات المرتبطة بالمھام 
  یماثل المدیرون الجھویون للصحة برؤساء األقسام باإلدارة المركزیة للوزارة؛   -
  .ركزیةیماثل رؤساء المصالح التابعة للمدیریات الجھویة للصحة برؤساء المصالح باإلدارة الم   -

  
   

  القسم الثاني
  اختصاصات وتنظیم المندوبیات

   
  الفرع األول

  اختصاصات المندوبیات
   

  10المادة 
  :تتولى المندوبیات في نطاق اختصاصاتھا الترابیة إنجاز المھام التالیة 

اإلشراف وتنسیق ومراقبة وتقییم أعمال الوقایة والعالج، المنفذة من طرف مؤسسات العالجات    -
  حیة األساسیة والمراكز االستشفائیة اإلقلیمیة أو الجھویة التابعة للمندوبیة ؛الص



تدبیر اعتمادات التسییر الالزمة إلنجاز األعمال السالفة الذكر؛ ماعدا االعتمادات المرصدة    -
  للمؤسسات الصحیة المسیرة بصورة مستقلة ؛

  الجھویة على مستوى اإلقلیم أو العمالة؛ المساھمة في تفعیل وتتبع تنفیذ اعتمادات االستثمار   -
جمع واستغالل المعلومات الصحیة على مستوى المندوبیة، ألجل تحسین خدمات المؤسسات    -

الصحیة التابعة لھا، وإلعداد خطط عمل المندوبیة والمدیریة الجھویة للصحة ولتكوین قاعدة 
  الة ؛معلوماتیة بشأن الوضع الصحي على مستوى اإلقلیم أو العم

  تدبیر الموارد البشریة للمندوبیة في حدود القرارات المفوضة للمندوبین اإلقلیمیین ؛   -
المساھمة في إعداد خطط عمل التكوین المستمر لتلك الموارد والسھر على تتبع وتقییم تنفیذ ھذه    -

  الخطط ؛
العمالة أو اإلقلیم، مع النھوض بعالقات التعاون مع المتدخلین في میدان الصحة على مستوى     -

  .السھر على تنفیذ وتقییم األعمال المنجزة في ھذا المجال
   
   

  الفرع الثاني
  تنظیم و سیر المندوبیات

   
  11المادة 

  :تتألف كل مندوبیة من المصلحتین التالیتین 
   

ذات الطابع المصلحة اإلداریة واالقتصادیة، التي تتكلف بتبسیط تنظیم وتنفیذ وتقییم كل األعمال    -
  اإلداري أو المالي؛

مصلحة شبكة التجھیز األساسي وأعمال التنقل لتقدیم العالجات باإلقلیم أو العمالة،التي تتكلف    -
بإعداد خطط عمل مؤسسات العالجات الصحیة األساسیة في مجال الوقایة والعالج والسھر على 

  .تأطیر وتتبع وتقییم تنفیذھا 
   

  12المادة 
  .دوبیة تحت سلطة مندوب یعین من طرف وزیر الصحة من بین األطباءتوضع كل من

   
  13المادة 

یعتبر المندوب أعلى رئیس تسلسلي لكافة الموظفین العاملین بالمندوبیة وبالمصالح اإلستشفائیة 
  .وبمؤسسات العالجات الصحیة األساسیة

   
ویمثل لھذه الغایة وزیر الصحة على أعاله،  10یتولي المندوب تنفیذ االختصاصات المحددة في المادة 

  .مستوى إقلیم أو عمالة مقر التعیین
   

  14المادة 
  :فیما یخص االستفادة من التعویضات المرتبطة بالمھام 

  یماثل المندوبون برؤساء األقسام باإلدارة المركزیة للوزارة؛   -
ة للمندوبیات برؤساء المصالح أعاله والمكون 12ویماثل رؤساء المصالح المشار إلیھا في المادة    -

  .باإلدارة المركزیة
   
   
   



  15المادة 
ربیع األول  3الصادر في   2274.94  یعمل بھذا القرار، الذي ینسخ قرار وزیر الصحة العمومیة رقم

  .شار إلیھ أعاله، ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیةالم) 1994أغسطس  12(  1415
   
   
   

  ).2011ماي  16(1432من جمادى اآلخرة 12وحرربالرباط في 
   

  .یاسمینة بادو  :اإلمضاء
   
   
   
   

  ملحق یتعلق بالمصالح المكونة للمدیریات الجھویة للصحة
   

 المصالح المكونة لھا المدیریات الجھویة للصحة
  .درعة- ماسة-سسو      .1
  .الحوز-تانسیفت- مراكش      .2
  .الدار البیضاء الكبرى      .3
  .تافیاللت- مكناس      .4
  .زعیر-زمور- سال-الرباط      .5
  .وردیغة- الشاویة      .6
  .بولمان-فاس      .7
  تطوان-طنجة      .8
  .السمارة-كلمیم      .9

 .الشرقیة      .10

قبة مصلحة الصحة العمومیة و المرا      .1
  .الوبائیة

مصلحة برمجة عرض العالجات و       .2
  .الموارد المالیة

مصلحة التموینات و البنایات و       .3
  .التجھیزات و الصیانة

 .مصلحة الموارد البشریة      .4

  .عبدة-دكالة      .1
  .تاونات-الحسیمة- تازة      .2
  .بني حسن-الشراردة-الغرب      .3
  أزیالل-تادلة      .4
  .الساقیة الحمراء-بوجدور-العیون      .5
 .الكویرة- وادي الذھب      .6

مصلحة الصحة العمومیة و المراقبة       .1
  .الوبائیة

مصلحة برمجة عرض العالجات و       .2
  .الموارد المالیة

مصلحة الموارد البشریة و الشؤون       .3
 .العامة

 

 

 

 

 

 



 


