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  )1994نوفمبر  21(1415من جمادى اآلخرة  17صادر في  2.94.285مرسوم رقم 

  في شأن اختصاصات وتنظیم وزارة الصحة العمومیة

   

  الوزیر األول،

   

  منھ ؛ 62بناء على الدستور والسیما الفصل 

   

) 1992اغسطس  11( 3141من صفر  11الصادر في  1.92.137ریف رقم وبعد اإلطالع على الظھیر الش
  بتعیین أعضاء الحكومة ؛

   

في شأن وضعیة الكتاب )  1993أبریل  29( 1413ذي القعدة  7الصادر في  2.93.44وعلى المرسوم رقم 
  العامین للوزارات ؛

   

  ).1994نوفمبر  14( 1415 جمادى اآلخرة 10وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 

   

  :رسم ما یلي 

   

  الباب األول

  االختصاصات

   

  1المادة 

  .تتولى وزارة الصحة العمومیة إعداد وتنفیذ سیاسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنین 

   



  .وتعمل باتصال مع الوزارات المعنیة على سالمة السكان البدنیة والعقلیة واالجتماعیة

   

بین التوجھات وعلى تنسیق األھداف واألعمال أو التدابیر التي تساعد على رفـع  وتسھر على التوفیق
المستوى الصحي في البالد وتتدخل بغیة ضمان توزیع أفضل للموارد في میدان الوقایة أو العالج أو المساعدة 

  .على المستوى الوطني

   

المنتجات الصیدلیة على المستویین التقني ویعھد إلیھا بإعداد وتنفیذ السیاسة الوطنیة المتعلقة باألدویة و
  .والتنظیمي

   

وتتتبع السیاسة الصحیة الدولیة التي یساھم فیھا المغرب وتحدد باتفاق مع الوزارات المعنیة مجاالت التعاون 
  .في میدان الصحة وتتولى تطبیق وتتبع إنجاز البرامج المتفق علیھا

ظیمیة الجاري بھا العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المھن وتقوم، وفقا ألحكام النصوص التشریعیة والتن
  .الطبیة وشبھ الطبیة والصیدلیة

   

  2المادة 

تطبیقا ألحكام النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل یمارس وزیر الصحة العمومیة الوصایة  
  .على المؤسسات العامة التابعة إلیھ

   

  الباب الثاني

  التنظیم

   

  3 المادة

  .تشتمل وزارة الصحة العمومیة باإلضافة إلى دیوان الوزیر على إدارة مركزیة ومصالح خارجیة

   

  4المادة 

  :تشتمل اإلدارة المركزیة على 
  الكتابة العامة ؛          -



  المفتشیة العامة ؛          -
  مدیریة السكان ؛          -
  مدیریة علم األوبئة ومحاربة األمراض ؛          -
  مدیریة المستشفیات والعالجات الواجب التنقل لتقدیمھا ؛          -
  مدیریة األدویة والصیدلة ؛          -
  مدیریة التجھیزات والصیانة ؛          -
  مدیریة الموارد البشریة ؛          -
  مدیریة التنظیم والمنازعات ؛          -
  مدیریة التخطیط والموارد المالیة ؛          -
  قسم التجھیز ؛          -
  قسم مجموعة السیارات ؛          -
  قسم المعلوماتیة والمناھج ؛          -
  .المعھد الوطني لإلدارة الصحیة          -

   

  5المادة 

أبریل  29بتاریخ  2.93.44یمارس الكاتب العام الصالحیات المسندة إلیھ بالمرسوم المشار إلیھ أعاله رقم 
1993.  

   

  6المادة 

تناط بالمفتشیة العامة التابعة مباشرة للوزیر مھمة إطالعھ بانتظام على سیر المصالح وبحث كل طلب یعھد بھ 
إلیھا والقیام تحت سلطة الوزیر وبناء على تعلیمات بمراقبة استعمال االعتمادات والوسائل البشریة والمعدات 

  .الموضوعة رھن تصرف اإلدارة المركزیة والمصالح الخارجیة

   

وتسھر تحت سلطة الوزیر على التفتیش اإلداري والطبي في التشكیالت والمؤسسات الصحیة وتقوم بناء على 
  .طلبھ بجمیع أعمال البحث والدراسة

   

  7المادة 

  :تناط بمدیریة السكان المھام التالیة  
  تحدید برامج التخطیط العائلي والنھـوض بھا وتنفیذھا ؛          -
  لبرامج المتعلقة بصحة األم والطفل والنھوض بھا وتنفیذھا ؛تحدید ا          -



  برمجة وإنجاز أعمال إعادة األھلیة البدنیة وكدا األعمال المتعلقة ببحث أمراض الشیخوخة ؛          -
  القیام بتنسیق أعمال اإلعالم والتربیة والتواصل في مختلف البرامج ؛          -
یریات وتنفیذ األعمال لحساب مختلف البرامج على مستوى التخطیط تقیم دعم لمختلف المد          -

  .واإلنجاز فیما یتعلق بأعمال اإلعالم والتربیة والتواصل
   

  :وتشتمل ھذه المدیریة على 
  :قسم التخطیط العائلي الذي یضم           -

  مصلحة البرمجة وأعمال التخطیط العائلي ؛        ·
  .تعاون القطاعيمصلحة التنسیق وال        ·
   

  :قسم الصحة المدرسیة والجامعیة الذي یضم           -
  مصلحة الصحة في التعلیم التمھیدي واألساسي ؛         ·
  .مصلحة الصحة في التعلیم الثانوي والجامعي        ·
   

  :قسم صحة األم والطفل الذي یضم           -
  مصلحة حمایة صحة الطفل ؛        ·
  .صلحة حمایة صحة األمم        ·
   

  :قسم اإلعالم والتربیة والتواصل الذي یضم           -
  مصلحة اإلنتاج ؛        ·
  .مصلحة التخطیط والتواصل        ·

  مصلحة إعادة األھلیة وأمراض الشیخوخة ؛          -
  .المصلحة اإلداریة          -
   

  8المادة 

  :راض المھام التالیة تناط بمدیریة علم األوبئة ومحاربة األم
  القیام بمراقبة انتشار األوبئة بین السكان وإمساك مجذة مركزیة لألوبئة ؛          -
  تقییم خاصیات األوبئة المنتشرة بین السكان ؛          -
  القیام یجمیع األعمال البحث والدراسة في مجال علم األوبئة ؛          -
  األمراض ؛ تخطیط إنجاز برامج محاربة          -
برمجة وإنجاز األعمال الرامیة إلى حمایة الوسط البیئي ودعم إنجاز برامج محاربة األمراض           -

  بتدخالت وقائیة ؛



القیام بمراقبة جودة المختبرات البیولوجیة التابعة لوزارة الصحة العمومیة وتحدید المعاییر           -
  التقنیة لتسییرھا ؛

مراقبة تطبیق األنظمة في میدان الوقایة من األشعة و المشاركة في إجرائھا النھوض ب          -
  والمساھمة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم ؛

  اإلشعاعات األیونیة وكذا مراقبة النشاط اإلشعاعي للبیئة ؛          -
  .القیام بالمراقبة الصحیة للمواد الغنائیة          -
   

  :لمدیریة على وتشتمل ھذه ا
  :قسم المحافظة على البیئة الذي یضم           -

  مصلحة التطھیر األساسي ؛        ·
  مصلحة المحافظة على الصحة الغذائیة ؛        ·
  مصلحة مكافحة االتجاھات ؛        ·
  مصلحة العمل المشترك بین القطاعات ؛         ·
  .مصلحة سالمة البیئة        ·
   

  :قسم األمراض غیر المعدیة الذي یضم           -
  مصلحة الصحة العقلیة وأعراض االنحطاط ؛        ·
  مصلحة أمراض الفم واألسنان ؛         ·
                     مصلحة صحة العمال ؛        ·
  مصلحة األمراض األیضیة والغددیة ؛        ·
  .مصلحة أمراض القلب والشرایین واألورام        ·
   

  :قسم األمراض المعدیة الذي یضم           -
  مصلحة األمراض الطفیلیة ؛        ·
  مصلحة األمراض التنفسیة ؛        ·
  مصلحة األمراض البصریة والسمعیة ؛         ·
  مصلحة األمراض الجلدیة ؛        ·
  ؛) السیدا(مصلحة األمراض الجنسیة المعدیة ومرض فقدان المناعة المكتسبة           ·
  .مصلحة األمراض الوبائیة        ·
   

  مصلحة مراقبة انتشار األوبئة ؛          -
  المعھد الوطني الصحى ؛          -



  المركز الوطني للحمایة من األشعة ؛          -
  .المصلحة اإلداریة          -
   

  9المادة 

  :ا المھام التالیة تناط بمدیریة المستشفیات والعالجات الواجب التنقل لتقدیمھ
القیام بتنسیق أعمال الوزارة في الوسط اإلستشفائي وتتبع أعمال المستشفیات بصفة مستدیمة           -

  سواء على مستوى اإلدارة أو على مستوى التسییر اإلداري والمحاسبي وجودة العالجات ؛
  ة المراقبة ؛جمع المعلومات وحصیلة نشاط المستشفیات من خالل نظام أجھز          -
المساھمة في إعداد استراتیجیة للوزارة في مجال العالجات الواجب التنقل لتقدیمھا وتنسیق           -

  مختلف األعمال المتنقلة ؛
القیام بعمل متصل لتقییم الشبكة المتنقلة على مستوى جودة تیسر الخدمات وكذا على مستوى           -

  التسییر ؛  
الوزارة في مجال المساعدة االجتماعیة والمساھمة في حدود اختصاصات وزارة  إدارة عمل          -

  الصحة العمومیة في إدارة المساعدة الطبیة المجانیة لفائدة المعوزین ؛
  المساھمة في تنمیة الوسائل اللوجستیكیة الكفیلة بمواجھة الكوارث ؛          -
  .حوادث السیر أو الكوارث األخرى غیر المتوقعة المساھمة في النقل الطبي للمصابین في          -
تحدید استراتیجیة إعادة ھیكلة مصالح المستعجالت عبر المملكة والمساھمة في تنفیذھا وتقییمھا           -

  بصفة مستمرة ؛
  تحدید برامج التأھیل في مجال المستعجالت والمساھمة في إنجازھا ؛          -
ل المتعلقة بجمیع الدم ومشتقاتھ وخزنھ ومعالجتھ واستعمالھ، وتوزیعھ تنظیم جمیع األعما          -

والتخطیط لھا وتقییمھا والسھر على تزوید مؤسسات العالج واالستشفاء بھ في حدود اإلمكانات 
  .المتوافرة

   

  :وتشتمل ھذه المدیریة على 
   :یضم   قسم المستعجالت واإلسعافات الذي          -

  ستعجالت ؛مصلحة الم        ·
  مصلحة التنسیق القطاعي ؛        ·
  .مصلحة اللوجستیكیة        ·
   

  :قسم المستشفیات الذي یضم           -
  مصلحة برمجة األعمال االستشفائیة ؛        ·
  مصلحة التتبع والتقییم ؛        ·
  .مصلحة المیزانیات         ·



   
  :یمھا الذي یضم قسم العالجات الواجب التنقل لتقد          -

  مصلحة العالجات الواجب التنقل لتقدیمھا ؛        ·
  مصلحة التغطیة الصحیة وإدماج األعمال ؛        ·
   

  :قسم اإلسعاف الذي یضم           -
  مصلحة اإلسعاف االجتماعي ؛        ·
  .مصلحة اإلسعاف الطبي المجاني        ·
   

  .م ومبحث الدمالمركز الوطني لتحاقن الد          -
   

  10المادة 

  :تناط بمدیریة األدویة والصیدلة المھام التالیة 
تحدید معاییر صنع األدویة والمنتجات الصیدلیة وشبھ الصیدلیة وتوضیبھا وترویجھا وبیعھا           -

  وخزنھا؛
علقة تحدید إطار أسعار األدویة والمستحضرات الصیدلیة وفقا للنصوص التنظیمیة المت          -

  باألسعار والجاري بھا العمل ؛
إجراء المراقبة التقنیة ومراقبة الجودة في إطار النصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا           -

  العمل ؛
  وضع قائمة األدویة األساسیة وتعھدھا الیومي ومراقبة جودتھا ؛          -
دویة والمستحضرات الصیدلیة الذي یبقى خاضعا القیام في إطار المختبر الوطني لمراقبة األ          -

بالتحالیل ) 1974أبریل  24( 1394الصادر في فاتح ربیع اآلخر  2.72.273ألحكام المرسوم رقم 
والتجاریب التي تستلزمھا مراقبة األدویة والمستحضرات الصیدلیة ولوازم التضمید وجمیع اللوازم 

  والبیطري وكذا المنتجات شبھ الصیدلیة ؛ األخرى المعدة الستعمالھا في الطب البشري
  القیام بتفتیش الصیدلیات وأماكن البیع بالجملة ومختبرات الصنع ؛          -
  تسلیم التأشیرات والرخص لبیع المنتجات الصیدلیة ؛          -
  .إدارة بنك للمعطیات التقنیة واالقتصادیة المتعلقة باألدویة          -

  :وتشتمل ھذه المدیریة على 
  :قسم المختبر الوطني لمراقبة األدویة الذي یضم           -

  مصلحة الفیزیاء والكیمیاء ؛        ·
  مصلحة تأمین الجودة ؛        ·
  .مصلحة التجاریب البیولوجیة        ·
   



  :قسم الصیدلة الذي یضم           -
  رخص ؛مصلحة التأشیرات والتصدیق وال        ·
  مصلحة المخدرات ؛        ·
  مصلحة تتبع القطاع ؛         ·
  .مصلحة األعمال االقتصادیة        ·
   

  11المادة 

  :تناط بمدیریة التجھیزات والصیانة المھام التالیة  
  تنفیذ میزانیة االستثمار للوزارة ؛          -
  للمباني والبناءات ؛دراسة وتتبع إنجاز مشاریع الھندسة المعماریة           -
  .دراسة مشاریع التجھیز باألدوات البیوطبیة أو التقنیة وبرمجتھا وتتبع تنفیذھا          -
  السھر على صیانة الممتلكات العقاریة والمعدات وتجھیزھا وإصالحھا ؛          -
  تشجیع البحث عن إقامة البنیات والتجھیزات وضبط مواصفاتھا ؛          -
  القیام بالتسییر اإلداري وتعھد منشآت المصالح المركزیة ؛          -
  مسك جرد لممتلكات الوزارة العقاریة ومبانیھا ؛          -
  .تنشیط مھمة تعھد الممتلكات على مستوى األقالیم والعماالت الطبیة          -

   

  :وتشتمل ھذه المدیریة على 
  :یضم  قسم المباني والھندسة المعماریة الذي          -

  مصلحة الدراسات المعماریة ؛         ·
   مصلحة أعمال الھندسة المدنیة ؛        ·
  .مصلحة المنشآت التقنیة         ·
   

  :قسم المعدات والتجھیزات البیوطبیة الذي یضم           -
  مصلحة الصیانة ؛         ·
  .مصلحة الدراسات واالشتراءات         ·

  :لكات والبرمجة الذي یضم قسم الممت          -
  مصلحة الممتلكات ؛        ·
  مصلحة البرمجة وتتبع المیزانیة ؛         ·
  .مصلحة الصفقات         ·

   



  12المادة 

  :تناط بمدیریة الموارد البشریة المھام التالیة 
  السیر على التأھیل المھني للموظفین واستكمال وتأھیلھم ؛          -
م بتعیین أماكن عمل الموظفین وتوظیفھم وتسییرھم وتدبیر شؤونھم والنھوض بأعمال القیا          -

  المشاریع االجتماعیة ؛
تلبیة الحاجات التي عبرت عنھا مختلف مصالح الوزارة على أساس مخططات االشتراء           -

  وتنمیة الموارد البشریة ؛
اإلدارة والطب والصیدلة وطب األسنان  إعداد وتتبع مخططات تأھیل األطر في میادین          -

  والتمریض بتشاور مع الوزارات المعنیة،
التقییم المستمر فیما یتعلق بمالئمة تأھیل المستخدمین لمتطلبات الحرف واألعمال والقیام نتیجة           -

  ذلك بإعادة تكییف برامج التأھیل ؛
یان المناصب ألغراض التقییم والتخطیط إمساك مجذة معلوماتیة للمستخدمین وكتیب لب          -

  والتأھیل ؛
تحدید حاجات الوزارة من حیث الكم والكیف وذلك بواسطة إدارة تقدیریة للمستخدمین على           -

  أساس األسبقیات واألھداف المرسومة فـي المخططات ؛
ض والتصدیق دراسة الملفات المعروضة على مجلس الصحة فیما یتعلق بإجازات المر          -

  ومراقبة األھلیة لشغل المنصب والسھر على تطبیق النصوص المتعلقة بمراقبة صحة الموظفین ؛
  .الحرص على حفظ الملفات والمستندات المتعلقة بحیاة المستخدمین اإلداریة          -

   

  :وتشتمل ھذه المدیریة على 
  :قسم إدارة شؤون الموظفین الذي یضم           -

  مصلحة الموظفین شبھ الطبیین ؛         ·
  مصلحة الموظفین الطبیین ؛        ·
  مصلحة الموظفین اإلداریین ؛         ·
  .مصلحة الشؤون التأدیبیة         ·
   

  :قسم التأھیل الذي یضم           -
  مصلحة التأھیل األساسي ؛         ·
  .مصلحة التأھیل المستمر         ·
   

  :قبة صحة الموظفین الذي یضم قسم مرا          -
   مصلحة إجازات المرض والتصدیق ؛        ·
  .مصلحة األھلیة لشغل المنصب         ·



   
  مصلحة الشؤون االجتماعیة ؛          -
  مصلحة المعلوماتیة واألعمال الجماعیة ؛          -
  .مصلحة التقدیرات وتتبع المناصب المقیدة في المیزانیة          -
   

  13لمادة ا

  :تناط بمدیریة التنظیم والمنازعات للمھام التالیة 
  القیام بالدراسات القانونیة وإعداد مشاریع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالصحة ؛          -
  بحث ملفات المنازعات التي تھم الوزارة ؛          -
  انوني ؛تقدیم دعمھا للمدیریات األخرى في المجال الق          -
التتبع اإلداري لعالقات للوزارة مع اإلدارات األخرى والجماعات المحلیة والجمعیات الوطنیة           -

  ؛
المساھمة في مراقبة مزاولة المھن المنظمة وفقا ألحكام النصوص التشریعیة والتنظیمیة           -

  .الجاري بھا العمل

   

  :وتشتمل ھذه المدیریة على 
  :التنظیم الذي یضم قسم           -

  مصلحة الدراسات القانونیة واألنظمة األساسیة ؛         ·
  مصلحة النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالصحة ؛        ·
  .مصلحة االتفاقیات والعالقات مع الجمعیات ذات الغرض الصحي         ·
   

  :قسم المنازعات والشؤون المھنیة الذي یضم           -
  مصلحة المنازعات ؛         ·
  مصلحة منشآت المھن المنظمة ؛        ·
  .مصلحة مؤسسات العالج ومختبرات التحلیل         ·

   

  14المادة 

  :تناط بمدیریة التخطیط والموارد المالیة المھام التالیة  
  المساھمة في تحدید التوجھات في میدان التخطیط الصحي بالبالد ؛          -
   القیام بالدراسات واألبحاث القطاعیة أو المشتركة بین القطاعات قصد تحلیل وتقییم الوضعیة          -

  الصحیة ؛



الحرص باتصال مع المدیریات والھیئات العامة أو الخاصة الوطنیة على إعداد وتنسیق برامج           -
  أو التأطیر الصحي ؛ العمل وفقا للتوجھات الوطنیة والسیما فیما یتعلق بالوقایة أو العالج

  النھوض بالبحث واقتراح مشاریع البنیات التحتیة المرتبطة بالخریطة الصحیة للبالد ؛          -
تنسیق عمل الوزارة فیما یتعلق بالمیزانیة بإعداد مشاریع قوانین مالیة خاصة بالوزارة انطالقا           -

  من االقتراحات التي تقدمھا المدیریات ؛
  رصد االعتمادات بتفویضھا إلى األمرین المساعدین بالصرف وإمساك محاسبة الوزارة ؛          -
القیام بدور مراقب الموارد عن طریق استعمال الوسائل المیزانیة وغیر المیزانیة المرتبطة           -

  بإنجازات الوزارة ؛
  م والتقدیر ؛القیام بدراسات اقتصادیة حول النظام الصحي تنصب على التقیی          -
إعداد نظام للتأمین من المرض والمساھمة في تنفیذه في حدود اختصاصات الوزارة وبتعاون           -

  مع الشركاء اآلخرین واإلدارات المعنیة ؛
النھوض بالتعاون في میدان الصحة والبحث عن مساعدات التعاون التي یمكن أن تمنح           -

  الصحة وكذا جردھا وتعبئتھا ؛ للمغرب أو یستفید منھا لتنمیة
  تحدید مشاریع التعاون الصحي وتنسیقھا مع المدیریات المعنیة والشركاء المعنیین ؛          -
  .النھوض بالتعاون الثنائي والمتعدد األطراف          -
   

  :وتشتمل ھذه المدیریة على 
  :قسم التخطیط و الدراسات الذي یضم           -

  لتخطیط ؛مصلحة ا        ·
  مصلحة الخریطة الصحیة ؛         ·
  مصلحة الدراسات واإلعالم الصحي ؛        ·
  .مصلحة االقتصاد الصحي        ·
   

  :القسم المالي الذي یضم           -
  مصلحة المیزانیة ؛        ·
  .مصلحة المحاسبة        ·
  .مصلحة تتبع وتقییم الموارد المالیة         ·
   

  :قسم التعاون الذي یضم           -
  مصلحة التعاون الثنائي والجھوي ؛        ·
  مصلحة المنظمات الدولیة المشتركة بین الحكومات ؛         ·
  مصلحة المنظمات غیر الحكومیة ؛        ·
  .مصلحة الجماعات المحلیة         ·



   

  15المادة 

  :تناط بقسم التجھیز المھام التالیة  
  لقیام بتنفیذ النفقات المشتركة لمختلف المدیریات ؛ا          -
  .القیام بشراء المنتجات الصیدلیة واألدویة ومنتجات التموین وخزنھا وتوزیعھا          -

   

  :ویضم ھذا القسم 
  مصلحة التجھیز ؛         ·
  مصلحة الصفقات ؛        ·
  .مصلحة إدارة المخزونات         ·
   

  16المادة 

قسم مجموعة السیارات والشؤون العامة بإدارة وصیانة مجموعة السیارات ووسائل التنقل الخاصة یعھد إلى 
  .بالوزارة

   

  :ویضم ھذا القسم 
   مصلحة إدارة وسائل التنقل ؛         ·
  مصلحة صیانة مجموعة السیارات ؛         ·
  .مصلحة الشؤون العامة        ·

   

  17المادة 

  :والمناھج المھام التالیة  تناط بقسم المعلوماتیة
تنشیط األعمال المعلوماتیة للوزارة بإعداد وتسییر مخطط توجیھي والقیام بأعمال الدراسة           -

  واإلنجاز؛
  .تقدیم الدعم التقني في مجال المعلوماتیة للمصالح المركزیة والمصالح الخارجیة          -

   

  :ویضم ھذا القسم 
  ات والتنسیق ؛مصلحة الدراس         ·



  .مصلحة االستغالل والدعم         ·
   

  18المادة 

أعاله مھمة السھر في حظیرة المدیریات المعنیة  8و  7تناط بالمصالح المدیریة المنصوص علیھا في المادتین 
  .على تتبع وتنسیق جمیع األعمال ذات الطابع اإلداري والعام

   

  19المادة 

  .المركزیة بقرار لوزیر الصحة العمومیةیحدد التنظیم الداخلي للمصالح 

   

  20المادة 

یحدد التنظیم الداخلي للمصالح الخارجیة لوزارة الصحة العمومیة واختصاصاتھا ودوائر نفوذھا الترابي بقرار 
لوزیر الصحة العمومیة یؤشر علیھ الوزیر المنتدب إلى الوزیر األول المكلف بالشؤون اإلداریة ووزیر المالیة 

  .ثماراتواالست

   

  21المادة 

  :تدخل في حكم المصالح المركزیة 
  المعھد الوطني الصحى ؛          -
  المركز الوطني للوقایة من األشعة ؛          -
  المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ؛          -
  .المعھد الوطني لإلدارة الصحیة          -
   

  22المادة 

الصادر في  2.88.411فور نشره في الجریدة الرسمیة وینسخ المرسوم رقم  یدخل ھذا المرسوم حیز التنفیذ
  .في شأن اختصاصات وتنظیم وزارة الصحة العمومیة) 1990ینایر  9( 1410من جمادى اآلخرة  11

   

  23المادة 

الوزیر یسند تنفیذ ھذا المرسوم إلى وزیر الصحة العمومیة ووزیر المالیة واالستثمارات والوزیر المنتدب لدى 
  .األول المكلف بالشؤون اإلداریة كل واحد منھم فیما یخصھ



   
  )1994نوفمبر  21( 1415من جمادى اآلخرة  17وحرر بالرباط في 

   
  عبد اللطیف الفیاللي: اإلمضاء 

   
 وقعھ بالعطف

    

  الصحة العمومیة وزیر
  الدكتور عبد الرحیم الھروشي: اإلمضاء 

    
  ولالوزیر المنتدب لدى الوزیر األ

  المكلف بالشؤون اإلداریة
 عزیز حسبى: اإلمضاء 

    

 وزیر المالیة واالستثمارات

********** 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )2013یولیو  8(  1434شعبان  29الصادرة بتاریخ  6167الجریدة الرسمیة عدد 
   
   

  نظام موظفي اإلدارات العامة
   

  نصوص خاصة
   

  وزارةالصحة
   

  )2013أبریل  16(  1434جمادى اآلخرة  5صادر في  1299.13قرار لوزیر الصحة رقم 
  بإعادة تنظیم وإحداث بعض البنیات باإلدارة المركزیة لوزارة الصحة 

   
   

  وزیر الصحة
   

بمثابة مدونة التغطیة الصحیة األساسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف  65.00ء على القانون رقم بنا
  ؛)2002أكتوبر  3( 1434من رجب  25الصادر في   1.02.296  رقم

   
بتحدید قواعد ) 2005دیسمبر  2( 1426من شوال  29الصادر في  2.05.1369 وعلى المرسوم رقم

  تنظیم القطاعات الوزاریة والالتمركز اإلداري؛
   

في شأن ) 2011نوفمبر  25( 1432من ذي الحجة  28الصادر في   2.11.681  وعلى المرسوم رقم
  كیفیات تعیین رؤساء األقسام ورؤساء المصالح باإلدارات العمومیة؛

   
بشأن نظام ) 1976ینایر  19( 1396من محرم  17الصادر في    2.75.864 وعلى المرسوم رقم

  التعویضات المرتبط بمزاولة المھام العلیا في مختلفالوزارات؛
   

المتعلق ) 1994نوفمبر  21(  1415من جمادى اآلخرة  17الصادر في  2.94.285 وعلى المرسوم رقم
  .زارة الصحة العمومیةباختصاصات وتنظیم و

   
  :قرر ما یلي

   
  1المادة 

   
المشار   2.94.285 من المرسوم رقم 7یلحق قسم اإلعالم والتربیة والتواصل المنصوص علیھ في المادة 

  ".قسم اإلعالموالتواصل" إلیھ أعاله بالكتابة العامة لوزارة الصحة تحت تسمیة 
   

  2المادة 
   

  :یمارس قسم اإلعالم والتواصل، بتنسیق مع المصالح المعنیة بالوزارة، االختصاصات التالیة
لتواصل المؤسساتي لوزارة الصحة اتجاه السكان إعداد إستراتیجیة اإلعالم الصحي وا          

  ومھنیي الصحة ووسائل اإلعالم مختلف الشركاء؛
  تنفیذ خطط وبرامج التواصل المؤسساتي واإلعالم الصحي الھادفة إلى النھوض بالصحة؛          



  المشاركة في التغطیة اإلعالمیة للمؤتمرات والندوات المنظمة من طرف الوزارة ؛          
  المساھمة في إعداد وتنفیذ سیاسة الوزارة في مجال التواصل اإللكتروني؛          

  إعداد وإنتاج وسائل التواصل المؤسساتي واإلعالم الصحي؛          
   

  .ویكلف القسم ، عالوة على ذلك، بتقییم أعمال التواصل المؤسساتي واإلعالم الصحي المنفذة وكذا آثارھا
   

  3المادة 
   

  :م اإلعالم والتواصل منیتكون قس
  مصلحة اإلعالم المؤسساتي؛          
  مصلحة اإلعالم والتربیة الصحیة؛          
  .مصلحة إنتاج وسائل اإلعالم والتواصل          

   
  4المادة 

   
ار إلیھ أعاله المش  2.94.285  من المرسوم رقم 9یحذف قسم المساعدة المنصوص علیھ في المادة 

  ".االجتماعي -بقسم العمل الطبي " ویعوض 
   

  5المادة 
   

  :االجتماعي، بتنسیق مع المصالح المعنیة بالوزارة، االختصاصات التالیة  -یمارس قسم العمل الطبي 
  االجتماعي؛ -إعداد وتتبع خطط عمل لتنفیذ سیاسة الوزارة في المجال الطبي           
المتدخلین الوطنیین والدولیین والمساھمة في    االجتماعیة مع جمیع -تنسیق األعمال الطبیة          

  تطویر الشراكة في ھذا المجال؛
االجتماعي باألشخاص المسنین و  - االجتماعیة والتكفل الطبي  - تقدیم الخدمات الطبیة           

  األطفال و النساء ضحایا العنف؛
االجتماعي باألطفال واألشخاص المسنین داخل المؤسسات  - ة في التكفل الطبي المساھم          

  االجتماعیة؛
تسدید المصاریف الطبیة والجراحیة والصیدلیة الخاصة بالموظفین ضحایا األمراض           

  المترتبة عن حوادث المصلحة؛
  جتماعیة؛اال -المساھمة في إنجاز الدراسات المتعلقة بالخدمات الطبیة           
تتبع وتقییم أنشطة المساعدین االجتماعیین والمساعدات االجتماعیات، التابعین للوزارة           

  والمساھمة في إعداد برامج التكوین المستمر لفائدتھم؛
  .تنسیق األنشطة المتعلقة بالترحیل الصحي نحو الوطن          

   
  6المادة 

   
  :من االجتماعي  - یتكون قسم العمل الطبي 

  االجتماعیة؛ - مصلحة الخدمة الطبیة           
  .االجتماعیة - مصلحة تنسیق األعمال الطبیة           

   
  7المادة 

   



یحدث بمدیریة التنظیم والمنازعات التابعة لوزارة الصحة، قسم الشراكة مع مھنیي الصحة بالقطاع 
  .الخاص والجمعیات ذات الغرض الصحي

   
  8المادة 

   
الشراكة مع مھنیي الصحة بالقطاع الخاص والجمعیات ذات الغرض الصحي، بتنسیق مع یمارس قسم 

  :المصالح المعنیة بالوزارة االختصاصات التالیة
  تحدید مجاالت الشراكة ذات األولویة، تمشیا مع أھداف الصحة؛          
  األولویة؛  إعداد خطة عمل سنویة من أجل تنفیذ الشراكة في المجاالت ذات          
  إعداد نماذج التعاقد مع الشركاء؛          
  تتبع وتقییم اتفاقیات الشراكة؛          
  تقییم آثار مشاریع الشراكة على النظام الصحي؛          
  الصحة والجمعیات ذات الغرض الصحي؛إنجاز دراسات لتقویة الشراكة مع مھنیي           
المساھمة في تأطیر مھنیي الصحة في مجال تنمیة وتتبع وتقییم مشاریع الشراكة في           

  .المجال الصحي
   

  9المادة 
   

  :یتكون قسم الشراكة مع مھنیي الصحة بالقطاع الخاص و الجمعیات ذات الغرض الصحي، من
  لصحة بالقطاع الخاص؛مصلحة الشراكة مع مھنیي ا          
  مصلحة الشراكة مع الجمعیات ذات الغرض الصحي؛          
  .مصلحة الدراسات وتقییم الشراكة          

   
  10المادة 

   
  .یحدث بمدیریة التخطیط والموارد المالیة التابعة لوزارة الصحة، قسم تتبع تنفیذ نظام المساعدة الطبیة

   
  11المادة 

   
  :ذ نظام المساعدة الطبیة، بتنسیق مع المصالح المعنیة بالوزارة، االختصاصات التالیةیمارس قسم تتبع تنفی

تنسیق عمل وزارة الصحة في تطبیق نظام المساعدة الطبیة لفائدة السكان المعوزین،           
  بتشاور مع مختلف األطراف المعنیة بتنفیذ النظام؛

  تتبع وتقییم تنفیذ النظام؛          
  جمع ومركزة المعلومات المتعلقة بالنظام؛          
  تتبع دفع الموارد المالیة للنظام من طرف الجھات المعنیة ووضع ألیات لمنح ھذه الموارد؛          
  .إنجاز التحقیقات والدراسات المتعلقة بالنظام          

   
  12المادة 

   
  :یتكون قسم تتبع تنفیذ نظام المساعدة الطبیة، من 

  مصلحة التنسیق الداخلي وما بین القطاعات؛         ·
  مصلحة تدبیر وتتبع االعتمادات المالیة؛         ·
  .مصلحة الدراسات واإلحصاءات         ·



   
  13المادة 

   
تحذف مصلحة االتفاقیات والعالقات مع الجمعیات ذات الغرض الصحي ومصلحة المنظمات غیر 

  .المشار إلیھ أعاله  2.94.285  من المرسوم رقم 14و  13مادتین الحكومیة، المنصوص علیھما في ال
   

  14المادة 
   

  .ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة
   

   
  ).2013أبریل  16(  1434جمادى اآلخرة  5وحرر بالرباط في 

   
   
   

  .الحسین الوردي :اإلمضاء 

  

 


