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   الوطنية الثانية للصحةالمناظرة توصيات 

 2013يوليوز   3-2-1مراكش أيام       

 

      

انعقدت ، ملك محمد السادس أيده هللا ونصرهتحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة ال  

 شعار  تتح  2013يوليوز   3-2-1بمراكش أيام  المناظرة الوطنية الثانية  للصحة

 "حكامة جديدة لقطاع الصحة أجلمن "                         

 

إلى  المشاركين من   بالرسالة الملكية السامية الموجهة  هذا اللقاء/الحدثوقد حظي   

األطر  الصحية والمهتمين والفاعلين الفرقاء االجتماعيين و  القطاعات الحكومية  و

هذه  أشغالتندرج  و .مباشر أو غير مباشر  بالصحة مختلف المجاالت المرتبطة بشكلب

 ،في مجال الصحةما تحقق واقع حالنا وفي إطار رؤية تروم الوقوف على  المناظرة

 . خالقو ومالئم ،بأسلوب حديث  المستقبل، آفاق واستشراف

   

لنهوض  بقطاع الصحة  باعتباره ا  على ضرورة وقد أكدت  الرسالة   الملكية السامية   

يحتل مكانة متميزة  ضمن  االوراش  الحيوية الكبرى التي وضعها المغرب ضمن 

االولويات االجتماعية   التي تضع المواطن في قلب  اهتماماتها و أهدافها،  إيمانا و 

 دعامة يعد ملكة،مالتزاما بأن  حق الولوج للخدمات الصحية الذي كرسه الدستور الجديد لل

                                             لكريمة.المواطنة ا لترسيخ أساسية

                                                             

 امرجعي اإطار كما وفرت التوجيهات الملكية السامية  التي تضمنتها الرسالة الملكية،  

 ئ والقيم ا   من المضي قدما في أفق الحصول على إجماع وطني حول المبادنيمكن

الفعاليات  السياسية، و النقابية،  لتطلعات   جاء استجابة والذي إلصالح منظومتنا الصحية  

،  والمنتجين والمستهلكين  للخدمات ينالمهني وو المجتمع المدني ممثلي االمة،   و

            .للصحة و الرامي في آخر المطاف  إلى  بلورة ميثاق وطني  ،الصحية

 

، الورش الملكية السامية االوراش الكبرى  التي  جاءت بها الرسالة  ومن ضمن  

ي يفرض نفسه بإلحاح ويحتل مكانة مفصلية و الذاالصالحي المتعلق بالموارد البشرية  

فإننا ندعوكم إليالء الرسالة "...  فيفي  إصالح منظومتنا الصحية، أكد صاحب الجاللة 



الحيوي ما يستحقه من عناية، على أساس ضمان   مسألة  الموارد البشرية بهذا القطاع

دف تأهيلها ومالءمتها مع التطور العلمي والتكنلوجي في مجال العالج ، بهجودة تكوينها

 كالم جاللة الملك. انتهى......" والوقاية، والتدبير والحكامة الصحية

                                                    

                                                                              

  القوية رادة االهتمام الراسخ والوتماشيا مع الرغبة األكيدة والك  و عالوة على ذ 

لجهوية المتقدمة، أكد صاحب الجاللة المتعلق بالتوطيد سياسة القرب  ضمن االصالح 

الصالح المؤسسي العميق للجهوية المتقدمة، سياسة القرب، تندرج في صلب اعلى ....." 

التي نحن عازمون على تفعيلها في جميع مناطق المملكة وفي مقدمتها أقاليمنا الجنوبية 

 كالم جاللة الملك.  انتهى........". العزيزة 

 

             في ورد ما على بناء المثمرالهادف و  لنقاشتميزت اشغال هذه المناظرة با اكم       

          على ضوء العروض المقدمة من طرف و  من توجيهات سامية الملكية الرسالة       

   والتي استأثرت باهتمام بالغ  وكذا الوثائق المطروحة للنقاش الخبراء والمتدخلين       

 التوصيات  اصدار إلى المناظرة الوطنية الثانية للصحة خلصت من لدن المشاركين و       

التالية:         

 

 

 توصيات عامة

                                                                           
 ،في المناظرة الوطنية الثانية للصحة الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين ان .1

خارطة طريق في افق تنفيذ االصالحات الكبرى التي تمليها ا ومرجعي ااطارتشكل 

 .ا ما يتطلبه التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور الجديدذوك ،راهنة للقطاعالوضعية ال

يحدد االولويات الصحية العمل على ايجاد اطار استراتيجي شامل ومتكامل  .2

الرئيسية ومدى ارتباطها بالتحديات الكبرى خاصة تلك المتعلقة بتفعيل الحق 

العمل على ضمان الحد الدستوري في الولوج الى العالجات والرعاية الصحية مع 

االقصى من االجماع واالنخراط والمشاركة الفعلية من لدن كافة المتدخلين في 

 . الشأن الصحي

إعادة تبني الرعاية الصحية األولية كركيزة أساسية لتطوير المنظومة الصحية لما  .3

تتضمنه من مقومات سياسة القرب و الرعاية المندمجة و المسترسلة للمرتفقين 

 ،تغطية صحية شاملةعلى اساس خص خدمات الوقاية و العالج و الترصد فيما ي

ولما تفتحه من آفاق مرتبطة بالتشخيص المبكر و النهوض بالصحة خصوصا 

بالنسبة لألمراض غير السارية، و لما تمكنه من تعزيز للتفاعل و التنسيق مع 

لمحددات االجتماعية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و مع القطاعات المؤثرة في ا



في صلب و لما تستدعيه أخيرا من مقاربة تشاركية تضع المواطن  ،للصحة

 .تماماتهااه

بناء نظام ضرورة ادماج البعد الصحي في مختلف السياسات العمومية من خالل  .4

ضمن مقاربة  ألدوار مجاليا وقطاعيااصحي فعال ومتوازن يتوخى اعادة توزيع 

  .هوية المتقدمةفي افق الجترابية جديدة 

  .االجتماعي تفعيل مضامين الدستور فيما يتعلق بمقاربة النوع .5

المولوية العناية  حن في المناظرة يثمنون عاليا و يسجلون بارتيايالمشارك ان .6

ل الرسالة من خال الصحية البشرية الموارد إلىالمتميزة التي أوالها جاللة الملك 

 اجلالمالئمة و التحفيزات الممكنة من  يدعون إلى توفير الظروفو ،  الملكية

 ية و المهنية لكافة مهنيي القطاع.تحسين األوضاع االجتماع

 اإلنصاف و الحق في الصحة:                              

    و الجماعات الترابية إلى العمل على ضمان  السلطات العموميةيدعو المشاركون 7-    

 هم الدستورية في الرعاية الصحية التمتع الفعلي للمواطنات و المواطنين بحقوق      

    الحماية االجتماعية و تعبئة كل الوسائل المتاحة و تجنيد كافة أجهزتها لذلك في أفق و

  .التغطية الصحية الشاملة   

 :الحكامة                                           

نزمات اشراكة مع القطاع الخاص و بلورة اآلليات و الميكوضع تصور شامل لل 8-

مستوى أداء المنظومة الصحية لرفع تحديات تحقيق ب النهوضالضرورية لتفعيلها قصد 

 االنصاف و الحق في الصحة.

 تخصيص بنية إدارية في هيكلة وزارة الصحة تهتم بتدبير و تنظيم القطاع الخاص. 9-

المستوى الجهوي، على على جماعات الترابية، خاصة و ال السلطات العمومية حث 10-

تحفيز مهنيي القطاع الخاص على االستثمار في الميدان الصحي وفقا لحاجيات 

 الخريطة الصحية و المخططات الجهوية لعرض العالجات.

طار اال في القانون  ة التشاور في المجال الصحي المنصوص عليها ئتفعيل هي11-

إحداث آليات لإلنصات والعالجات  ومة الصحية وعرضالمتعلق بالمنظ 34-00



والحكامة التشاركية لتقوية دور المجتمع المدني في وضع السياسات الصحية 

 المساهمة في تنفيذها و تقييمها.و

لة مع التعجيل بتطوير لتقييم و المساءللتدبير وا إقرار التعاقد بين المؤسسات كآلية12-

 على جميع المتدخلين و المواطنين. نظام اإلعالم الصحي و انفتاحه

التقليص من المساهمات المباشرة لألسر و ذلك بالرفع من ميزانية العمل على 13-

تمويل القطاع و توسيع وعاء التضامن و اعتماد مقاربة جديدة في تحديد ثمن الدواء 

 و تشجيع وصف استعمال الدواء الجنيس.والترخيص له و خفضه 

و دعم  الجهة المتقدمة اختصاصاتزة للصحة العامة في إعطاء مكانة  متمي14-

الالتركيز بمنح االختصاصات و اإلمكانات الالزمة  لإلدارة الجهوية و المحلية لكي 

   طب للسلطات الجهوية و اإلقليمية،كمخاتضطلع بدورها 

 الموارد البشرية                                          

اص الحاد في الموارد البشرية بالرفع من عدد المناصب التصدي لمعضلة الخص15-

المالية المرصودة لوزارة الصحة بصفة استثنائية و مستعجلة ابتداء من السنة المالية 

 المقبلة،

بالنظر الى االنتقال الوبائي والديموغرافي وما ترتب عليه من تحول مضطرد في 16-

وبالنظر الى الخصاص في الموارد حاجيات الساكنة على مستوى الخدمات المطلوبة، 

البشرية، واستحضارا لقدرة المنظومة على انتاج هذه الموارد، توصي المناظرة 

 نظام الدراسات الطبية مع استكمال االوراش المفتوحة اصالح وثيرة تسريع ضرورةب

وقوانين المهن الصحية( وابتكار  LMD) في مجال دراسات المهن الصحية و تقنينها

.و اخراج االطار جديدة في مجال التكوين و التأهيل االداري للموارد البشرية مقاربات 

  القطاع، ةمع التأكيد على خصوصيالمرجعي للمناصب والكفاءات 

ب العام من خالل مأسسة طب األسرة كبوابة للولوج إلى العالج و بالط االرتقاء17-

 إحداث مسلك للتخصص في هذا المجال ، 

 للترصد وتوفير المعطياتي للموارد البشرية في الصحة مرصد وطن احداث18-

 .الراهنة والمستقبلية لتحديد الحاجيات  الوطنية والدولية

 



 التمويل:                                             

الرفع من الميزانية المرصودة لقطاع الصحة استجابة للحاجيات المضطردة 19-

وصيات المنظمة العالمية للصحة و التزامات المغرب على والملحة للساكنة تماشيا مع ت

 .في المائة الى 8 لتصل على االقل  المستوى الدولي ذات الصلة

    تدعيم و تعزيز مكتسبات التغطية الصحية األساسية و ذلك بتأمين تمويل نظام 20-

المساعدة الطبية و تطوير و تبسيط مساطر ه و إحداث جهاز خاص لتدبيره.    

 ت ئاالعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية األساسية لتشمل الفو

والعمل على جمع االنظمة وتوحيدها مع اعتماد اليات للتمويل والتدبير  مؤمنةالغير   

 موحدة ومتجانسة والعمل على تقوية دور الوكالة الوطنية للتامين الصحي.

                

 اليقظة و السالمة الصحية:                                  

 

 الضروريةتحديد االليات و الوسائل مع وطنية للصحة العمومية  سياسة بلورة21-

  .تفعيلهال

وضع نظام وطني لليقظة و السالمة الصحية يتالءم مع الخصوصيات و القدرات 22-

من  جميع المؤسسات ذات الصلة، تشملالوطنية، منظم على شكل شبكة وطنية 

حقه في الحصول على المعلومة التي تهم صحته  منلمواطن ا تمكينأجل 

 .والمخاطر التي تهددها

 الميثاق الوطني للصحة                                            

                 باعتماد نفس المقاربة بلورة ميثاق وطني للصحة بوصي المناظرة ت 23-     

 استلهاما يالرئيسن خالل مسلسل تشاوري تعتبر هذه المناظرة منطلقه مالتشاركية        

      .التوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركينمن       

ت والدراسات المتوفرة من اعتمادا على البيانا ويعتبر وضع تشخيص موضوعي دقيق      

  التوصيات الى  اضافة  برنامج انتظارات من جهة ثانية تائججهة ، والكتاب االبيض ون      

                رة التفكير الجماعيا لمباشالمناظرة، مستلزما ومفتاح هذه عن المنبثقة      

 .صبو اليه جميعالصحة الذي نالوطني ل لتصور الميثاق      

 

                                                                         

 2013يوليوز  3مراكش،                                                                               


