
 

مشروع نجاعة األداء  1 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

مشروع نجاعة األداء

المملكة المغربية

وزارة الصحة

مشروع قانون 
الـمـــــالـــيـــة

2019



 

مشروع نجاعة األداء  2 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

فهرس
4 الجزء األول : تقديم الوزارة أو المؤسسة...................................................................................................

1. تقديم موجز االستراتيجية...................................................................................................................5

2. تقديم االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019............................................................................................8

3. ملخص االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 حسب البرامج.......................................................................9

10 4. تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات........................................................................................

5. توزيع جهوي العتمادات البرامج.......................................................................................................20

6. برمجة ميزانياتية لثالث سنوات.........................................................................................................21

24 7. البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات للمؤسسات العمومية............................................................................

25 ملخص البرامج-األهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية..........................................................................

32 الجزء الثاني : تقديم البرامج................................................................................................................

33 برنامج 700 : الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية...................................................................

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة..........................................................................................33

2. مسؤول البرنامج...........................................................................................................................33

33 3. المتدخلين في القيادة.......................................................................................................................

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.................................................................................................34

43 برنامج 701 : التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية.........................................................

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة..........................................................................................43

2. مسؤول البرنامج...........................................................................................................................48

48 3. المتدخلين في القيادة.......................................................................................................................

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.................................................................................................49

برنامج 702 : الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات اإلحتياجات الخاصة...............................63

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة..........................................................................................63

2. مسؤول البرنامج...........................................................................................................................64

64 3. المتدخلين في القيادة.......................................................................................................................

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.................................................................................................64



 

مشروع نجاعة األداء  3 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

78 برنامج 703 : الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية ومراقبة األمراض.............................................

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة..........................................................................................78

2. مسؤول البرنامج...........................................................................................................................80

80 3. المتدخلين في القيادة.......................................................................................................................

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.................................................................................................81

94 برنامج 704 : إجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية واالستشفائية...................................

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة..........................................................................................94

2. مسؤول البرنامج...........................................................................................................................95

95 3. المتدخلين في القيادة.......................................................................................................................

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج.................................................................................................95

برنامج 705 : توفر واستمرارية عرض العالجات وصون البنية األساسية والتجهيزات الصحية.............................106

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة........................................................................................106

2. مسؤول البرنامج.........................................................................................................................106

106 3. المتدخلين في القيادة.....................................................................................................................

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج...............................................................................................107

115 الجزء الثالث : محددات النفقات..........................................................................................................

116 1. محددات نفقات الموظفين و األعوان.................................................................................................

أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية.....................................................................................................116

118 ب. توزيع نفقات الموظفين و األعوان...................................................................................................

119 2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية............................



 

مشروع نجاعة األداء  4 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

الجزء األول : تقديم الوزارة أو المؤسسة

 
 
 
 
 
 
 

تقديم الوزارة أو 
المؤسسة

الجزء 
األول

 
 

 



 

مشروع نجاعة األداء  5 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

1. تقديم موجز االستراتيجية 
      I.   تقديم مقتضب للمنظومة الصحية 

طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 285-94-2 الصادر بتاريخ 21 نونبر 1994 والخاص بصالحيات 
وتنظيم وزارة الصحة، فإن هذه األخيرة مكلفة بإعداد وتطبيق السياسة الحكومية في ميدان صحة 
السكان. وتعمل بتنسيق مع القطاعات المعنية على تحسين المستوى الصحي للساكنة من الناحية البدنية 
والعقلية واالجتماعية، وعلى توفيق التوجهات وتنسيق األهداف واإلجراءات والتدابير التي تساهم في 
تحسين الوضع الصحي على مستوى التراب الوطني. كما تتدخل من أجل تأمين الموارد الالزمة للوقاية 
والعالج والمساعدة الطبية، وتعنى بإعداد وتطبيق السياسة الوطنية في مجال األدوية والمواد الصيدلية 

من الناحيتين التقنية والقانونية.

تتبنى وزارة الصحة السياسة الصحية الدولية التي يساهم فيها المغرب، بتشاور مع القطاعات المعنية 
خيارات التعاون في ميدان الصحة، وتضمن تطبيق وتتبع إنجاز البرامج المتفق عليها. كما أنه طبقا 
للمقتضيات التشريعية والقوانين الجاري بها العمل، فإن وزارة الصحة تتكفل بمراقبة مزاولة المهن 
الطبية والتمريضية والصيدلية بالقطاعين العمومي والخصوصي وتمارس الوصاية التقنية على 

المؤسسات العمومية التابعة لها.

 وتجدر اإلشارة إلى ان المنظومة الصحية الوطنية تشمل قطاعين رئيسيين ومتكاملين:

قطاع عمومي: يشمل مجموع الموارد والمؤسسات والوسائل واألنشطة التي تهدف إلى ضمان التعزيز 
والوقاية والنهوض وتأهيل الحالة الصحية للساكنة (العرض الصحي التابع لوزارة الصحة)، من جهة، 

ومصالح الصحة العسكرية والجماعات الترابية وقطاعات وزارية أخرى من جهة ثانية.

قطاع خصوصي: يشمل مؤسسات صحية ذات صبغة اجتماعية ال تهدف إلى الربح المادي وهي 
المؤسسات التابعة للصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمؤسسات الصحية التعاضدية، والهالل 
األحمر المغربي والمنظمات غير الحكومية. كما يشمل مؤسسات صحية يمتلكها الخواص هدفها تحقيق 
األرباح وتضم عيادات طبية وعيادات الكشف باألشعة، ومختبرات التحليالت الطبية ومؤسسات 

عالجات إعادة التأهيل وعيادات طب األسنان ومصحات استشفائية وصيدليات ومخازن لألدوية.

أما فيما يخص تنظيم عرض العالجات بالمغرب فتجدر اإلشارة إلى أنه يخضع لمقتضيات القانون إطار 
رقم 09-34 الصادر بتاريخ 2 يوليوز2011 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العالجات الصحية 
بالمغرب، ولمقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 562-14-2 المتعلق بتنظيم عرض العالجات والخريطة 
الصحية والتصاميم الجهوية لعرض العالجات الصادر بتاريخ 24 يوليوز 2015. هذين النصين 

القانونيين يتطرقان لتنظيم العالجات بالمغرب ويحددان أنواع المؤسسات الصحية ومستويات الولوج.

وينتظم العرض الصحي العمومي في إطار 4 شبكات من المؤسسات الصحية وهي كالتالي:

شبكة مؤسسات الخدمات الصحية األولية؛  
شبكة مؤسسات الخدمات الصحية االستشفائية؛  
الشبكة المندمجة للعالجات الطبية االستعجالية؛ 

شبكة مؤسسات الطب االجتماعي. 

أما يما يخص المصالح الصحية غير الممركزة فإن وزارة الصحة حرصت على مالءمة هيكلة مصالحها 
الخارجية وفق التقطيع اإلداري الجديد للمملكة بحيث تم إحداث 12 مديرية جهوية للصحة بموجب قرار 
وزير الصحة رقم 003.16 الصادر في 23 ربيع األول 1437 الموافق ل 4 يناير 2016، تضم هذه 
المديريات  82 مندوبية لوزارة الصحة بكل عمالة أو إقليم، إضافة إلى سبع (7) معاهد عليا للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة و 16ملحقة تابعة لها، و 76 مركز استشفائي تغطي كل التراب الوطني. 

II. أهم محاور مخطط الصحة رؤية 2025
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لمواصلة تفعيل البرنامج الحكومي الذي أكد على أهمية القطاعات االجتماعية خاصة قطاع الصحة كأحد 
أهم محاور البرنامج الحكومي وذلك من خالل مواصلة تحسين وتعميم الخدمات الصحية، وتأكيده من 
جهة على ضرورة استكمال تعميم التغطية الصحية للفئات المستهدفة المتبقية لتشمل ذوي المهن الحرة 
مما سيمكن المنظومة الصحية الوطنية من تغطية أكثر من 90 في المئة  من الساكنة في أفق 2021. 
ومن جهة أخرى تم التأكيد على مواصلة تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية االولية من 60 في المئة 
إلى 100 في المئة وتقليص نسبة الوفيات لدى الرضع من 27 لكل 1000 والدة حية إلى 20 لكل 

1000 والدة حية.  ومن أجل ذلك تتمحور أولويات البرنامج الحكومي لقطاع الصحة فيما يلي: 

مواصلة توسيع التغطية الصحية في افق التغطية الصحية الشاملة؛ 
تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية؛ 

تكريس صحة األم والطفل كأولوية وطنية استراتيجية؛ 
تعزيز الموارد البشرية الصحية. 

وانطالقا من هذه األولويات ، أعدت وزارة الصحة مخطط شامل  للنهوض بالقطاع الصحي يرتكز على 
ثالثة دعامات أساسية تتضمن خمسة وعشرون محورا وهي:

الدعامة األولى : تنظيم وتطوير عرض العالجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية

تنظيم العرض الصحي الوطني؛ 
تطوير الشبكة االستشفائية العمومية؛ 

تعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية األولية وشيكة المؤسسات الطبية االجتماعية وتطوير  
الصحة المتنقلة خصوصا بالعالم القروي؛

تعزيز الولوج إلى الشبكة االستشفائية وشبكة مؤسسات الرعاية الصحية األولية 
تطوير صحة القرب وطب األسرة؛ 

دعم مخطط الوطني للمستعجالت الطبية؛ 
تحسين الولوج إلى الدوية والمواد الطبية؛ 
تحسين الولوج إلى منتجات الدم المأمونة. 

الدعامة الثانية: تقوية البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة األمراض

تعزيز برامج صحة األم والطفل كأولوية وطنية؛ 
تعزيز صحة الفئات ذوي االحتياجات الخاصة؛ 

تقوية برامج محاربة األمراض غير السارية؛ 
تحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية؛ 

إطالق برامج واستراتيجيات صحية جديدة؛ 
تقوية برامج محاربة األمراض السارية؛ 
تعزيز اليقظة الصحية واألمن الصحي؛ 

تعزيز أنماط العيش السليم وتقوية التربية من أجل الصحة. 

الدعامة الثالثة : تطوير حكامة القطاع وترشيد تخصيص الموارد واستعمالها 

توسيع التغطية الصحية األساسية من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة؛ 
معالجة الخصاص في الموارد البشرية؛ 

تحسين ظروف العمل وتحفيز المهنببن الصحيين؛ 
تعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي؛ 

إعادة هيكلة القطاع الصحي العمومي؛ 
تشجيع الشراكة والتشاور؛ 

إحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية مندمجة؛ 
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تحسين تدبير وأداء المؤسسات والمصالح الصحية؛ 
مأسسة الجودة والسالمة في عملية العالجات. 
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2. تقديم االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 

 
•       جدول 1: ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول

%
مشروع قانون المالية لسنة 2019/ 

قانون المالية للسنة 2018

الميزانية العامة
(مشروع قانون المالية للسنة 

 (2019

الميزانية العامة
(قانون المالية للسنة

 ( 2018
الفصل

8,07 8 581 249 000 7 940 120 000 الموظفون

4,65 4 500 000 000 4 300 000 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

27,45 3 250 000 000 2 550 000 000 االستثمار

10,42 16 331 249 000 14 790 120 000 المجموع

•       جدول 2: ملخص اعتمادات الميزانية العامة  ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية المتوقعة حسب الفصول

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة الميزانية العامة

 
مجموع مشروع قانون 
المالية للسنة 2019  تحويالت أو 

دفوعات 
مشروع قانون 

المالية للسنة 2019 تحويالت أو دفوعات  مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

مشروع قانون 
المالية للسنة 2019

الفصل

     8 581 249 000 الموظفون

   530 000 000 935 500 000 4 500 000 000 المعدات والنفقات 
المختلفة

   20 500 000 84 000 000 3 250 000 000 االستثمار 

16 772 749 000 1 027 500 000 1 000 000 000 550 500 000 1 019 500 000 16 331 249 000 المجموع

■      إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
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3. ملخص االعتمادات المتوقعة برسم سنة 2019 حسب البرامج 

•        جدول 3 : ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب البرامج

%الميزانية العامة ( مشروع قانون المالية للسنة 2019)
مشروع قانون المالية 
للسنة 2019 / قانون 
المالية للسنة 2018

فصل االستثمار فصل المعدات 
والنفقات المختلفة فصل الموظفين 

الميزانية العامة
(قانون المالية لسنة 

(2018
البرامج

103,47 235 100 000 1 179 993 894 - 695 464 250 التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام 
المنظومة الصحية

4,32 461 800 000 52 900 000 - 493 363 194
الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل 

والشاب والساكنة ذات اإلحتياجات 
الخاصة

7,75 52 100 000 88 458 000 - 130 447 894 الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين 
والوقاية ومراقبة األمراض

-13,3 163 000 000 3 085 302 377 - 3 746 802 975
إجراءات وخدمات الرعاية الصحية 

األولية وما قبل االستشفائية 
واالستشفائية

8,01 1 500 000 93 345 729 8 581 249 000 8 032 472 623 الموارد البشرية وتعزيز قدرات 
المنظومة الصحية

38,13 2 336 500 000 - - 1 691 569 064
توفر واستمرارية عرض العالجات 

وصون البنية األساسية والتجهيزات 
الصحية

10,42 3 250 000 000 4 500 000 000 8 581 249 000 14 790 120 000 المجموع

•        جدول 3 مكرر : توزيع على سبيل اإلخبار لنفقات الموظفين حسب البرامج 

نفقات الموظفين البرامج

- التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية

- الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات اإلحتياجات الخاصة

- الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية ومراقبة األمراض

- إجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية واالستشفائية

8 581 249 000 الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية

- توفر واستمرارية عرض العالجات وصون البنية األساسية والتجهيزات الصحية
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4. تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات 

برنامج 700 : الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية

•       جدول 4 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
6 150 000 - 6 150 000 تعزيز القدرات والتكوين المستمر 

56 000 000 - 56 000 000 األعمال االجتماعية

24 754 729 - 24 754 729 دعم مهام مؤسسات التكوين في 
مهن الصحة 

7 241 000 800 000 6 441 000 تدبير الحياة الوظيفية للموارد 
البشرية 

700 000 700 000 - تعزيز القدرات والتكوين المستمر 
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برنامج 701 : التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية

•       جدول 5 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
2 180 000 - 2 180 000 تدبير الجودة ومامونية العالجات 

144 302 590 - 144 302 590 دعم مهام المنظومة الصحية 

594 000 - 594 000 العمل الطبي االجتماعي 

23 025 524 - 23 025 524 دعم مهام االدارة الجهوية للصحة

8 385 000 600 000 7 785 000 اصالح المنظومة الصحية 
والتغطية الصحية االساسية 

21 686 380 850 000 20 836 380 المنظومة المعلوماتية والدراسات 
واالبحاث واالحصائيات 

102 010 400 33 500 000 68 510 400 التواصل واللوجستيك والوسائل 
العامة 

1 106 200 000 200 000 000 906 200 000 تحويالت ودفع المساهمات 
والتعاون والشراكة 

6 710 000 150 000 6 560 000
دعم التعاقدية ودعم تفعيل برنامج 

اإلصالح الموازناتي بقطاع 
الصحة

•       جدول 6: ملخص اعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
 

2 559 053 - 2 559 053 دعم المهام

- - - تشخيص و عالجات

- - - تصفية المتأخرات

9 729 068 9 500 000 229 068 نفقات غير موزعة

1 211 879 - 1 211 879 تدبير الربائد

- - - بناء وتجهيز
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وزارة الصحة

•       جدول 7: ملخص اعتمادات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 

 

- اصالح المنظومة الصحية والتغطية 
الصحية االساسية 

40 766 495 دعم المهام

- نفقات غير موزعة
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وزارة الصحة

برنامج 702 : الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات 
اإلحتياجات الخاصة

•       جدول 8 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
22 000 000 1 100 000 20 900 000 دعم مهام البرنامج الصحي 

2 000 000 2 000 000 - الصحة االنجابية وصحة االم 

2 000 000 2 000 000 - صحة الطفل والشاب 

454 600 000 445 000 000 9 600 000 التمنيع و التغذية (دورة الحياة) 

10 700 000 10 700 000 - الساكنة ذات االحتياجات الخاصة 

23 400 000 1 000 000 22 400 000
استراتيجية الخدمات الصحية 
المتنقلة ودعم مخطط الصحة 

القروية 

•       جدول 9: ملخص اعتمادات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 

 

17 650 000 دعم مهام البرنامج الصحي 



 

مشروع نجاعة األداء  14 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

برنامج 703 : الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية ومراقبة 
األمراض

•       جدول 10 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

87 418 000 - 87 418 000 دعم مختبرات الصحة العمومية 
ومهام البرنامج الصحي 

650 000 300 000 350 000 الرصد الوبائي واليقظة واألمن 
الصحيين 

10 420 000 10 100 000 320 000 الوقاية ومراقبة األمراض السارية 

10 070 000 9 700 000 370 000 الوقاية ومراقبة األمراض غير 
السارية 

30 000 000 30 000 000 - دعم مختبرات الصحة العمومية 
ومهام البرنامج الصحي 

2 000 000 2 000 000 - صحة البيئة

•       جدول 11: ملخص اعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
 

19 680 105 - 19 680 105 دعم المهام

53 520 545 - 53 520 545 تشخيص و عالجات

- - - تصفية المتأخرات

11 799 350 9 500 000 2 299 350 نفقات غير موزعة

- - - تكوين

- - - تحاقن الدم

10 000 000 10 000 000 - دراسات وبناء وتجهيز

- - - إصالح

10 000 000 10 000 000 - بناء وتجهيز



 

مشروع نجاعة األداء  15 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

•       جدول 12: ملخص اعتمادات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 

 

11 247 505 دعم مهام البرنامج الصحي 



 

مشروع نجاعة األداء  16 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

برنامج 704 : إجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية 
واالستشفائية

•       جدول 13 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

212 000 000 - 212 000 000 دعم مهام المركز االستشفائي 
محمد السادس بوجدة 

9 703 000 - 9 703 000 تنظيم وتتبع االخدمات 
االستشفائية 

2 842 000 - 2 842 000 العمل الطبي االجتماعي 

370 000 000 - 370 000 000 دعم مهام المركز االستشفائي 
الحسن الثاني بفاس 

194 375 377 - 194 375 377 دعم المهام و مؤسسات العالجات 
الصحية األولية

- - - المنظومة المعلوماتية والدراسات 
واالبحاث واالحصائيات 

3 045 000 - 3 045 000 العمل الطبي االجتماعي 

2 700 000 - 2 700 000 مستعجالت وإغاثة

2 300 000 400 000 1 900 000 دعم مهام البرنامج الصحي 

4 800 000 2 100 000 2 700 000 تنظيم وتتبع الخدمات الصحية 
االولية 

500 000 500 000 - تنظيم وتتبع الخدمات الصحية 
االستشفائية 

486 037 000 - 486 037 000 دعم مهام المؤسسات االستشفائية 

470 000 000 20 000 000 450 000 000 دعم مهام المركز االستشفائي 
محمد السادس بمراكش 

600 000 000 50 000 000 550 000 000 دعم مهام المركز االستشفائي ابن 
رشد 

850 000 000 50 000 000 800 000 000 دعم مهام المركز االستشفائي ابن 
سينا 

- - - تدبير الجودة ومامونية العالجات 

40 000 000 40 000 000 - دعم مهام المراكز االستشفائية 
الجامعية



 

مشروع نجاعة األداء  17 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

•       جدول 14: ملخص اعتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة
 

551 976 623 - 551 976 623 دعم المهام

256 127 650 - 256 127 650 تشخيص و عالجات

12 296 640 - 12 296 640 تصفية المتأخرات

68 496 232 39 600 000 28 896 232 نفقات غير موزعة

869 838 - 869 838 تحاقن الدم

1 832 630 - 1 832 630 تشخيص و عالجات

- - - تصفية المتأخرات

- - - إصالح

- - - تحاقن الدم

387 - 387 نفقات غير موزعة

- - - دراسات وبناء وتجهيز

- - - إصالح

400 000 400 000 - نفقات غير موزعة

- - - دراسات وبناء وتجهيز

•       جدول 15: ملخص اعتمادات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المتوقعة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة 
بالبرنامج 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 

 

930 336 000 دعم مهام البرنامج الصحي 



 

مشروع نجاعة األداء  18 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

برنامج 705 : توفر واستمرارية عرض العالجات وصون البنية األساسية 
والتجهيزات الصحية

•       جدول 16 : ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة ألهم المشاريع أو العمليات المتعلقة بالبرنامج 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

- - - بناء و تجهيز المركز اإلستشفائي 
محمد السادس بمراكش

- - - بناء وتجهيز المركز االستشفائي 
بأكادير

- - - بناء وتجهيز المركز االستشفائي 
بطنجة 

- - -
المساهمة في نفقات التجهيز 

للمركز االستشفائي محمد 
السادس بوجدة

19 400 000 19 400 000 - االدارة المركزية والمشاريع ذات 
الطابع الخاص 

13 200 000 13 200 000 - تدبير الممتلكات العقارية 

56 764 011 56 764 011 - تعزيز وعصرنة قاعدة المرافق 
التقنية والمعدات والتجهيزات 

- - - االدارة الجهوية والمحلية 

- - - مؤسسات العالجات الصحية 
االولية 

117 570 425 117 570 425 - مؤسسات العالجات ماقبل 
االستشفائية واالستشفائية 

8 300 000 8 300 000 - مصالح الدعم للبرامج 
واالجراءات الصحية 

2 440 564 2 440 564 - معاهد التكوين في مهن الصحة 

- - -
صيانة الممتلكات العقارية 

والمعدات والتجهيزات والمرافق 
والمركبات التقنية 

39 500 000 39 500 000 - برنامج دعم تنمية المدينة الجديدة 
لتمنصورت

150 000 000 150 000 000 - البرنامج المندمج للتنمية 
الحضرية لمدينة الرباط

41 700 000 41 700 000 - مشروع تنمية وتطوير مدينة 
مراكش



 

مشروع نجاعة األداء  19 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

110 000 000 110 000 000 -
برنامج إعادة تهيئة المجال 

الحضري واالقتصادي لمدينة 
تطوان

57 000 000 57 000 000 - برنامج التنمية المندمجة 
والمتوازنة لطنجة الكبرى

150 000 000 150 000 000 - برنامج تقليص الفوارق الترابية 
واالجتماعية في العالم القروي

850 000 000 850 000 000 - برنامج تأهيل البنيات التحتية 
والتجهيزات الصحية

12 625 000 12 625 000 - برنامج التنمية المندمجة لجهة 
الداخلة وادي الذهب

54 000 000 54 000 000 - برنامج التنمية المندمجة لجهة 
العيون الساقية الحمراء

100 000 000 100 000 000 - برنامج التنمية المندمجة لجهة 
كلميم واد نون

43 000 000 43 000 000 -

البرنامج المندمج للتأهيل 
االجتماعي وإعادة إيواء قاطني 

دور الصفيح بجهة الدار البيضاء 
الكبر

165 000 000 165 000 000 - برنامج التنمية المجالية إلفليم 
الحسيمة

46 000 000 46 000 000 - برنامج إبراز وتأهيل مدينة 
تامسنا 

100 000 000 100 000 000 - برنامج التنمية المندمجة 
والمستدامة إلقليم القنيطرة

- - -
المساهمة في مصاريف تجهيز 

المركز االستشفائي ابن سينا 
بالرباط

- - - المنظومة المعلوماتية والدراسات 
واالبحاث واالحصائيات 

200 000 000 200 000 000 - إنجاز مركز استشفائي جامعي 
للعيون



 

مشروع نجاعة األداء  20 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

5. توزيع جهوي العتمادات البرامج 

•        جدول 17: ملخص االعتمادات المتوقعة حسب الجهات 

الميزانية العامة
المجموع

فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة 
الجهات

3 229 235 381 1 842 864 011 1 386 371 370 المصالح المشتركة

427 620 135 340 000 535 87 619 600 جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

327 255 734 43 580 734 283 675 000 جهة الشرق

488 075 826 25 728 246 462 347 580 جهة فاس - مكناس

1 259 015 409 369 569 709 889 445 700 جهة الرباط - سال- القنيطرة

64 696 144 11 614 744 53 081 400 جهة بني مالل - خنيفرة

768 110 610 93 460 410 674 650 200 جهة الدار البيضاء- سطات

622 881 358 110 923 858 511 957 500 جهة مراكش - آسفي

54 322 678 13 218 078 41 104 600 جهة درعة - تافياللت

67 799 625 16 114 675 51 684 950 جهة سوس - ماسة

144 376 500 116 300 000 28 076 500 جهة كلميم - واد نون

277 446 600 254 000 000 23 446 600 جهة العيون -الساقية الحمراء

19 164 000 12 625 000 6 539 000 جهة الداخلة - واد الذهب
7 750 000 000 3 250 000 000 4 500 000 000 المجموع
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وزارة الصحة

6. برمجة ميزانياتية لثالث سنوات 

•       جدول 18: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2019 ,2020 ,2021 ) العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة 
النفقة

اإلسقاطات 
 2021

اإلسقاطات 
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة 
2018

 

9 950 000 000 9 200 000 000 8 581 249 000 11 545 000 000 7 940 120 000 نفقات الموظفين

5 655 200 000 5 515 700 000 4 500 000 000 5 250 000 000 4 300 000 000 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

5 204 000 000 5 974 700 000 3 250 000 000 6 850 000 000 2 550 000 000 نفقات االستثمار

20 809 200 000 20 690 400 000 16 331 249 000 23 645 000 000 14 790 120 000 المجموع

•        جدول 19 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) العتمادات مرافق الدولة المسيرة 
بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

اإلسقاطات 
2021

اإلسقاطات 
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة 
2018

 

1 073 150 000 1 031 875 000 1 019 500 000 - 964 000 000 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

2 708 000 000 2 388 000 000 1 000 000 000 1 100 000 000 1 000 000 000 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

- - - - - الفئات األخرى للحسابات الخصوصية



 

مشروع نجاعة األداء  22 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

•       جدول 20 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) حسب البرامج 

اإلسقاطات
2021

اإلسقاطات
2020

مشروع قانون 
المالية للسنة

2019

اإلسقاطات 
األولية
2019

قانون المالية 
للسنة
2018

 

الموارد البشرية وتعزيز قدرات      
المنظومة الصحية

9 950 000 000 9 200 000 000 8 676 094 729 9 594 752 000 8 032 472 623 الميزانية العامة 

- - 9 000 000 - 9 000 000 مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

التخطيط والبرمجة والتنسيق      
ودعم مهام المنظومة الصحية

2 370 000 000 2 060 000 000 1 415 093 894 - 695 464 250 الميزانية العامة 

- - 13 500 000 - 12 500 000 مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

70 000 000 60 000 000 40 766 495 - 697 566 495 الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

     
الصحة اإلنجابية وصحة األم 

والطفل والشاب والساكنة ذات 
اإلحتياجات الخاصة

637 560 000 609 510 000 514 700 000 - 493 363 194 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

116 612 000 113 722 000 17 650 000 - 17 650 000 الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

     
الرصد الوبائي واليقظة واألمن 

الصحيين والوقاية ومراقبة 
األمراض

693 300 000 692 600 000 140 558 000 - 130 447 894 الميزانية العامة 



 

مشروع نجاعة األداء  23 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

- - 105 000 000 - 82 000 000 مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

500 000 000 500 000 000 11 247 505 - 11 247 505 الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

     
إجراءات وخدمات الرعاية 

الصحية األولية وما قبل 
االستشفائية واالستشفائية

6 807 072 500 6 433 756 750 3 248 302 377 - 3 746 802 975 الميزانية العامة 

1 092 000 000 982 500 000 892 000 000 839 500 000 860 500 000 مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

2 000 000 000 1 700 000 000 930 336 000 - 273 536 000 الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية

     
توفر واستمرارية عرض 

العالجات وصون البنية األساسية 
والتجهيزات الصحية

5 575 500 000 5 432 700 000 2 336 500 000 - 1 691 569 064 الميزانية العامة 

- - - - - مرافق الدولة المسيرة بصورة 
مستقلة

- - - - - الحسابات المرصدة ألمور 
خصوصية
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وزارة الصحة

7. البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات للمؤسسات العمومية 
•        جدول 21 : البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات ( 2020,2019 ,2021 ) للمؤسسات العمومية 

اإلسقاطات اإلسقاطات مشروع قانون 
المالية للسنة اإلسقاطات األولية قانون المالية 

لسنة

2021 2020 2019 2019 2018

 

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي      

المداخيل اإلجمالية

نفقات التسيير أو االستغالل     

نفقات الموظفين 

نفقات التسيير أو االستغالل  
األخرى

نفقات االستثمار أو التجهيز 

المراكزاالستششفائية الجامعية      

3 140 000 000 3 090 000 000 3 060 000 000 3 127 272 091 المداخيل اإلجمالية

نفقات التسيير أو االستغالل     

1 740 000 000 1 730 000 000 1 720 000 000 1 706 924 860 نفقات الموظفين 

1 240 000 000 1 200 000 000 1 180 000 000 1 165 347 231 نفقات التسيير أو االستغالل  
األخرى

160 000 000 160 000 000 160 000 000 255 000 000 نفقات االستثمار أو التجهيز 

معهد باستور المغرب      

169 592 582 166 267 237 163 007 095 159 810 878 المداخيل اإلجمالية

نفقات التسيير أو االستغالل     

67 228 989 65 910 773 64 618 405 63 351 378 نفقات الموظفين 

91 751 513 89 952 463 88 188 690 86 459 500 نفقات التسيير أو االستغالل  
األخرى

15 000 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 نفقات االستثمار أو التجهيز 
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وزارة الصحة

ملخص البرامج-األهداف- المؤشرات و المؤشرات الفرعية

المؤشرات الفرعية المؤشرات األهداف البرامج
مؤشر 1.1.1.700  : معدل التغطية الوطنية 

بالموارد البشرية - بالنسية لألطباء
مؤشر 2.1.1.700  : معدل التغطية الوطنية 

بالموارد البشرية بالنسية للممرضين

مؤشر 1.1.700  : معدل التغطية الوطنية 
بالموارد البشرية 

مؤشر 1.2.1.700  : نسبة المناصب المفتوحة 
لتعيين األطباء في المناطق القروية والمهمشة

مؤشر 2.2.1.700  : نسبة المناصب المفتوحة 
لتعيين الممرضين في المناطق القروية 

والمهمشة

مؤشر 2.1.700  : نسبة المناصب المفتوحة في 
المناطق القروية والمهمشة 

مؤشر 3.1.700  : نسبة انتقال الموارد البشرية  
حسب مراحل الحركة االنتقالية 

مؤشر 4.1.700  : معدل استعمال المناصب  
المالية المحدثة سنويا برسم قانون المالية 

هدف 1.700   : ترشيد تزويد المؤسسات الصحية 
بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة من أجل خدمة 

صحية جيدة 

مؤشر 1.1.2.700  : نسبة الذكور خريجي 
المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

مؤشر 2.1.2.700  : نسبة االناث خريجي 
المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

مؤشر 1.2.700  : عدد خريجي المعاهد العليا 
للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

مؤشر 1.2.2.700  : نسبة االناث خريجي 
المدرسة الوطنية للصحة العمومية

مؤشر 2.2.2.700  : نسبة الذكور خريجي 
المدرسة الوطنية للصحة العمومية

مؤشر 2.2.700  : عدد خريجي المدرسة الوطنية 
للصحة العمومية 

مؤشر 3.2.700  : عدد الموظفين المستفيدين من  
دورات التكوين المستمر 

هدف 2.700   : تعزيز قدرات الموارد البشرية عن 
طريق تكوين أساسي ومستمر متنوع وذو جودة 

:  700

الموارد البشرية وتعزيز 
قدرات المنظومة الصحية

 

مسؤول البرنامج   :

السيد مدير الموارد 
البشرية بوزارة 

الصحة.
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مؤشر 1.3.700  : نسبة النساء الذين تم تعيينهم  
في مناصب المسؤولية

 
مؤشر 2.3.700  : نسبة موظفات وموظفي 

الصحة الذين استفادوا من حمالت تحسيسية حول 
مقاربة النوع

هدف 3.700   : تحسين ظروف عمل الموظفين 
بمختلف مصالح الوزارة مع مراعاة ادراج مقاربة 

النوع وتعزيز األعمال: االجتماعية

 
مؤشر 1.1.701  : الحصة المخصصة لنفقات 

اإلدارة المركزية في ميزانية التسيير (فصل 
المعدات و النفقات المختلفة)

هدف 1.701   : ضبط النفقات المرتبطة بنمط عيش 
اإلدارة وتكريس الشفافية في مجال التدبير المالي 

مؤشر 1.2.701  : نسبة الساكنة المستفيدة من  
النظام اإلجباري عن المرض

مؤشر 2.2.701  : نسبة الساكنة المستفيدة من  
نظام المساعدة الطبية

 
مؤشر 3.2.701  : نسبة الساكنة المستفيدة من 

نظام المساعدة الطبية من مجموع الفئات 
المستهدفة

 
مؤشر 4.2.701  : نسبة الذكور المستفيدين من 

نظام المساعدة الطبية من مجموع الفئات 
المستهدفة

 
مؤشر 5.2.701  : نسبة النساء المستفيدات من 

النظام المساعدة الطبية من مجموع الفئات 
المستهدفة

هدف 2.701   : المساهمة في توسيع التغطية 
الصحية لفائدة كل الفئات االجتماعية

مؤشر 1.3.701  : عدد الساكنة لكل مِؤسسة  
للرعاية الصحية األولية بالوسط القروي

مؤشر 2.3.701  : معدل النساء المتزوجات في  
سن اإلنجاب لكل سرير والدة

هدف 3.701   : تأهيل العرض الصحي للعالجات 
حسب معايير الخريطة الصحية

 

مؤشر 1.4.701  : عدد الجهات التي أدخلت 
واستعملت نظام اإلعالم الخاص ببرنامج صحة 

األم و الطفل وتنظيم األسرة والعالجات 
االستشفائية 

هدف 4.701   : تطوير نظام اإلعالم الصحي

:  701

التخطيط والبرمجة والتنسيق 
ودعم مهام المنظومة 

الصحية

 

مسؤول البرنامج   :

        السيد مدير التخطيط 

والموارد المالية 
بوزارة الصحة.



 

مشروع نجاعة األداء  27 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

مؤشر 2.4.701  : نسبة إنجاز المسح الوطني  
حول السكان وصحة األسرة 2017

مؤشر 3.4.701  : نسبة إنجاز المخطط المديري  
الخاص بمنظومة اإلعالم الصحي

 

مؤشر 1.5.701  : عدد عقود تدبير النجاعة التي 
تاخذ بعين االعتبار مقاربة النوع والتي أبرمها كل 

مسؤول عن البرامج الميزاناتية مع المديريات 
الجهوية للصحة

هدف 5.701   : دعم التعاقدية و دعم تفعيل برنامج 
اإلصالح الموازناتي بقطاع الصحة.

 
مؤشر 1.6.701  : عدد الجمعيات المستفيدة من 

دعم الوزارة لتنفيذ مشاريع ذات الوقع على القطاع 
الصحي

 

مؤشر 2.6.701  : الحصة المخصصة لدعم 
الجمعيات العاملة في الحقل الصحي بغرض انجاز 

مشاريع تهدف إلى المساهمة في تقليص الفوارق 
حسب النوع االجتماعي

هدف 6.701   : تعزيز آليات الشراكة والتعاون

مؤشر 1.7.701  : عدد المؤسسات اإلدارية  
الملتزمة ببرنامج اإلشهاد

مؤشر 2.7.701  : عدد مؤسسات العالجات  
الصحية الملتزمة ببرنامج اإلشهاد واالعتماد

هدف 7.701   : تطوير أليات اإلشهاد واالعتماد

 
مؤشر 1.1.702  : معدل استعمال المؤسسات 

الصحية األولية لالستشارات الطبية والعالجية لكل 
طفل أقل من 5 سنوات في السنة 

 
مؤشر 2.1.702  : نسبة التغطية بالجرعة الثالثة 

من اللقاح الخماسي( DTC-Hib-HB) في سن 4 
أشهر 

مؤشر 3.1.702  : نسبة التغطية بالجرعة الثانية  
من فيتامين 'د' لدى األطفال أقل من سنة

مؤشر 4.1.702  : نسبة تغطية التالميذ و الطلبة  
بالفحص الطبي المنتظم. 

هدف 1.702   : الهدف 1: تأمين الوقاية الصحية 
لفائدة األطفال والشباب

:  702

الصحة اإلنجابية وصحة األم 
والطفل والشاب والساكنة 

ذات اإلحتياجات الخاصة

 

مسؤول البرنامج   :



 

مشروع نجاعة األداء  28 مشروع قانون المالية لسنة  2019 
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مؤشر 1.2.702  : نسبة الوالدات بمؤسسة  
صحية عمومية 

مؤشر 2.2.702  : نسبة المشاركة في الكشف  
المبكر عن سرطان الثدي

مؤشر 3.2.702  : عدد زيارات الفرق المتنقلة  
المنجزة 

 
مؤشر 4.2.702  : معدل استعمال وسائل تنظيم 
األسرة لدى األزواج المحميين من الحمل خالل 

السنة

 
مؤشر 5.2.702  : عدد النساء ضحايا العنف 
الجسدي والجنسي الالئي تم التكفل بهن داخل 

الوحدات المتواجدة بالمستشفيات 

هدف 2.702   : تحسين الصحة اإلنجابية وصحة 
األم

 
مؤشر 1.3.702  : عدد األشخاص الذين يعانون 

من قصور أو إعاقة حركية ومستوجبي معدات 
التقويم واألطراف االصطناعية

 

مؤشر 2.3.702  : عدد الحاالت الجديدة 
لألشخاص المستفيدين من حصص التأهيل 

الوظيفي ( الترويض ، تقويم النطق، تقويم البصر 
والحركي النفسي)

هدف 3.702   : ضمان خدمات ذات جودة لفائدة 
األشخاص في وضعية اإلعاقة والمسنين

السيد مدير السكان بوزارة 
الصحة

مؤشر 1.1.703  : المهلة المتوسطة للكشف/  
اإلشعار لحالة طارئة تهم الصحة العمومية

مؤشر 2.1.703  : المهلة المتوسطة ما بين  
الكشف واالستجابة

هدف 1.703   : تعزيز قدرات الكشف واالستجابة 
للحاالت الطارئة التي تخص الصحة العمومية

مؤشر 1.1.2.703  : نسبة اإلناث (البالغين 
واألطفال) المصابين بفيروس نقص المناعة 

المكتسبة والذين يتلقون العالج المضاد للفيروس
مؤشر 2.1.2.703  : نسبة الذكور (البالغين 
واألطفال) المصابين بفيروس نقص المناعة 

المكتسبة والذين يتلقون العالج المضاد للفيروس

مؤشر 1.2.703  : نسبة تغطية األشخاص 
(البالغين واألطفال) المتعايشين مع فيروس نقص 
المناعة المكتسبة باستعمال مضادات الفيروسات 

القهقرية

هدف 2.703   : : تحسين الولوج العادل للسكان، 
اإلناث و الذكور من جميع الفئات، إلى خدمات 

الوقاية ومراقبة األمراض المعدية

:  703

الرصد الوبائي واليقظة 
واألمن الصحيين والوقاية 

ومراقبة األمراض

 

مسؤول البرنامج   :
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مؤشر 2.2.703  : نسبة نجاح عالج السل بجميع  
أشكاله

مؤشر 3.2.703  : نسبة الكشوفات التي أجريت  
حول التهاب السحايا خالل 48 ساعة األولى

 
مؤشر 1.3.703  : عدد الحاالت الجديدة الرتفاع 

الضغط الدموي التي يتم التكفل بها بمؤسسات 
الرعاية الصحية األولية

مؤشر 1.2.3.703  : عدد مرضى السكري 
(اإلناث) المتكفل بهن بالمراكز الصحية

مؤشر 2.2.3.703  : عدد مرضى السكري 
(الذكور) المتكفل بهم بالمراكز الصحية

مؤشر 2.3.703  : عدد مرضى السكري المتكفل 
بهم بالمراكز الصحية

هدف 3.703   : تعزيز فحص األمراض غير 
المعدية عند الساكنة المهددة في مرافق الرعاية 

الصحية

مؤشر 1.4.703  : عدد األشخاص المتكفل بهم  
في مراكز عالج السرطان

مؤشر 1.2.4.703  : عدد المرضى (اإلناث ) 
المتكفل بهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية 
مؤشر 2.2.4.703  : عدد المرضى (الذكور) 
المتكفل بهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية

مؤشر 2.4.703  : عدد المرضى المتكفل بهم 
الذين يعانون من اضطرابات نفسية

مؤشر 1.3.4.703  : عدد الحاالت ( اإلناث ) 
المتكفل بها في مراكز اإلدمان 

مؤشر 2.3.4.703  : عدد الحاالت ( الذكور) 
المتكفل بها في مراكز اإلدمان

مؤشر 3.4.703  : عدد الحاالت المتكفل بها في 
مراكز اإلدمان 

هدف 4.703   : تقوية تغطية المعاينات النفسية 
والسرطان

مؤشر 1.5.703  : نسبة تغطية المؤسسات  
الغذائية المشمولة بالمراقبة الصحية

مؤشر 2.5.703  : معدل تغطية مواقع نمو يرقات  
البعوض بالمراقبة األنتلوجيا 

مؤشر 3.5.703  : نسبة أخد عينات المراقبة  
الصحية للمياه المخصصة لالستهالك البشري 

هدف 5.703   : تعزيز نظام الكشف وتقييم 
المخاطر المرتبطة بالمحددات البيئية

السيد مدير علم األوبئة 
ومحاربة األمراض
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مؤشر 4.5.703  : نسبة المختبرات الجهوية 
واإلقليمية للصحة البيئية التي تستجيب للمعايير 
الخاصة/المختبرات الجهوية واإلقليمية للصحة 

البيئية

مؤشر 1.1.704  : نسبة االستشارات الطبية  
العالجية 

هدف 1.704   : تحسين التكفل على مستوى 
مؤسسات الرعاية الصحية األولية 

مؤشر 1.2.704  : عدد وحدات المستعجالت  
الطبية للقرب 

مؤشر 2.2.704  : عدد مصالح المستعجالت  
االستشفائية المؤهلة 

مؤشر 3.2.704  : عدد مروحيات النقل الطبي  
االستعجالي المشغلة 

مؤشر 4.2.704  : عدد سيارة االسعاف التي تم  
اقتناءها 

مؤشر 5.2.704  : عدد مصالح المساعدة الطبية  
المستعجلة

هدف 2.704   : تحسين التكفل بالمستعجالت 
الطبية.

مؤشر 1.3.704  : معدل الولوج االستشفائي  

مؤشر 2.3.704  : معدل تنفيذ الميزانية المتعلقة  
بالمصالح المسيرة بطريقة مستقلة

مؤشر 3.3.704  : نسبة الوالدات القيصرية  

مؤشر 4.3.704  : عدد المستشفيات المستفيدة من  
التكوين في مجال سالمة المرض

مؤشر 5.3.704  : عدد المستشفيات التي فعلت  
نظام االشعار باألحداث الغير المرغوب فيها

هدف 3.704   : تحسين الولوج للعالجات والتكفل 
االستشفائي

مؤشر 1.4.704  : معدل الرد على شكايات  
المواطنين 

هدف 4.704   : تحسين جودة المواكبة الطبية 
االجتماعية

:  704

إجراءات وخدمات الرعاية 
الصحية األولية وما قبل 

االستشفائية واالستشفائية

 

مسؤول البرنامج   :

السيد مدير المستشفيات 
والعالجات المتنقلة بوزارة 

الصحة

مؤشر 1.1.705  : عدد المؤسسات االستشفائية  
التي تم إنجازها وتشغيلها 

مؤشر 2.1.705  : عدد المؤسسات االستشفائية  
المستوى الثالث التي تم إنجازها وتشغيلها

هدف 1.705   : وضع وتوزيع عرض العالجات 
الصحية ما قبل-االستشفائية واالستشفائية بشكل 

متكافئ على صعيد التراب الوطني

:  705

توفر واستمرارية عرض 
العالجات وصون البنية 
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مؤشر 3.1.705  : عدد مراكز تصفية الكلي  
مجهزة بمعدات وتجهيزات غسيل الكلي

مؤشر 1.2.705  : عدد مؤسسات العالجات  
الصحية األساسية التي تم إنجازها وتشغيلها

هدف 2.705   : وضع وتوزيع عرض العالجات 
الصحية األساسية بشكل متكافئ و أحسن تـوزيعا 

على مستوى التراب الوطني

مؤشر 1.3.705  : عدد المؤسسات االستشفائية  
التي تم تعزيزها و/أو تجديد أجهزتها البيو طبية 

مؤشر 2.3.705  : عدد المؤسسات االستشفائية  
المجهزة بسكانير بكل جهة

هدف 3.705   : تعزيز وتحديث ا لطاقـم التقني 
أالستشفائي 

مؤشر 1.4.705  : : معدل توفير التجهيزات البيو  
طبية 

هدف 4.705   : جودة التكفل بالمرضى بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة عبر توفير التجهيزات 

الضرورية

األساسية والتجهيزات 
الصحية

 

مسؤول البرنامج   :

السيد مدير التجهيزات 
والصيانة بوزارة الصحة.
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الجزء الثاني : تقديم البرامج

 
 
 
 
 
 
 

تقديم البرامج
الجزء 
الثاني
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برنامج 700 : الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 
يعد البرنامج رقم 700 " الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية " أول برنامج البرمجة 
الميزانياتية الموافق عليها من طرف وزارة الصحة والذي يستمد قوته من (التوجيهات الملكية السامية، 
االتجاهات الصحية العالمية الحالية وكذا االلتزامات الصحية الواردة في برنامج الحكومة ألبريل 2017).

يعتمد البرنامج رقم 700 على تالث إجراءات أساسية:

إدارة وتسيير  الرأسمال البشري 
يهدف الى تطوير مهارات التخطيط وتوحيد الموارد البشرية، التخفيض من أثار النقص في الموارد 
البشرية للقطاع الصحي عن طريق زيادة وتنويع طرق التوظيف في مختلف المهن الصحية، تحسين 
ظروف العمل من خالل تشجيع الحوار االجتماعي في إطار االتفاقيات المشتركة بين الشركاء 

االجتماعيين وكذا بمواصلة تحديت تدبير الموارد البشرية.

التحسين من جودة التدريب المستمر واألساسي لوزارة الصحة  
 وذلك من خالل اعتماد عدة تدابير تهدف أساسا الى متابعة تعديل نضام التكوين من خالل احترام المعايير 
البيداغوجية وتطور مهن الصحة، وكذا الرفع من جودة التكوين األساسي بمختلف المعاهد والمؤسسات 

التابعة لوزارة الصحة. 

تحسين ظروف عمل الموظفين بمختلف مصالح الوزارة مع مراعاة ادراج مقاربة النوع وتعزيز  
األعمال االجتماعية وهذا من خالل السهر على تحقيق التكافؤ بين الجنسين وتطوير جودة الخدمات 

االجتماعية الخاصة بموظفي وزارة الصحة. يعتبر البرنامج رقم 700 برنامجا شامال، حيت أن 
تحقيق أهدافه تبقى رهينة بالتنسيق التام مع باقي البرامج باعتبارها جزءا من البرمجة الميزانياتية 

لوزارة الصحة.

2. مسؤول البرنامج 

السيد مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة.

3. المتدخلين في القيادة 

بناء على مقتضيات مقرر السيد وزير الصحة عدد 9 مكرر/2018 الصادر بتاريخ 29 ماي 2018 
المتعلق بتحديد البرامج الميزانياتية وقيادة وتتبع تفعيل إصالح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية 

بوزارة الصحة، فإن المتدخلين في قيادة هذا البرنامج هم كالتالي:

           المفتشية العامة؛

       جميع مديريات اإلدارة المركزية لوزارة الصحة؛

          األقسام التابعة للكتابة العامة لوزارة الصحة؛

         المديريات الجهوية للصحة.
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4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.700: ترشيد تزويد المؤسسات الصحية بالموارد البشرية الكافية والمؤهلة من أجل خدمة 
صحية جيدة 

المؤشر 1.1.700 : معدل التغطية الوطنية بالموارد البشرية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 14 14 14 14 5 6 % المؤشر معدل التغطية الوطنية بالموارد البشرية 

2021 18,64 18,64 18,64 18,64 6,64 6,88 % معدل التغطية الوطنية بالموارد البشرية - 
بالنسية لألطباء 

2021 9,30 9,30 9,30 9,30 4,18 5,66 % معدل التغطية الوطنية بالموارد البشرية 
بالنسية للممرضين 

المؤشرات 
الفرعية

■      توضيحات منهجية

الصيغة: معدل تغطية الموارد البشرية = (عدد المناصب المالية المعين في إطار قانون المالية السنوي) 
 x100االحتياج السنوي للمناصب) /

■      مصادر المعطيات

معطيات وزارة الصحة والميزانية السنوية لوزارة الصحة.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

ال يعطي التوزيع الجغرافي يعتمد على نسبة المناصب المعينة في قانون المالي. 

■      تعليق

العمل على رفع نسبة الموارد البشرية المؤهلة لسد النقص الحاد بها وتوفير تغطية صحية مالئمة قصد 
ضمان ولوج عادل للخدمات الصحية.
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المؤشر 2.1.700 : نسبة المناصب المفتوحة في المناطق القروية والمهمشة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 63 63 63 60 60 50 % المؤشر نسبة المناصب المفتوحة في المناطق القروية 
والمهمشة 

- - - - 60 47 % نسبة المناصب المفتوحة لتعيين األطباء 
في المناطق القروية والمهمشة 

- - - - 50 53 %
نسبة المناصب المفتوحة لتعيين 
الممرضين في المناطق القروية 

والمهمشة 

المؤشرات الفرعية

■      توضيحات منهجية

معدل المناصب المفتوحة سنويا في المناطق القروية والمهمشة = (عدد المناصب المفتوحة سنويا في 
المناطق القروية وصعبة الولوج\ مجموع المناصب المفتوحة).

■      مصادر المعطيات

مكتب توقعات األعداد والكفاءات مديرية الموارد البشرية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يحيل هذا المؤشر على التوظيفات المحدثة بموجب قانون المالية السنوي، وليس على اعتمادات 
الميزانية المخصصة لإلدارة المهنية للموظفين (الترقيات؛ التعويضات ...). 

■      تعليق

الرفع من نسبة المناصب المفتوحة لتعيين األطباء والممرضين في الوسط القروي والتزام الوزارة 
بتعزيز وتقوية المنظومة الصحية بهذا الوسط قصد االستفادة من الخدمات الصحية والتخفيف من 

التفاوتات المجالية المسجلة بين الوسطين القروي والحضري.
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المؤشر 3.1.700 : نسبة انتقال الموارد البشرية حسب مراحل الحركة االنتقالية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  20  20  20  19  16  17 %

■      توضيحات منهجية

نسبة انتقال الموارد البشرية حسب مراحل الحركة االنتقالية: عدد الموظفين المستفيدين من الحركة 
االنتقالية على مجموع طلبات االنتقال

■      مصادر المعطيات

مصلحة التقديرات وتتبع المناصب المقيدة - الميزانية-مديرية الموارد البشرية 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
تلبية طلبات إعادة االنتشار رهين بعدد المناصب المالية المحدثة بموجب القانون المالي السنوي لتمكين 
الوزارة من تعويض الموظفات والموظفين المعنيين بمختلف الحركات االنتقالية وكذا تعزيز الموارد 

البشرية.

■      تعليق

يوضح هذا المؤشر مدى التزام وزارة الصحة بتسهيل حركية العاملين عبر التراب الوطني 

المؤشر 4.1.700 : معدل استعمال المناصب المالية المحدثة سنويا برسم قانون المالية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  100  100  99  98 %

■      توضيحات منهجية

معدل االستعمال: عدد المناصب المالية المستعملة
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■      مصادر المعطيات

الميزانية السنوية لوزارة الصحة والمعطيات اإلحصائية لمصلحة التقديرات وتتبع المناصب المقيدة في 
الميزانية/المعطيات اإلحصائية للخزينة الوزارية لوزارة الصحة. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشرات كمية ال تقدم معلومات حول جودة البرنامج

■      تعليق

في إطار التدبير العقالني للمناصب المالية الممنوحة للوزارة برسم السنوات المالية، تعمل مديرية 
الموارد البشرية على استعمال كل هذه المناصب لتوظيف األطر الطبية، شبه الطبية واإلدارية لتعزيز 
مواردها البشرية وسد الخصاص الحاصل في المنظومة الصحية، غير أن رغم كل هذه المجهودات تبقى 

المناصب المالية الممنوحة غير كافية لضمان خدمة صحية تتماشى ومتطلبات المواطنين.
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الهدف 2.700: تعزيز قدرات الموارد البشرية عن طريق تكوين أساسي ومستمر متنوع وذو جودة 

المؤشر 1.2.700 : عدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 3 000 3 000 2 700 1 900 3 500 3 700 عدد المؤشر عدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية 
وتقنيات الصحة 

2021 20 20 20 20 17 19 % نسبة الذكور خريجي المعاهد العليا للمهن 
التمريضية وتقنيات الصحة 

2021 80 80 80 80 83 81 % نسبة االناث خريجي المعاهد العليا للمهن 
التمريضية وتقنيات الصحة 

المؤشرات 
الفرعية

■      توضيحات منهجية

عدد خريجي مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة 

■      مصادر المعطيات

ملخص التقارير اإلحصائية الدورية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (مديرية الموارد 
البشرية / مصلحة التكوين األساسي)

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق
مؤشر كمي ال يعطي صورة حول التخصصات وال على التوزيع الجغرافي لتعيين المتخرجين.

دعم التكوين والرفع من عدد خريجي مدارس ومعاهد التكوين من أجل مسايرة  التطورات العلمية ويتناسب 
ومتطلبات السوق الوطني للشغل بهدف فتح افاق أرحب لهاته الفئة باعتبارها دعامة أساسية للمنظومة 

الصحية الوطنية
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المؤشر 2.2.700 : عدد خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 280 280 280 280 180 125 عدد المؤشر عدد خريجي المدرسة الوطنية للصحة 
العمومية 

2021 47 47 47 47 48 50 % نسبة االناث خريجي المدرسة الوطنية 
للصحة العمومية 

2021 53 53 53 53 52 50 % نسبة الذكور خريجي المدرسة الوطنية 
للصحة العمومية 

المؤشرات 
الفرعية

■      توضيحات منهجية

عدد خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية 

■      مصادر المعطيات

المدرسة الوطنية للصحة العمومية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي ال يعطي صورة على التوزيع الجغرافي لتعيين المتخرجين.

■      تعليق
دعم التكوين والرفع من عدد خرجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية في مجال التدبير وذلك لتعزيز 

الكفاءات داخل المنظومة الصحية
تسيير المستشفيات العمومية مسلك من مسالك المدرسة الوطنية للصحة العمومية باإلضافة إلى 

البرامج الصحية والصحة العائلية

المؤشر 3.2.700 : عدد الموظفين المستفيدين من دورات التكوين المستمر 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  13 800  13 800  11 800  8 800  7 700  6 079 عدد

■      توضيحات منهجية
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عدد المستفيدين من مختلف الدورات التكوينية المنظمة لفائدة موظفي الصحة

■      مصادر المعطيات

حصيلة انجازات انشطة التكوين المستمر لقسم التكوين بمديرية الموارد البشرية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي ال يعطي صورة حول جودة ومحاور التكوين.

■      تعليق

دعم التكوين المستمر لمواكبة المستجدات والتطورات العلمية في المجاالت الطبية وشبه الطبية وكذا 
مسايرة التغييرات اإلدارية والمساطر القانونية.
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الهدف 3.700: تحسين ظروف عمل الموظفين بمختلف مصالح الوزارة مع مراعاة ادراج مقاربة النوع 
وتعزيز األعمال: االجتماعية

المؤشر 1.3.700 : نسبة النساء الذين تم تعيينهم في مناصب المسؤولية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  25  25  24  24  23  19 %

■      توضيحات منهجية
عدد مناصب المسؤولية التي تشغلها النساء من مجموع مناصب المسؤولية المشغولة داخل الوزارة.

■      مصادر المعطيات

مكتب المسؤولين  بمديرية الموارد البشرية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي عام ال يعكس تطور تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية حسب مستوى التأطير والمسؤولية

■      تعليق

يبين هذا المؤشر المجهودات التي تبذلها الوزارة لتحسين تعميم مراعاة المقاربة النوعية في تطبيق 
اجراءات تدبير الموارد البشرية بالوزارة، وال سيما من خالل العمل على التمثيل المتوازن لكال الجنسين في 

مناصب المسؤولية على كل المستويات من أجل ضمان تمثيل عادل في تطوير وتنفيذ المشاريع والبرامج.
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المؤشر 2.3.700 : نسبة موظفات وموظفي الصحة الذين استفادوا من حمالت تحسيسية حول مقاربة 
النوع 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  9  9  7  5  0  0 %

■      توضيحات منهجية
عدد موظفات و موظفي الصحة الذين استفادوا من حمالت تحسيسية حول مقاربة النوع / مجموع موظفي الوزارة.

■      مصادر المعطيات

وحدة التنسيق / مديرية الموارد البشرية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
مؤشر كمي يقدم معلومات عن نسبة الموظفين الذين تم تحسيسهم أو تكوينهم من كال الجنسين دون تمييز 

بين اإلجراءين: التحسيس و التكوين.
-

■      تعليق

إدراكا منها لألثر اإليجابي إلدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج القطاعية على جودة الخدمات 
 الصحية المقدمة، تعمل وزارة الصحة على  تعزيز التوعية و التحسيس حول المساواة بين الجنسين و 

ادماج مقاربة النوع في كافة مخططاتها.
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برنامج 701 : التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 
يهدف هذا البرنامج الميزانياتي ذو الطابع األفقي إلى أجرأة برامج العمل المتعلقة بأنشطة التخطيط 
والتنسيق وتنظيم مهام دعم المنظومة الصحية، ثم إلى تحسين آليات التخطيط، والبرمجة والتنسيق بين 
الفاعلين والمؤسسات من أجل استكمال وتحقيق األهداف المحددة في االستراتيجية القطاعية للصحة إلى 

نهاية سنة 2019، وما هو مبرمج في مخطط العمل المستقبلي.

1-إصالح المنظومة الصحية والتغطية الصحية األساسية

1.1 التغطية الصحية األساسية

عرفت التغطية الصحية تقدما ملموسا في السنوات الثالث األخيرة حيث أصبحت تشمل ما يزيد عن 62 
في المائة من الساكنة. ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى توسيع التغطية الصحية لفائدة المنخرطين 

في نظام التأمين اإلجباري عن المرض وتعميم نظام المساعدة الطبية. 

هذا وتفعيال للمنشور رقم 6-2018 بتاريخ 30 مارس 2018 للسيد رئيس الحكومة، تسعى وزارة 
الصحة من خالل ترأسها أعمال لجنة التغطية الصحية األساسية وانخراط جميع الشركاء باالنكباب على 
مواصلة توسيع مواصلة التغطية الصحية األساسية لتشمل المهنيين غير األجراء وذويهم، استكمال 
التأمين الخاص بطلبة التعليم العالي العام والخاص، باإلضافة إلى حكامة وتدبير منظومة نظام المساعدة 

الطبية.

 وفي هذا الصدد تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات من أبرزها:

إصدار بالجريدة الرسمية، القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين اإلجباري األساسي عن  
المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير األجراء الذين يزاولون نشاطا 

خاصا؛
إنجاز دراسة بشراكة مع االتحاد األوروبي وبتنسيق العمل مع كافة المتدخلين المعنيين بهذه  
التغطية حول تحيين عدد المستفيدين من هذا النظام وسبل تحديد قاعدة االشتراكات والمساهمة 

باإلضافة إلى نمط ومستوى تحصيل االشتراكات؛
المصادقة من خالل المجلس اإلداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي المنعقد بتاريخ 4 شتنبر  
2018 على نسبة االشتراك الواجب أداءها لفائدة الصندوق الوطني للضمان لالجتماعي برسم 
نظام التأمين اإلجباري عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين واألشخاص غير 
األجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وتتثمل في نسبة 6،37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق 

على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة األصناف الذي ينتمي إليها المؤمن؛
العمل على التسريع المشورات مع ممثلي المهنيين من أجل إعداد النصوص التطبيقية وانخراط  

المهنيين بنظام التأمين اإلجباري عن المرض مع بداية سنة 2019.

أما بالنسبة للتغطية الصحية لفائدة الطلبة، فقد تم إصدار مرسوم رقم 2-18-513 يتعلق بمعالجة 
اإلشكاالت القانونية والمسطرية والتقنية التي أظهرها تطبيق بعض مواد المرسوم القديم، والتي من 
انعكاساتها ضعف إقبال الطلبة على االنخراط في نظامالتأمين اإلجبارياألساسي عن المرض الخاص 
بهم . و يتعلق بتحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها ألحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام 
التأمين اإلجباري األساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم 

العالي بدل السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع تحيين هذه القائمة سنويا وفق نفس الكيفية.
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فيما يخص المؤمنين حسب المادة 114 من القانون 00-65 المتعلق بمدونة التغطية الصحية، فهناك جهود 
بهدف إدماج موظفي القطاع الخاص في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، والتحول الطوعي 

للمستفيدين من المادة السالفة الذكر.

كما تمت إحالة مشروع القانون 16-63 نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض لفائدة األب أو األم 
بموجب نظام التأمين اإلجباري األساسي على البرلمان للمناقشة والمصادقة منذ 2016؛

أما بالنسبة للتغطية الصحية لفائدة المهاجرين في وضعية قانونية بالمغرب، فقد تم التكفل بهذه الفئة حسب 
اتفاقية تم التوقيع عليها بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوكالة الوطنية 

للتأمين الصحي.

وتجدر اإلشارة إلى نظام المساعدة الطبية ساهم منذ تعميمه سنة 2012 في توسيع نسبة الساكنة المستفيدة 
من التغطية الصحية، حيث بلغت 62 في المائة من الساكنة. إذ ارتفع عدد المستفيدين من النظام إلى أزيد 

من 12 مليون نسمة (560 675 7 بطاقة سارية المفعول).  

تمثل الفئة المصنفة في وضعية فقر 91 في المائة بينما 9 في المائة فقط مصنفون في فئة الهشاشة.  
52 في المائة من المستفيدين ينتمون الى الوسط الحضري و 48 في المائة الى الوسط القروي.

يبلغ عدد النساء ربات األسر المستفيدات من نظام المساعدة الطبية حوالي 1,35 مليون من  
مجموع األسر المستفيدة أي بنسبة 31 في المائة مقابل 69 في المائة للذكور أرباب األسر. 

وتتوزع نسبة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بين 53 في المائة لإلناث مقابل 47 في المائة 
للذكور.

1.2الخريطة الصحية

تهدف الخريطة الصحية والمخطط الجهوي لعرض العالجات إلى توقع التطورات الضرورية لعرض 
العالجات العمومية والخاصة وتحفيز إجرائها، قصد االستجابة على النحو األمثل، لحاجيات الساكنة من 
العالج والخدمات الصحية، وتحقيق االنسجام واإلنصاف في التوزيع المجالي للموارد المادية والبشرية، 

وتصحيح االختالالت بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في تطور العرض الصحي. 

تحدد الخريطة الصحية، على المستوى الوطني والجهوي، مكونات العرض وال سيما:

 أنواع البنيات التحتية والمؤسسات الصحية والتجهيزات البيو طبية والموارد البشرية؛
معايير وكيفية إحداثها مجاليا. 

 يتم إعداد الخريطة الصحية استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العالجات الموجود وبناء على المعطيات 
الجغرافية والديموغرافية والوبائية، مع أخذ بعين االعتبار التطور التكنولوجي الطبي. 

كما تحدد الخريطة الصحية على المستوى الوطني وبين الجهات وعلى مستوى كل جهة:

مجموع البنيات التحتية الصحية الموجودة؛ 
أهمية وطبيعة البنيات التحتية الصحية والمؤسسات الصحية العمومية والخصوصية الثابتة والمتنقلة  

المتوقعة وكذا المجال الترابي الذي ستقدم فيه خدماتها؛
مواصفات ومعايير وكيفيات إحداث البنيات التحتية والمنشآت الصحية. 

ولتفعيل الخريطة الصحية، تم إصدار القانون اإلطار رقم 09-34 الصادر بتاريخ 2 يوليوز2011 
المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العالجات الصحية بالمغرب، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 562-

14-2 المتعلق بتنظيم عرض العالجات والخريطة الصحية والتصاميم الجهوية لعرض العالجات، 
والذي دخل حيز التطبيق رسميا بعد صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 يوليوز 2015. 

وفي هذا الصدد تمكنت الوزارة من اتخاذ مجموعة من التدابير المتعلقة بالجوانب التقنية من أهمها: 
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استكمال واستعمال المنظومة المعلوماتية لقاعدة البيانات المتعلقة بعرض العالجات BOSS في  
نسختها الجديدة والتي أخذت بعين االعتبار مقتضيات المرسوم رقم 562-14-2 المتعلق بتنظيم 
عرض العالجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العالجات وبالخصوص التقطيع 

الصحي الجديد.

Système d’Information ) استكمال مشروع تطوير النظام اإلعالمي للخريطة الصحية 
(Décisionnel SID) الذي يتضمن إلى جانب المنظومة المعلوماتية لقاعدة البيانات المتعلقة 
بعرض العالجات الموجودة، منظومتين معلوميتين، األولى تتعلق بوضع قاعدة بيانات لبنك 
المشاريع الصحية (Banque de Projets/ BP) التي تهدف إلى تتبع منجزات مشاريع القطاع 
سواء منها تلك المندرجة في المخططات الجهوية لعرض العالجات أو التي هي في طور اإلنجاز. 
(Système  أما المنظومة الثانية التي تم تطويرها، فهي تتعلق بنظام المعلومات الجغرافية
(d’information géographique SIG الذي يربط بين النظامين السابقين ويعمل على تحليل 

وعرض بيانات عرض العالجات (المتوفر والمشاريع  المتوقعة) ارتباطا بمواقعها الجغرافية.
سيتم التعميم التدريجي الستعمال النظام اإلعالمي للخريطة الصحية على مستوى الجهات  

والعماالت الطبية ابتداء من سنة 2019.

2-تقوية المنظومة المعلوماتية وتطوير نظام اإلعالم الصحي

لمواكبة اإلصالحات التي تعرفها المنظومة الصحية ولتطوير حكامة القطاع، تعمل وزارة الصحة على 
وضع مخطط مديري لتطوير منظومة االعالم الصحي وذلك بإحداث منظومة معلوماتية صحية وطنية 
مندمجة ترتكز على الملف الطبي الرقمي للمواطن بهدف ضمان تدبير أحسن للخدمات الصحية وتحسين 

اتخاد القرارات التي تستهدف المواطن. 

 وفي هذا اإلطار، تعمل الوزارة وبدعم من خبراء في المجال على بلورة رؤية مستقبلية لمنظومة 
االعالم الصحي والمشاريع واإلجراءات الكفيلة لتطويرها.

 ومن بين اإلجراءات التي تم إنجازها نذكر بالخصوص انجاز دراسة تتعلق بحوسبة نظام االعالم 
الصحي تشمل تقييم الوضعية الحالية وكذلك دراسة الحاجيات وفق اهداف وزارة الصحة فيما يتعلق 
بالنظام الصحي والتدبيري.  وفي هذا الصدد تم إعداد تقارير تبلور الرؤية الجديدة التي تخص وضع 
نظام مندمج وشامل وكذا المكونات األساسية المتعلقة بالجوانب التي تخص القطاع الصحي وتلك 

الخاصة بالدعم وهذا سيؤدي إلى وضع مخطط مديري لمنظومة االعالم الصحي. 

 إلى جانب هذه المشاريع، تواصل وزارة الصحة تطوير عدة مكونات تهم المنظومة المعلوماتية 
الروتينية كما ستواصل الوزارة استكمال استعمال النظام الصحي الجديد المتعلق ببرامج صحة االم 
والطفل والتنظيم العائلي والعالجات االستشفائية وتعميمه أيضا على مستوى المستشفيات الجامعية. كما 
سيتم الشروع، تدريجيا، في تعميم النظام الجديد لتسجيل أسباب الوفيات على مستوى باقي الجهات، 
وذلك بعد النتائج الجيدة التي اظهرتها تجربة استعمال شهادة الوفاة الجديدة المطابقة لمعايير منظمة 

الصحة العالمية على مستوى جماعة الرباط.

 وفيما يتعلق بإنجاز المسح الوطني السادس حول السكان وصحة االسرة، فقد تم االنتهاء من المرحلة 
الثانية منه التي همت جمع معطيات حول صحة االم والطفل واالشخاص المسنين أكثر من 60 سنة بما 
فيها البيانات التي تمكن من حساب معدل وفيات االطفال ما دون الخامسة بمختلف مكوناتها. وقد تم 
االعتماد خالل فترة جمع البيانات على ثالثة استمارات تخص األسرة والمرأة التي سبق لها الزواج 
وعمرها يتراوح ما بين 15 و49 سنة وكذا االستمارة الخاصة بالشخص المسن (60 أو أكثر). 
وستعمل الوزارة على اصدار التقرير الرئيسي للمسح خالل االشهر والسهر على النشر الواسع لنتائجه 

واستعمالها في عمليات التقييم والتخطيط.

وفيما يتعلق بتعزيز وتحسين الولوج الى المعلومات الصحية، تعمل الوزارة بمساعدة خبراء وطنيين على 
مراجعة وتحسين تقرير " الصحة باألرقام" وذلك من حيث الشكل والمضمون حتى يتمكن من تلبية 
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حاجيات الراغبين في االطالع على الوضع الصحي في المغرب، اذ يشكل مرجعا إحصائيا لنظام 
المعلومات الصحية الوطني. 

وعلى المستوى الجهوي تعمل الوزارة كذلك، في إطار مواكبة وتأطير الجهات لتوفير وتحسين جودة 
المعلومات الصحية الجهوية، على مرافقة المسؤولين الجهويين الستصدار 'تقرير جهوي للصحة' وكذلك 

تطوير «لوحات البيانات الجهوية".

3-    تعزيز التواصل 

يشكل التواصل رافعة أساسية في تفعيل عناصر االستراتيجية القطاعية، حيث قامت الوزارة بإعداد 
خطة عمل مندمجة من أجل التوعية الصحية والتواصل المؤسساتي وتنفيذ برامج تواصلية تجاه الساكنة 
ومهني الصحة ووسائل اإلعالم ومختلف الشركاء. كما تم اعتماد آليات التواصل اإللكتروني وإعداد 

وإنتاج دعائم التواصل المؤسساتي والتوعية الصحية.

هذا ويرتكز مخطط عمل اإلعالم والتواصل على ثمانية محاور للتدخل هي:

المحور األول: التواصل لدعم برامج واستراتيجيات وزارة الصحة؛ 
المحور الثاني: تطوير مشاريع التربية الصحية بشراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية؛ 

المحور الثالث: إعادة هيكلة وتنشيط مهمة ووظائف التربية الصحية لوزارة الصحة: 
المحور الرابع: تطوير قاعدة مرجعية للتربية من أجل الصحة والتواصل المؤسساتي بشراكة مع  

الهيئات المهنية؛ والجمعيات العالمة؛
المحور الخامس: تعزيز قدرات وزارة الصحة، على المستوى الجهوي، في مجال التواصل وكسب  

الدعم؛
المحور السادس: تعزيز إنتاج الدعائم التواصلية بمصلحة اإلنتاج؛ 

المحور السابع: برامج الشراكة مع منظمات التعاون الدولي في مجال التواصل. 
المحور الثامن: كسب الدعم من اجل العمل متعدد القطاعات لتحسين المحددات االجتماعية للصحة. 

4-دعم مهام المنظومة الصحية

يتطلب التخطيط الصحي والبرمجة وإعداد االستراتيجيات القطاعية في مختلف ميادين تدخل وزارة 
الصحة، وتتبع تنفيذها على الصعيد الوطني وتقييم فاعليتها، تنسيقا متواصال وتأطيرا محكما يضمن 
االنسجام والتكامل ويساعد على االستغالل األمثل للتجارب المتراكمة وللموارد المتوفرة. كما يتطلب 
ذلك دعما متواصال لقدرات المنظومة الصحية المطالبة بالتفاعل السريع من خالل هياكلها المركزية 
والجهوية مع دينامية التغيير التي يعرفها المغرب في شتى المجاالت ومع حاجيات المواطنين اآلنية 

والمستقبلية ومع المستجدات الدولية في الميدان الصحي.

وبناء على ذلك، واعتمادا على المقاربة الجديدة لتدبير المالية العامة، حرصت الوزارة على إيالء هذه 
التوجهات اهتماما كبيرا وذلك من خالل إفراد حيز خاص لها في البرمجة الميزانياتية، وفي نفس الوقت 
حرصت كذلك على إخضاع الموارد المالية المخصصة لتسيير مصالح اإلدارة المركزية الجهوية 
ولتغطية مصاريف إعداد االستراتيجيات وتتبع تنفيذها وتكاليف التأطير والمواكبة وتنظيم األنشطة 
والتظاهرات الكبرى، لمنطق النجاعة والفعالية ولمبدأ رهن توفير االعتمادات بالتحديد المسبق لطبيعة 

ومجاالت التدخل وفق آليات التدبير المبني على النتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة.

5-تعزيز التعاون والشراكة
تلتزم وزارة الصحة ببذل الجهود الممكنة لتطوير وتعزيز النظام الصحي من خالل تنفيذ إصالحات 
شاملة في النظام الصحي، وتعبئة موارد إضافية مع الشركاء التقنيين والماليين للوزارة بما فيه، إطار 
عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائي(UNDAF)، واالتحاد األوروبي والبنك الدولي…، من خالل 

التركيز على الدعم التقني وتطوير القدرات.

وفي إطار التعاون الثنائي واإلقليمي، عملت وزارة الصحة على توطيد الروابط االستراتيجية مع مختلف 
شركائها، من خالل توجه جديد لدعم الشركاء نحو األنشطة اإلبداعية المصاحبة الستراتيجية القطاع 
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الجديدة (تطوير التطبيب عن بعد مع الهند وروسيا) وعن طريق استكشاف طرق جديدة للتعاون الثنائي 
واإلقليمي والمتعدد األطراف من خالل تبادل التجارب والخبرات.

كما تعمل وزارة الصحة على تعزيز التعاون جنوب –جنوب من خالل توطيد التعاون الثنائي والجهوي 
مع البلدان الشقيقة اإلفريقية.  ومنذ انضمام المغرب لالتحاد االفريقي، شاركت وزارة الصحة في 
االنشطة الصحية لهذه المنظمة، والسيما من خالل المشاركة في األنشطة المتعلقة بالمركز اإلفريقي 
للمراقبة والوقاية من األمراض، باإلضافة الى تلك المتعلقة بإنشاء الوكالة اإلفريقية لألدوية وكدا 

التظاهرات المنظمة من طرف االتحاد اإلفريقي الخاصة بصحة األم والطفل والشباب.

من جهة أخرى، وفي إطار الشراكة الوطنية، يستمر التعاون مع الجماعات الترابية وفي إطار المبادرة 
الوطنية للتنمية البشرية وفق هندسة جديدة ترتكز على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للساكنة 

وتمكينها من الولوج لخدمات صحية جيدة.

كما أنه، ولضمان تنفيذ االتفاقيات المبرمة، تمت مواصلة توطيد االلتزامات المرتبطة باالتفاقيات الموقعة 
في حضرة صاحب الجاللة الملك حفظه الله ومع الجهة وباقي الجماعات الترابية وكذا مع مختلف 

الفاعليين المحليين وكذا الحرص على تتبع وضعيتها عبر إيجاد آلية تتبع منتظمة وفعالة. 

6-    دعم التعاقدية و دعم تفعيل برنامج اإلصالح الموازناتي بقطاع الصحة. 

في إطار األهداف العامة التي سطرتها وزارة الصحة لتجويد الحكامة المالية للقطاع والرفع من قدرته 
التدبيرية، ستضع الوزارة صوب أعينها حتمية اعتماد إجراءات عملية لتحسين مؤشرات تنفيذ الميزانية 
والرفع من وتيرة إنجاز المشاريع االستثمارية والبرامج الصحية على أرض الواقع. تلك اإلجراءات 
التي ستنكب الوزارة خالل هذه السنة على تحيينها لتصبح أكثر مالئمة لمتطلبات المتغيرات الجديدة 

المرتبطة بأوراش اإلصالح الميزانياتي ومسلسل تدعيم الجهوية بالقطاع الصحي. 
وفي هذا الصدد، ستعمل الوزارة على مواصلة تعزيز الالتمركز الميزانياتي من خالل الرفع المضطرد 
لنسبة االعتمادات المفوضة لآلمرين بالصرف المساعدين قصد تدبيرها من طرف المصالح األكثر قربا 
من موقع المشاريع ومن المواطن، وتنزيال للمقاربة التعاقدية بين اإلدارة المركزية والمديريات الجهوية 
على أساس مخططات جهوية للتنمية الصحية تأخذ بعين االعتبار معايير ومبادئ الخريطة الصحية 
ودينامية الشراكة مع القطاع الخاص ومع المجالس الجهوية والجماعات الترابية ومكونات المجتمع 
المدني. وتصاحب ذلك إجراءات أخرى تهم تعزيز سلطات المسؤولين الجهويين والمحليين وتوسيع 
صالحياتهم، تكريسا لمبدأ الالتركيز التدريجي للقرار التدبيري وذلك بحثا عن تحقيق أكبر قيمة مضافة 

ممكنة على نجاعة األداء.
باإلضافة إلى كل هذه اإلجراءات، يروم هذا البرنامج أيضا إعداد المصالح المالية على مستوى اآلمر 
بالصرف والمصالح االقتصادية واإلدارية واآلمرين المساعدين بالصرف لتمكينهم من اكتساب األهلية 
الكاملة لالستفادة من إجراءات التبسيط التدريجي لمساطر الرقابة القبلية والتنزيل المرحلي لقواعد 
الرقابة التراتبية، وتعزيز آليات رصد نجاعة األداء. وكل ذلك لن يتأتى سوى بالتكوين المستمر 
للمسؤولين مكلفين بمهام التدبير المالي واإلداري، وبإدخال اآلليات الحديثة وإدماج االفتحاص والتقييم 

والرقابة الداخلية ضمن ركائز التسيير المالي لوزارة الصحة.
أما فيما يخص التنزيل التشريعي والتنظيمي للمبادئ الدستورية، تم الشروع في إصالح القانون التنظيمي 
لقانون المالية وفق مقاربة مبنية على التدرج في ترسيخ مبادئ فعالية ونجاعة اإلنفاق العمومي وربط 
المسؤولية بالمحاسبة. هذا اإلصالح الذي يهدف إلى ربط تدبير مالية الدولة بالفعالية في األداء وفي 
تدبير الشأن العام. كما يروم أيضا تحقيق مقروئية ميزانية الدولة وتحسين المنظورية متعددة السنوات 

وضمان صدقية التوقعات المالية
 وتكريس مبادئ الشفافية المالية للدولة وأجهزتها. هذا إضافة إلى تدعيم دور المؤسسة التشريعية ومدها 

بكل آليات قياس نجاعة األداء ونجاعة السياسات العمومية.
وارتكازا على التجارب التي راكمتها وزارة الصحة كقطاع سباق ورائد في أجرأة محاور إصالح 
اإلنفاق العمومي منذ سنة 2001، تبنت هذه األخيرة كل أهداف ومرامي اصالح القانون التنظيمي 
130.13 المتعلق بقانون المالية، ووضعت آلياته قيد التنفيذ التدريجي في إطار المرحلة التجريبية 
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الثانية، حيث تمكنت من تدبير هذا الورش الذي سيغير معالم المالية العامة، بفضل مواكبة وتعاون 
المصالح المختصة بوزارة االقتصاد والمالية من جهة وبفضل انخراط المتدخلين من داخل القطاع، من 
جهة أخرى. مما سيؤسس لمرحلة جديدة يطبعها الحوار التدبيري بين كل الفاعلين. كما عمدت الوزارة 
إلى إنشاء لجنة للقيادة ولجنة تقنية للتتبع ستقومان على وضع برنامج عملي لتنزيل آليات هذا اإلصالح 

وصياغة مخططين للتواصل والتكوين لفائدة كل المتدخلين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.
كما عملت وزارة الصحة على تنزيل مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 2018/7 الصادر بتاريخ 
4 ماي 2018 والمتعلق بإطالق المرحلة التجريبية الثالثة للنوع والمرتكزة على نجاعة األداء، حيث تم 
إحداث وفق قرار السيد وزير الصحة عدد 9 مكرر/2018 وحدة النوع تضم ممثلين عن مسؤولي البرامج 
المبزاناتية ، وتم تكليف مديرية التخطيط والموارد المالية بمهمة تنسيق أنشطة هذه الوحدة بوزارة الصحة 

وبمهمة المخاطب المؤسساتي لمركز االمتياز الخاص بميزانية النوع االجتماعي بوزارة االقتصاد والمالية.

7-دعم الجودة واألداء بالمؤسسات الصحية

يعتبر الولوج إلى العالجات الصحية من الحقوق الجوهرية التي كرسها دستور 2011؛ كما ان جودة هذه 
العالجات تشكل أولوية، ومن بين أهم مطالب المواطنين وبالتالي من اهم أولويات القطاع.

وفي هذا الصدد وتطبيقا لمقتضيات الفصل 154 من الدستور المتعلق بتنزيل معايير الجودة بالمرافق العمومية 
وتفعيال لتوصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة المنعقدة بمراكش في يوليوز 2013 والكتاب األبيض، خاصة 
تلك المتعلقة بوضع آليات لتنظيم جودة العالجات وحماية المستهلكين ووفق مقتضيات قانون اإلطار 34.09 
المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العالجات الذي يشكل أساسا قانونيا خاصا لتقييم واعتماد المؤسسات 

الصحية.
وفي هذا اإلطار تسعى وزارة الصحة إلى تسريع التطور بهدف تقوية الجودة وسالمة الخدمات الصحية في أفق 

ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التغطية الصحية الشاملة.
وفي إطار التوجه العام للوزارة المتمثل في تعزيز التقييم وتنظيم الجودة، تم إحداث وحدة للنجاعة والجودة وتدبير 
المخاطر تابعة للكتابة العامة للوزارة، تعتزم وضع مخطط عمل يشمل مجموعة من المقاربات وآليات الحسين 

نجاعة األداء وجودة الخدمات، إلى جانب نظام تدبير المخاطر.
 وعليه تعتبر وزارة الصحة تقييم الجودة وسالمة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من اليات الحكامة ودعائم 
النجاعة والتي يتم إدماجها بطريقة متناغمة مع المشاريع الجارية بما فيها اإلصالح االستشفائي، وتطوير 

مؤسسات الرعاية الصحية األولية، وتقوية الجهات لضمان استمرارية وديمومة النتائج.

2. مسؤول البرنامج 

        السيد مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة.

3. المتدخلين في القيادة 

بناء على مقتضيات مقرر السيد وزير الصحة عدد 9 مكرر/2018 الصادر بتاريخ 29 ماي 2018 
المتعلق بتحديد البرامج الميزانياتية وقيادة وتتبع تفعيل إصالح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية 

بوزارة الصحة، فإن المتدخلين في قيادة هذا البرنامج هم كالتالي:

المفتشية العامة؛ 
جميع مديريات اإلدارة المركزية لوزارة الصحة؛ 

األقسام التابعة للكتابة العامة لوزارة الصحة. 
جميع المديريات الجهوية للصحة. 
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4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.701: ضبط النفقات المرتبطة بنمط عيش اإلدارة وتكريس الشفافية في مجال التدبير المالي 

المؤشر 1.1.701 : الحصة المخصصة لنفقات اإلدارة المركزية في ميزانية التسيير (فصل المعدات و 
النفقات المختلفة) 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  3  3  3,50  3,50  4,50  5 %

■      توضيحات منهجية

يتعلق بنسبة االعتمادات المخصصة لإلدارة المركزية (فصل المعدات والنفقات المختلفة ضمن: مجموع 
نفقات التسيير (فصل المعدات والنفقات المختلفة)

■      مصادر المعطيات
مصلحة الميزانية -مديرية التخطيط والموارد المالية 

مصلحة تتبع وتقييم الموارد المالي

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق
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الهدف 2.701: المساهمة في توسيع التغطية الصحية لفائدة كل الفئات االجتماعية

المؤشر 1.2.701 : نسبة الساكنة المستفيدة من النظام اإلجباري عن المرض 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  41  41  37  35  34,50  33,80 %

■      توضيحات منهجية
عدد الساكنة المستفيدة من نظام اإلجباري عن المرض من مجموع السكان

■      مصادر المعطيات

مصلحة االقتصاد الصحي-مديرية التخطيط والموارد المالية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي ال يبين حجم وجودة الخدمات التي تستفيد منها الفئة المنتمية لهذا النظام

■      تعليق

يتم تقدير هذه النسبة من خالل الحسابات الوطنية للصحة وتقارير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

المؤشر 2.2.701 : نسبة الساكنة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  27  27  27  27  26  28 %

■      توضيحات منهجية



 

مشروع نجاعة األداء  51 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

عدد الساكنة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية من مجموع السكان

■      مصادر المعطيات
قسم تتبع نظام المساعدة الطبية -مديرية التخطيط والموارد المالية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي ال يبين حجم وجودة الخدمات التي تستفيد منها الفئة المنتمية لهذا النظام

■      تعليق

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي المكلفة بتتبع هذا النظام

المؤشر 3.2.701 : نسبة الساكنة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية من مجموع الفئات المستهدفة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  100  100  100  100 %

■      توضيحات منهجية

عدد الساكنة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية من مجموع الساكنة المستهدفة

■      مصادر المعطيات

قسم تتبع نظام المساعدة الطبية-مديرية التخطيط والموارد المالية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
مؤشر كمي ال يبين حجم وجودة الخدمات التي تستفيد منها الفئة المنتمية لهذا النظام

■      تعليق

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي المكلفة بتتبع هذا النظام
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المؤشر 4.2.701 : نسبة الذكور المستفيدين من نظام المساعدة الطبية من مجموع الفئات المستهدفة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  47  47  47  47  47  47 %

■      توضيحات منهجية

عدد الساكنة المستفيدة ( ذكور) من نظام المساعدة الطبية من مجموع السكان

■      مصادر المعطيات

قسم تتبع نظام المساعدة الطبية -مديرية التخطيط والموارد المالية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
مؤشر كمي ال يبين حجم وجودة الخدمات التي تستفيد منها الفئة المنتمية لهذا النظام

■      تعليق

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي المكلفة بتتبع هذا النظام

المؤشر 5.2.701 : نسبة النساء المستفيدات من النظام المساعدة الطبية من مجموع الفئات المستهدفة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  53  53  53  53  53  53 %

■      توضيحات منهجية
عدد الساكنة المستفيدة (نساء) من نظام المساعدة الطبية من مجموع السكان

■      مصادر المعطيات

قسم تتبع نظام المساعدة الطبية -مديرية التخطيط والموارد المالية
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي المكلفة بتتبع هذا النظام
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الهدف 3.701: تأهيل العرض الصحي للعالجات حسب معايير الخريطة الصحية

المؤشر 1.3.701 : عدد الساكنة لكل مِؤسسة للرعاية الصحية األولية بالوسط القروي 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 7100  2 021  7 100  7 100  7 150  7 208  7 208 عدد

■      توضيحات منهجية
يتعلق بعدد الساكنة لكل مؤسسة للرعاية الصحية األولية

■      مصادر المعطيات
مصلحة الخريطة الصحية -مديرية التخطيط والموارد المالية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
مؤشر كمي 

ال يبين جودة العالجات والتكفل بالساكنة

■      تعليق

هذا المعدل يبقى نسبيا مستقرا نظرا لكون أن عدد السكان في تزايد في حين أن عدد مؤسسات الرعاية 
الصحية األولية يبقى محدودا 

المؤشر 2.3.701 : معدل النساء المتزوجات في سن اإلنجاب لكل سرير والدة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  880  880  890  930  930  931 عدد

■      توضيحات منهجية
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يتعلق بعدد النساء المتزوجات في سن اإلنجاب لكل سرير والدة

■      مصادر المعطيات

مصلحة الخريطة الصحية - مديرية التخطيط والموارد المالية 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي ال يبين جودة العالجات والتكفل بالنساء 

■      تعليق
هذا المعدل يبقى نسبيا مستقرا نظرا لكون وتيرة تزايد عدد السكان تبقى نسبيا أسرع من تزايد عدد أسرة 

الوالدة 
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الهدف 4.701: تطوير نظام اإلعالم الصحي

المؤشر 1.4.701 : عدد الجهات التي أدخلت واستعملت نظام اإلعالم الخاص ببرنامج صحة األم و الطفل 
وتنظيم األسرة والعالجات االستشفائية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2018  12  12  12  12  12  8 عدد

■      توضيحات منهجية

عدد الجهات التي أدخلت واستعملت نظام اإلعالم الخاص ببرنامج صحة األم والطفل وتنظيم األسرة 
والعالجات االستشفائية

■      مصادر المعطيات
مصلحة الدراسات واإلعالم الصحي

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي حول استعمال النظام من طرف الجهات لكنه ال يبين مدى استعماله من طرف مؤسسات 
الرعاية الصحية األولية

■      تعليق

المؤشر 2.4.701 : نسبة إنجاز المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 2017 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2019  100  0  -  100  90  20 %

■      توضيحات منهجية
نسبة األنشطة واإلجراءات المنجزة في إطار تنفيذ المسح الوطني حول السكان وصحة األسرة 2017
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■      مصادر المعطيات
مصلحة الدراسات واإلعالم الصحي

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي ال يبين حجم اإلكراهات والتكاليف الخاصة بكل مرحلة من مراحل إنجاز هذا المسح

■      تعليق
يرتقب نشر النتائج التفصيلية النهائية للمسح وكذا التقرير الرئيسي بداية 2019.

المؤشر 3.4.701 : نسبة إنجاز المخطط المديري الخاص بمنظومة اإلعالم الصحي 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2019  100  0  -  100  80  40 %

■      توضيحات منهجية
يتعلق بتتبع مراحل وضع مخطط مديري خاص بمنظومة إعالم صحي حديث ومندمج

■      مصادر المعطيات

قسم المعلومات والمناهج

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي ال يبين اإلكراهات المرتبطة بتنفيذه 

■      تعليق

مكتب دراسات هو الذي يتكلف بإنجاز هذا المخطط المديري
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الهدف 5.701: دعم التعاقدية و دعم تفعيل برنامج اإلصالح الموازناتي بقطاع الصحة.

المؤشر 1.5.701 : عدد عقود تدبير النجاعة التي تاخذ بعين االعتبار مقاربة النوع والتي أبرمها كل 
مسؤول عن البرامج الميزاناتية مع المديريات الجهوية للصحة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  72  72  36  12  -  - عدد

■      توضيحات منهجية

عدد عقود تدبير النجاعة  التي تاخذ بعين االعتبار مقاربة النوع  والتي أبرمها  كل مسؤول عن البرامج الميزاناتية 
مع المديريات الجهوية للصحة

■      مصادر المعطيات

مسؤولي البرامج الميزانياتية - جميع المديريات الجهوية للصحة 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي ال يعطي معلومات حول تفعيل هذه العقود

■      تعليق

هذا المؤشر يدخل ضمن مصفوفة مؤشرات التتبع لمشروع تعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية
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الهدف 6.701: تعزيز آليات الشراكة والتعاون

المؤشر 1.6.701 : عدد الجمعيات المستفيدة من دعم الوزارة لتنفيذ مشاريع ذات الوقع على القطاع 
الصحي 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  12  12  12  10  6  9 عدد

■      توضيحات منهجية

عدد المشاريع التي تم قبولها من طرف لجنة البت من مجموع عدد المشاريع المقترحة من طرف الجمعيات

■      مصادر المعطيات
مصلحة الدراسات وتقييم الشراكة (قسم الشراكة)

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدد ونوعية المشاريع المقترحة واالعتمادات المخصصة

■      تعليق

قبول المشاريع يعتمد على مسطرة قانونية تأخذ بعين االعتبار عدة معايير

المؤشر 2.6.701 : الحصة المخصصة لدعم الجمعيات العاملة في الحقل الصحي بغرض انجاز مشاريع 
تهدف إلى المساهمة في تقليص الفوارق حسب النوع االجتماعي 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  3  3  3  2  0  0 %

■      توضيحات منهجية
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عدد الجمعيات المستفيدة من الدعم بغرض انجاز مشاريع تهدف إلى المساهمة في تقليص الفوارق حسب 

النوع االجتماعي من مجموع: عدد الجمعيات المستفيدة من دعم الوزارة في إطار لجنة البت في المشاريع 

المقترحة

■      مصادر المعطيات

مصلحة الدراسات وتقييم الشراكة (قسم الشراكة)

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

نوعية المشاريع المقترحة من طرف الجمعيات

■      تعليق

سنة 2017: تم ألول مرة إدراج محور المساهمة في التقليص من الفوارق حسب النوع االجتماعي ضمن 
المحاور األساسية لدعم المشاريع المقترحة
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الهدف 7.701: تطوير أليات اإلشهاد واالعتماد

المؤشر 1.7.701 : عدد المؤسسات اإلدارية الملتزمة ببرنامج اإلشهاد 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2020  20  20  10  5  0  0 عدد

■      توضيحات منهجية

عدد المؤسسات اإلدارية الملتزمة بمشروع اإلشهاد ويمكن ان تكون هذه المؤسسة مصلحة إدارية من 
اإلدارة المركزية أو من المديريات الجهوية او من المندوببات اإلقليمية

■      مصادر المعطيات

وثائق التزام المؤسسات و تقارير التقييم الذاتي

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي كما أن المشروع مازال في بدايته

■      تعليق

المؤشر 2.7.701 : عدد مؤسسات العالجات الصحية الملتزمة ببرنامج اإلشهاد واالعتماد 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  100  100  50  24  -  - عدد

■      توضيحات منهجية

عدد المؤسسات الصحية الملتزمة ببرنامج اإلشهاد واالعتماد من مراكز الرعاية الصحية األولية و 
المستشفيات... 



 

مشروع نجاعة األداء  62 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

■      مصادر المعطيات

وثائق التزام المؤسسات و تقارير التقييم الذاتي

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

مؤشر كمي كما أن المشروع مازال في بدايته

■      تعليق
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برنامج 702 : الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات 
اإلحتياجات الخاصة

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

يندرج هذا البرنامج ضمن األولويات االستراتيجية القطاعية الحالية لوزارة الصحة. وفي هذا الصدد 
وبفضل المجهودات التي بذلتها الوزارة، تم تسجيل تحسن كبير في المؤشرات الرئيسية المتعلقة بهذا 
البرنامج، خاصة فيما يتعلق بصحة األمهات والرضع وصحة األطفال، ونسبة استعمال الوسائل الحديثة 
لتنظيم األسرة، وكذا تلك المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للتالميذ الطلبة، الشباب ولألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة.

وقد انخرط المغرب في جميع المبادرات الدولية الهادفة لتحسين صحة الساكنة بصفة عامة والصحة 
اإلنجابية، وصحة األم والطفل، وصحة الشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

وهدف البرنامجهو أن يكون كل حمل مخططا له داخل األسرة، وأن تنعم كل امرأة بصحة جيدة تجنبها 
المخاطر المرتبطة بالحمل والوالدة، حتى يستفيد كل رضيع حديث الوالدة استفادة كاملة من حقه في 
الصحة والرفاهية وفقا لما تضمنه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، دون أن يتم تعريضه لخطر 
الوفاة أو ألمراض يمكن تفاديها، والتي قد تعيق نموه الجسدي والنفسي والعاطفي أو قد تكون سبب 
لإلعاقة طيلة مراحل حياته، وكذا أن ينعم الشباب والساكنة ذات االحتياجات الخاصة بصحة عقلية، 

وجسدية واجتماعية جيدة.

هذا ويأخذ البرنامج في جل تجلياته مقاربة النوع كبعد أساسي في التخطيط و التنفيذ و المحاسبة لكل 
االستراتيجيات التي يروم تنفيذها سواء فيما يتعلق بصحة األم و الطفل و الشاب وكذا األشخاص في 
وضعية إعاقة، هذا التوجه الذي انطلق في ديناميكية متطورة منذ سنة 2014، سيعرف قفزة نوعية 
سنة 2018 باعتماد مِؤشر خاص بالبرنامج "عدد النساء ضحايا العنف الجسدي و الجنسي الالئي تم 
التكفل بهن داخل الوحدات المندمجة المتواجدة بالمستشفيات" و هو ما سيعطي فكرة مضبوطة عن 
المجهود الذي يقوم به البرنامج خالل هذه المرحلة. كما أن البرنامج سيركز خالل سنة 2017 بشكل 
أساسي على خلق وإدماج تدريجي لمجموعة من المؤشرات المستجيبة للنوع مما سيمكن من إبراز مدى 
انتظام المجهود المبذول في افق دمج مقاربة النوع بشكل عرضاني في كل مكونات البرنامج و بطريقة 

تمكن من قياس هذا االدماج حسب الفئات المستهدفة. 

ويستند البرنامج على أسس القيم ومبادئ اإلنصاف والمساواة، ويتمحور حول احتياجات وأولويات 
الصحة اإلنجابية، وصحة األم والطفل، وصحة الشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصة.

وتستمد أسس الرؤية التي يتبناها برنامج الصحة اإلنجابية، وصحة األم والطفل، وصحة الشاب 
والساكنة ذات االحتياجات الخاصة، من التوجهات الوزارية الهادفة لتعزيز مكتسبات البرامج الصحية 
وذلك بإمدادها بالموارد الكافية الستيفاء مهامهم والتمكين من تعميم التغطية الصحية وتأمين خدمات 

القرب وذات جودة،وهذه الموارد تتضمن:

بنيات تحتية مناسبة لخدمات ذات جودة، 
موارد بشرية مؤهلة وذات كفاءة، 

منتجات وأدوية استراتيجية لبرامج الصحة، 
معدات تقنية وطبية، 

نظام معلوماتي صحي مناسب يضمن تتبعا منتظما وتقييما فعاال للبرنامج، 
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موارد مالية كافية وآمنة (الوقود، التعويضات عن التنقل، التكوين، انتاج وسائل ديداكتيكية ...). 

هذا وتأخذ مجاالت تدخل البرنامج بعين االعتبار المحاور التالية:

تطوير المعايير والمقاييس المتعلقة بإجراءات وأنشطة برنامج الصحة اإلنجابية، وصحة األم  
والطفل، وصحة الشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصة،

الدعم المؤسساتي، القانوني والتنظيمي على المستوى المركزي، الجهوي، اإلقليمي والمحلي، 
حشد التأييدوالتعبئة االجتماعية، 

التزويد بالمستلزمات (األدوية، المواد المستهلكة والتجهيزات)، 
تعزيز كفاءات الموارد البشرية للصحة فيما يخص برنامج الصحة اإلنجابية، وصحة األم والطفل،  

وصحة الشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصة،
تقوية البحث العملي والعلمي فيما يخص برنامج الصحة اإلنجابية، وصحة األم والطفل، وصحة  

الشاب والساكنة ذات االحتياجات الخاصة وكذا تعميم المعارف،
تعزيز الشراكة القطاعية وبين القطاعات. 

2. مسؤول البرنامج 

السيد مدير السكان بوزارة الصحة

3. المتدخلين في القيادة 

بناء على مقتضيات مقرر السيد وزير الصحة عدد 9 مكرر/2018 الصادر بتاريخ 29 ماي 2018 
المتعلق بتحديد البرامج الميزانياتية وقيادة وتتبع تفعيل إصالح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية 

بوزارة الصحة، فإن المتدخلين في قيادة هذا البرنامج هم كالتالي:

  مديرية التخطيط والموارد المالية؛
مديرية المستشفيات والعالجات المتنقلة؛ 
مديرية علم األوبئة ومحاربة األمراض؛ 

قسم التواصل؛ 
قسم التموين؛ 

مديرية التجهيزات و الصيانة؛ 
المديريات الجهوية بوزارة الصحة  

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.702: الهدف 1: تأمين الوقاية الصحية لفائدة األطفال والشباب
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المؤشر 1.1.702 : معدل استعمال المؤسسات الصحية األولية لالستشارات الطبية والعالجية لكل طفل 
أقل من 5 سنوات في السنة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  1,40  1,40  1,35  1,35  1,30  1,30 %

■      توضيحات منهجية

عدد فحوصات العالجات الطبية المقدمة لألطفال أقل من 5 سنوات بالمؤسسات الصحية األولية بما في ذلك 
الوحدات المتنقلة خالل السنة / العدد المحتمل لألطفال أقل من 5 سنوات خالل نفس السنة

■      مصادر المعطيات

النظام الوطني للمعلومات الصحية - نظام المعلومات الروتينية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يعتمد هذا المؤشر على الساكنة المحتملة خالل السنة  
يخص فقط المؤسسات الصحية العمومية؛ 

 توفير/ تعيين األطباء بالمؤسسات الصحية األولية؛
 تكوين مهني الصحة؛

يتداخل هذا المؤشر مع عدد من المحددات التي تؤثرعلى مدى تحسين هذا المؤشر: تعيين األطر  
الطبية، توفير األدوية، الولوج الجغرافي والمالي وتحسيس األسر للحصول على الخدمات الصحية.

■      تعليق

يوفر هذا المؤشر معلومات عن:

  توافر الخدمات الصحية،
 الولوج للخدمات الطبية،

درجة استعمال العائالت لمؤسسات الخدمات الصحية األولية لالستشارة الطبية العالجية  
لصالح األطفال دون سن الخامسة.

لتوفير هذا المؤشر على الصعيد الوطني، يجب وضع نظام معلوماتي لتجميع المعلومات بالقطاع 
الخاص في أفق نظام معلوماتي وطني صحي مندمج.
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المؤشر 2.1.702 : نسبة التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي( DTC-HIB-HB) في سن 4 
أشهر 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  98  98  98  98  98  100 %

■      توضيحات منهجية

عدد األطفال الذين تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح الخماسي (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي، 
الهيموفيلوس أنفلوانزا نوع "ب" ، التهاب الكبد "ب" ) بالمراكز الصحية  خالل السنة x  100 / عدد 

األطفال أقل من سنة خالل نفس السنة

■      مصادر المعطيات

النظام الوطني للمعلومات الصحية - نظام المعلومات الروتينية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

-   تحديد القاسم (الفئة المستهدفة في سن 4 أشهر)،

-   يعتمد هذا المؤشر على الساكنة المحتملة خالل السنة والمقدرة حسب آخر إحصاء وطني 
 10) سنوات)،

يخص فقط المؤسسات الصحية  العمومية

■      تعليق

  يجب أن يكون هذا المعدل أكبر من معدل التغطية بالجرعة األولى والثانية من نفس اللقاح،
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  يوفر هذا المؤشر المعلومات حول مدى توافر الخدمات الصحية والولوج اليها وكذا مدى استعمال 
واستمرارية خدمات التلقيح  المقدمة لألطفال دون سن الخامسة وعلى الحماية ضد خمسة أمراض 

مستهدفة بالتلقيح،

  يشير هذا المؤشر إلى االنتهاء من التلقيح ضد خمس أمراض مستهدفة من البرنامج الوطني 
للتمنيع (الدفتيريا والكزاز والسعال الديكي والهيموفيليا أنفلونزا نوع "ب" و التهاب الكبد  الوبائي 

نوع "ب") ولكن ليس لمضادات جينية أخرى،

لتوفير هذا المؤشر على الصعيد الوطني، يجب وضع نظام معلوماتي لتجميع المعلومات بالقطاع الخاص في 
أفق نظام معلوماتي وطني صحي مندمج.

المؤشر 3.1.702 : نسبة التغطية بالجرعة الثانية من فيتامين 'د' لدى األطفال أقل من سنة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  90  90  90  90  90  98 %

■      توضيحات منهجية

عدد االطفال أقل من سنة الذين تلقوا الجرعة الثانية من فيتامين ’د’ خالل السنة x 100 / العدد 
المحتمل لألطفال أقل من سنة خالل نفس السنة

■      مصادر المعطيات

النظام الوطني للمعلومات الصحية - نظام المعلومات الروتينية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يعتمد هذا المؤشر على الساكنة المحتملة خالل السنة والمقدرة حسب آخر إحصاء وطني 10  
سنوات؛

 تحديد القاسم (الفئة المستهدفة في سن 6 أشهر)؛
 يخص فقط المؤسسات الصحية العمومية؛

توافر فيتامين 'د' ؛ 
تكوين مهني الصحة.  

■      تعليق
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يوفر هذا المؤشر معلومات عن:

-        توافر الخدمات الصحية،

-       الولوج للخدمات الطبية،

-       درجة استعمال العائالت لمؤسسات الخدمات الصحية األولية لالستشارة الطبية العالجية 
لصالح األطفال دون سن الخامسة.

لتوفير هذا المؤشر على الصعيد الوطني، يجب وضع نظام معلوماتي لتجميع المعلومات بالقطاع الخاص في 
أفق نظام معلوماتي وطني صحي مندمج

المؤشر 4.1.702 : نسبة تغطية التالميذ و الطلبة بالفحص الطبي المنتظم. 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  95  95  94  93  89,60  91,50 %

■      توضيحات منهجية

عدد التالميذ والطلبة الذين حصلوا على الفحص الطبي المنتظم / عدد الطلبة والتالميذ المستهدفين بالفحص 
الطبي المنتظم (التالميذ الجدد المسجلين في مرحلة ما قبل التمدرس، تالمذة السنة األولى من التعليم 
اإلعدادي طلبة السنة األولى من التعليم الجامعي الطلبة المقيمين في األحياء الجامعية) خالل السنة.

■      مصادر المعطيات

نظام جمع المعلومات خاص بالبرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية: التقرير الفصلي ألنشطة 
البرنامج الوطني للصحة المدرسية والجامعية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تتمثل حدود استعمال المؤشر في:

-       توفير األطر الطبية والشبه الطبية،

-       توفير وسائل النقل خصوصا في المناطق القروية،

درجة التنسيق ودعم الشركاء.

التداخل بين حملة   VMSوحمالت أخرى وطنية
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■      تعليق

يكمن الهدف من الفحص الطبي المنتظم في:

-       المساهمة في حماية وتعزيز صحة التالميذ والطلبة من خالل الكشف المبكر عن األمراض 
والمشاكل الصحية،

-       المساهمة في نجاح المسار الدراسي للتالميذ والطلبة،

توفير المعلومات حول الولوج للخدمات الصحية بالنسبة للتالميذ والطلبة
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الهدف 2.702: تحسين الصحة اإلنجابية وصحة األم

المؤشر 1.2.702 : نسبة الوالدات بمؤسسة صحية عمومية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  80  80  80  80  78  75,20 %

■      توضيحات منهجية

x  عدد الوالدات المسجلة بالمؤسسات الصحية (قسم الوالدة بالمستشفيات ودور الوالدة خالل السنة
100 / عدد المواليد المتوقع خالل نفس السنة

■      مصادر المعطيات

النظام الوطني للمعلومات الصحية - نظام المعلومات الروتينية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

 يعتمد هذا المؤشر على الساكنة المحتملة خالل السنة والمقدرة حسب آخر إحصاء وطني 
 10) سنوات)،

  يقتصر على الوالدات المسجلة بالمؤسسات العمومية، 

عدم وجود معلومات خاصة بعدد الوالدات بالقطاع الخاص، الوالدات التي تتم خارج المؤسسات  
الصحية بتأطير من مهنيي الصحة

■      تعليق

يوفر هذا المؤشر معلومات عن:

 جودة الخدمات والرعاية التوليدية الطارئة المقدمة للنساء الحوامل؛
 الولوج للخدمات الصحية؛

 االستعمال خدمات الرعاية التوليدية الطارئة؛
 مستوى الوعي لدى النساء حول أهمية الوضع بمؤسسة صحية.

لتوفير هذا المؤشر على الصعيد الوطني (القطاع الخاص و العام) ، يجب وضع نظام معلوماتي 
لتجميع المعلومات بالقطاع الخاص في أفق نظام معلوماتي وطني صحي مندمج.
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المؤشر 2.2.702 : نسبة المشاركة في الكشف المبكر عن سرطان الثدي 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  40  40  40  40  38  36 %

■      توضيحات منهجية

عدد النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين  40  و69 سنة والالتي استفدن من الكشف المبكر عن 
سرطان الثدي  خالل السنة  x 100 / العدد المحتمل للنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين40    و69 

سنة خالل نفس السنة

■      مصادر المعطيات

النظام الوطني للمعلومات الصحية - نظام المعلومات الروتينية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدم احترام سن الفئة المستهدفة يحد من نجاعة المؤشر، مواكبة مؤسسات الخدمات الصحية وتمكن عملية 
المراقبة والتتبع من تقويمه،

-   يعتمد هذا المؤشر على الساكنة المحتملة خالل السنة والمقدرة حسب آخر إحصاء وطني 
 10) سنوات)،

يقتصر على المؤسسات الصحية العمومية

■      تعليق

للوصول إلى هدف البرنامج،  ال بد من استبقاء النساء في البرنامج وااللتزام الجيد للفحص كل 
سنتين.
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المؤشر 3.2.702 : عدد زيارات الفرق المتنقلة المنجزة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  14 000  14 000  13 800  13 700  13 600  11 904 عدد

■      توضيحات منهجية

مجموع الزيارات المنجزة من طرف الوحدات الصحية المتنقلة خالل السنة.

 ملحوظة: الزيارة هي تجمع فرقة من مهني الصحة في نقطة انطالق محددة (مركز صحي أو عمالة 
طبية) إلى مجموعة 

نقاط تجمع الساكنة، للرجوع إلى نقطة االنطالق.

■      مصادر المعطيات

تقرير تفصلي حول أنشطة الفرق المتنقلة في مختلف األقاليم.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يحيل هذا المؤشر على احترام المواعيد الخرجات المبرمجة وال يعطي أية معلومات كافية عن العدد 
أو جودة الخدمات المقدمة

■      تعليق

انتظام الخرجات له أهمية قصوى في إطار تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية لساكنة العالم القروي 
وخصوصا المناطق النائية؛ ولهذا فإشراك الفرق المتنقلة في التخطيط وتنفيذ اإلجراءات المبرمجة يكتسي 

أهمية قصوى.
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المؤشر 4.2.702 : معدل استعمال وسائل تنظيم األسرة لدى األزواج المحميين من الحمل خالل السنة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  18,50  18,50  18,50  18,50  18,50  17,56 %

■      توضيحات منهجية

.xعدد األزواج المحميين من الحمل باستعمال وسائل تنظيم األسرة خالل السنة   / عدد النساء المتزوجات 
في سن اإلنجاب خالل نفس السنة  100

■      مصادر المعطيات

تقرير"الصحة في أرقام"

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تهم هذه النسبة النساء المتزوجات الالتي يستعملن فقط وسائل تنظيم األسرة الحديثة في القطاع العام.

■      تعليق

المؤشر 5.2.702 : عدد النساء ضحايا العنف الجسدي والجنسي الالئي تم التكفل بهن داخل الوحدات 
المتواجدة بالمستشفيات 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  21 000  21 000  20 000  20 000  20 000  18 561 عدد

■      توضيحات منهجية

- يتأثر هذا المؤشر بنفاذ مخزون وسائل منع الحمل بمؤسسات الرعاية الصحية األولية.

- يتأثر هذا المؤشر بنفاذ مخزون وسائل منع الحمل بمؤسسات الرعاية الصحية األولية.

تهم هذه النسبة النساء المتزوجات الالتي يستعملن فقط وسائل تنظيم األسرة الحديثة في القطاع العام.
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مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي والجنسي الالتي تم التكفل بهن على مستوى الوحدات 
المدمجة للتكفل بالنساء و االطفال ضحايا العنف المتواجدة بالمستشفيات العمومية خالل السنة.

■      مصادر المعطيات

يقوم المساعد(ة) االجتماعي (ة) بحساب مجموع النساء ضحايا العنف الجسدي و الجنسي 
المتكفل بهن اعتمادا على السجل الخاص المتواجد على مستوى الوحدة. تم يتم ارسال هذه 

البيانات الى مديرية السكان حيث يتم تجميعها و تحليلها. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

هذا المؤشر ال يعطي فكرة عن:

جودة التكفل؛ 
العنف النفسي/المعنوي. 

■      تعليق

يوفر هذا المؤشر معلومات عن:

 عن إمكانية الولوج إلى خدمات الدعم و الرعاية الطبية االجتماعية للنساء ضحايا العنف القائم على 
نوع االجتماعي ويقدم نظرة شاملة عن المجهودات التي تقوم بها وزارة الصحة في مجال العنف 

القائم على النوع االجتماعي.
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الهدف 3.702: ضمان خدمات ذات جودة لفائدة األشخاص في وضعية اإلعاقة والمسنين

المؤشر 1.3.702 : عدد األشخاص الذين يعانون من قصور أو إعاقة حركية ومستوجبي معدات التقويم 
واألطراف االصطناعية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  4 000  4 000  3 800  3 500  3 200  2 980 عدد

■      توضيحات منهجية

يتم تحديد عدد األشخاص المعاقين جسديا من سجل المراكز اإلقليمية السبعة عشر التي تقدم 
خدمات التأهيل الى حدود نهاية سنة 2017، وذلك في مجال تركيب األطراف االصطناعية 

والمقومات. ويتعلق األمر بالحاالت الجدد المتعلقة ب:

ضعف دائم أو مؤقت في وظيفة األطراف ، أو المفاصل ، أو العضالت ، أو أجزاء من الجسم  
تتطلب تقويما أثناء مرحلة التأهيل الوظيفي .

حاالت البتر الجزئي أو الكلي لعضو أو طرف من أطراف الجسم أو السطوح المفصلية لمفصل ما،  
تتطلب حسب الحاالت تعويضه بأطراف اصطناعية بصفة نهائية أو مؤقتة، يحل محل العضو أو 

الطرف المعني.

لإلشارة، فان األجهزة التي يتم إصالحها في اطار المراقبة غير مضمنة في المؤشر.

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات بالنسبة لتركيب األطراف االصطناعية:

- بطاقة المريض؛

- سجالت األنشطة؛

- تقرير فصلي لألنشطة؛

- شهادة التسليم.

وقد تم تحيين نظام المعلومات المتعلق بالترويض الطبي  سنة 2017 من خالل اعتماد مقاربة النوع. 
و يتألف من تقرير ربع سنوي عن األنشطة وسجل ، تم تعميمه من أجل االختبار خالل نفس السنة.
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

إن عدم معرفة عدد األشخاص في حالة إعاقة حركية ويحتاجون لآلالت المساندة ال يسمح بمعرفة 
نسبة األشخاص  المستعملين لهذه األجهزة وبالتالي يصعب معرفة نسبة التغطية.

■      تعليق

يتأثر هذا المؤشر بجودة التكفل، ووجود الموارد البشرية المختصة، وتوسيع مراكز تركيب  
األطراف االصطناعية المشغلة عبر الجهات غير شاملة التغطية.
ساعد تعميم نظام الراميد من الرفع من طلبات األجهزة المساندة. 

المؤشر 2.3.702 : عدد الحاالت الجديدة لألشخاص المستفيدين من حصص التأهيل الوظيفي ( 
الترويض ، تقويم النطق، تقويم البصر والحركي النفسي) 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  111 000  111 000  110 500  110 000  100 500  99 050 عدد

■      توضيحات منهجية

يسمح هذا المؤشر بإحصاء عدد الحاالت الجدد لألشخاص الذين يعانون من القصور الحركي 
السمعي ، المعرفي أو اضطراب في التعبير الكتابي أو الشفوي أو في السلوك والذين استفادوا من 

حصص العالج الطبيعي، النفسي، و/أو جراحة التقويم في إحدى المراكز الجهوية أو وحدات 
 الترويض داخل المستشفيات.

■      مصادر المعطيات

سيتم تحديد هذا المؤشر من التقرير الفصلي الجديد ألنشطة إعادة التأهيل التي تم تعميمها 
بهدف اختباره خالل سنة 2018. ألن التقرير الحالي يحصي سوى عدد حصص 

الترويض الطبي (من 12 إلى 15 حصة لكل مستفيد)

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

إن عدم معرفة عدد األشخاص الذين يعانون من قصور مؤقت حركي، سمعي ، معرفي أو اضطراب 
في التعبير الكتابي أو الشفوي أو في السلوك ويحتاجون لحصص ترويض خاصة (جراحة التقويم، 
النطق، العالج النفسي و/أو الطبيعي) ال يسمح بمعرفة نسبة األشخاص الذين استفادوا من الخدمة و 

بالتالي معرفة نسبة التغطية.

■      تعليق
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- يعكس هذا المؤشر العالج بالترويض الطبي فقط وال يشير إلى األمراض المشمولة بالتغطية،

- ساعد تعميم نظام الراميد من الرفع من طلبات الترويض (عدد وحدات الترويض مرتبطة بالمخطط العملي 
للمستشفيات الجهوية).
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برنامج 703 : الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية ومراقبة 
األمراض

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

1. اليقظة واألمن الصحيين 

لقد أظهرت األحداث الصحية التي مر بها العالم في العقود األخيرة بوضوح أن العديد من المخاطر الصحية 
تشكل تهديدا عالميا يتطلب إتباع نهج منسق على الصعيد الدولي على أساس نظم وطنية لليقظة و السالمة 

الصحية فعالة و متفاعلة و سياسة صحية عامة تهدف إلى تحسين الصحة العادلة للسكان.

يتوفر المغرب على آليات هامة للوقاية الوبائية واألمن الصحي بيد أن هاته اآلليات في حاجة إلى إعادة 
الهيكلة بهدف تنظيم وتنسيق أحسن وتجميع الموارد. 

في هذا الصدد، يتضح جليا اليوم أنه من الضروري تطوير نظام فعال لليقظة الصحية ومراقبة األمراض 
يعمل على االستجابة لمختلف قضايا الصحة العامة والمخاطر الصحية التي تشكل تهديدا لصحة السكان و 

ذلك على جميع المستويات: الوطنية، الجهوية و اإلقليم.
 

2. الوقاية ومراقبة األمراض السارية 

ال تزال األمراض السارية تمثل سببا رئيسيا للمعاناة والعجز والوفاة في جميع أنحاء العالم أما بالنسبة 
للمغرب، فقد تم إحراز تقدم كبير في مكافحة هاته األمراض، وتمكنت البرامج الصحية المختلفة من 

السيطرة عليها أو القضاء على البعض منها.

التحليل االستراتيجي للوقاية ومراقبة األمراض السارية مكن من تحديد ثالثة مجموعات مختلفة من 
األمراض:

أمراض تم القضاء عليها أو التي يتم التخلص منها: المالريا التراخوما والبلهارسيا، والجذام، وشلل  
األطفال وغيرها من األمراض التي تستهدفها خطة التنفيذ الوطنية،

األمراض ال تزال تشكل مشاكل الصحة العامة: السل وفيروس نقص المناعة، والتهاب السحايا،  
والتهاب الكبد الفيروسي واألمراض الحيوانية المنشأ الرئيسية، بما في ذلك داء الكلب، وداء 

الليشمانيات، والكيس العداري،

فئة األمراض الناشئة و / أو تلك التي تشكل تهديدا طارئا للصحة العامة: الحمى النزفية والتهابات  
الجهاز التنفسي، واألمراض التي تنقلها الحشرات.

وهكذا، فإن المجاالت االستراتيجية الرئيسية للتدخل تتلخص كما يلي:

تعزيز المكاسب المتعلقة باألمراض المعدية التي تم القضاء عليها أو التي يتم التخلص منها: شلل  .1
األطفال، والتراخوما، والمالريا، والبلهارسيا ومرض الجذام.

تحسين جودة الفحص والتكفل باألمراض المعدية السائدة : .2
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الخطط االستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة السيدا والتي توالت خالل ثالث فترات 2002- 
2016-2012 ،2011-2007 ، 2006، خصصت محور أساسي للمرأة.

وتمت بلورة استراتيجية خاصة بحقوق اإلنسان المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشري لفترة  
2013- 2017، بشراكة بين وزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان. وفي إطار تنفيذ 
هذه االستراتيجية تمت تعبئة جميع الفاعلين لالستجابة الوطنية للوباء من قطاعات حكومية 
 ومجتمع مدني، كما حظت باهتمام الشركاء الدوليين للتنمية. وفي هذا السياق تم تقييم إدماج النوع 
االجتماعي ضمن االستجابة الوطنية. وأخذت التوصيات الناتجة عن هذا التقييم بعين االعتبار من 

أجل تبني مقاربة احترام النوع ضمن محاور الخطة االستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا.

ويعتمد المخطط االستراتيجي الوطني لمكافحة السيدا 2017- 2021، رؤية أهداف المسار  
السريع بالحصول على الولوج الشامل لخدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم في مجال فيروس 
نقص المناعة البشري/السيدا وذلك سعيا إلنهاء الوباء بحلول سنة 2030، وبلوغ أهداف التنمية 
المستدامة  (Objectifs de Développement Durable(ODD)) وال سيما الهدف 
الثالث: الصحة الجيدة والرفاه وكذلك الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين والهدف العاشر : 
الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات القوية، والهدف 

السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق األهداف. 

كما أن تسريع االستجابة للسيدا بالمغرب يرتكز على هذه المراجع من أجل إنشاء بيئة مالئمة تستند  
النهج القائمة على أسس حقوق االنسان واحترام النوع االجتماعي التي تحت على الولوج الشامل 

لخدمات الوقاية والرعاية.

3. إعداد نظام الرعاية للوقاية والكشف والتكفل باألمراض الناشئة و الحاالت الطارئة للصحة العامة 
المتعلقة باألمراض المعدية.

 

3.الوقاية ومراقبة األمراض غير السارية

تعتبر األمراض غير السارية السبب الرئيسي لحاالت الوفيات على الصعيد العالمي، فهي تمثل تحديا لجميع 
البلدان كيفما كان دخلها  .

هذه األمراض تشكل أيضا إشكالية على الصعيد الوطني، فالتحول الوبائي والديمغرافي أدى إلى الزيادة في 
عبء األمراض غير السارية والوفيات الناتجة عنها ، خصوصا أمراض السرطان والسكري وأمراض 

القلب واألوعية الدموية، القصور الكلوي المزمن، أمراض الفم وكذا األمراض العقلية. 

كما تمثل هذه األمراض عبئًا كبيرًا باعتبارها من أكثر المشاكل الصحية تكلفة إذ تتسبب في 78٪ من 
حاالت الوفيات، خصوصا أمراض القلب واألوعية الدموية التي تمثل نسبة34 ٪، ومرض السكري 11٪ و 
11٪ بالنسبة لمرض السرطان. كما أن االكتئاب يهم ربع السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة، ضف 

على ذلك أن أكثر من 90٪ من األطفال يعانون من تسوس األسنان.

 وقد أدت عوامل الخطر المرتبطة ببعض األمراض غير السارية مثل التدخين والتغذية غير المتوازنة 
والنظام الغذائي غير الصحي والخمول البدني والسمنة إلى تزايد انتشار األمراض غير السارية. كما أن 
التمييز الذي تعاني منه الخدمات الصحية ساعد على تقليل فرص الحصول على الرعاية الصحية، وخاصة 

الفئات الضعيفة، مثل المصابين باضطرابات نفسية واضطرابات اإلدمان.

والجدير بالذكر أن التأثير السوسيو-إقتصادي لألمراض غير السارية و كذا تأثيرها على األنظمة الصحية، 
من خالل ارتفاع نسبة هذه األمراض، و التي تتعلق إلى حد كبير بالمحددات االجتماعية للصحة والتي تشمل 
التغييرات الديموغرافية والبيئية ونمط الحياة، و كذا العوامل المتعلقة بنوع الجنس والثقافة واالقتصاد، كل 

هذا جعل المغرب يتخذ عدة تدابير وإجراءات لمحاربة هاته األمراض : 
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مكافحة التبغ و تشجيع اتباع نظام غذائي سليم و متوازن، 

 مكافحة السمنة و تشجيع النشاط البدني، 

 تعزيز التشخيص المبكر لألمراض غير السارية و خصوصا عند األشخاص األكثر عرضة 
لعوامل الخطر،

 تجويد التكفل بالمرضى المصابين باألمراض المزمنة،

 توفير األدوية األساسية على جميع مستويات العالج،

 تكوين وتطوير مهارات مهني الصحة في مجال التكفل باألمراض غير السارية،

تطوير بنيات التكفل باألمراض المزمنة خصوصا السرطان و األمراض العقلية ومكافحة اإلدمان، 

تحديث البيانات الوبائية لألمراض غير السارية و مضاعفاتها و عوامل الخطر.   
 

4.الصحة البيئية

تشكل المخاطر الصحية المرتبطة بالبيئة مشكال حقيقيا للصحة العامة، كمياه الشرب، الهواء، الغذاء 
والمحيط العام. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن عبء األمراض الناتجة عن البيئة في المغرب تشكل 

18 % من إجمالي عبء األمراض.

إدراكا منها ألهمية الوقاية من األمراض ذات الصلة بالعوامل البيئية فإن وزارة الصحة، جعلت الصحة 
البيئية ضمن أولوياتها من خالل استراتيجيتها القطاعية 2012-2016 وذلك من خالل المخطط الوطني 
للصحة البيئية الذي يقوم أساسا على تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالعوامل البيئية وكذا اآلثار الصحية 
الناجمة عن تلوث البيئة (الماء والهواء والتربة، واألطعمة... الخ). لهذا، تم إدراج تقييم المخاطر الصحية 
البيئية ضمن أنشطة وزارة الصحة، ال سيما فيما يتعلق بالملوثات الجرثومية والكيميائية، والمبيدات 
الحشرية، ونواقل األمراض... والهدف تحديد مستويات المخاطر (مخاطر منخفضة، عالية أو عالية جدا) 

لتوفير تدابير المراقبة أو لتخفيف هذه المخاطر.

من جهة أخرى، تشكل مراقبة جودة المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية وكذا مراقبة نواقل األمراض 
محورا أساسيا للتدخل في مجال الصحة العامة؛ حيث تعمل الوزارة على تحسين وتعزيز القدرات التقنية 

والترسانة القانونية والتنظيمية في كل هذه المجاالت.
كما يتم العمل على تعزيز قدرات المختبرات الجهوية واإلقليمية للصحة البيئية؛ هذه المختبرات ستمكن من 
مراقبة مستويات التلوث البكتريولوجي والكيميائي للمياه والمواد الغذائية، وكذا تحديد نوعية نواقل األمراض 

وتتبع مقاومتها للمبيدات.

2. مسؤول البرنامج 

السيد مدير علم األوبئة ومحاربة األمراض

3. المتدخلين في القيادة 

 بناء على مقتضيات مقرر السيد وزير الصحة عدد 9 مكرر/2018 الصادر بتاريخ 29 ماي 2018 
المتعلق بتحديد البرامج الميزانياتية وقيادة وتتبع تفعيل إصالح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية 

بوزارة الصحة، فإن المتدخلين في قيادة هذا البرنامج هم كالتالي:

مديرية التخطيط والموارد المالية؛ 
مديرية المستشفيات والعالجات المتنقلة؛ 
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مديرية السكان؛ 
معهد باستور المغرب؛ 

المركز الوطني لتحاقن الدم؛ 
قسم التموين؛ 

المديريات الجهوية للصحة. 

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.703: تعزيز قدرات الكشف واالستجابة للحاالت الطارئة التي تخص الصحة العمومية

المؤشر 1.1.703 : المهلة المتوسطة للكشف/ اإلشعار لحالة طارئة تهم الصحة العمومية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  0  0  0  0  0  12 ساعة

■      توضيحات منهجية

طريقة االحتساب: المدة المتوسطة لكشف / إشعار حالة طارئة بخصوص الصحة العمومية

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات مصلحة المراقبة الوبائية 
نظام معلومات مصلحة األمراض الوبائية 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

التأكيد المختبري

■      تعليق
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المؤشر 2.1.703 : المهلة المتوسطة ما بين الكشف واالستجابة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  12  12  12  12  12  24 ساعة

■      توضيحات منهجية

المدة المتوسطة بين بداية الكشف واالستجابة

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات مصلحة المراقبة الوبائية 
نظام معلومات مصلحة األمراض الوبائية 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تدريب فرق االستجابة على مستوى ا الجهات و األقاليم.

■      تعليق
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الهدف 2.703: : تحسين الولوج العادل للسكان، اإلناث و الذكور من جميع الفئات، إلى خدمات الوقاية 
ومراقبة األمراض المعدية

المؤشر 1.2.703 : نسبة تغطية األشخاص (البالغين واألطفال) المتعايشين مع فيروس نقص المناعة 
المكتسبة باستعمال مضادات الفيروسات القهقرية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 83 83 77 70 62 58 %
المؤشر نسبة تغطية األشخاص (البالغين واألطفال) 

المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة 
باستعمال مضادات الفيروسات القهقرية 

2021 93 93 91 89 82 75 %

نسبة اإلناث (البالغين واألطفال) 
المصابين بفيروس نقص المناعة 

المكتسبة والذين يتلقون العالج المضاد 
للفيروس 

2021 78 78 67 58 50 43 %

نسبة الذكور (البالغين واألطفال) 
المصابين بفيروس نقص المناعة 

المكتسبة والذين يتلقون العالج المضاد 
للفيروس 

المؤشرات الفرعية

■      توضيحات منهجية
البسط : عدد األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتلقون العالج المضاد للفيروس 
(ARV)، يتم تجميع البيانات بشكل مستمر من المراكز المرجعية واستعمالها في حساب مؤشر السنة 

. CR المنقضية. هذه البيانات تؤخذ من سجالت األشخاص الذين يتلقون العالج المضاد للفيروس
المقام: العدد التقديري لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة باستخدام 

برنامج SPECTRUM (برنامج األمم المتحدة المشترك المعني باإليدز). 

■      مصادر المعطيات

المراكز 16 التي تتكفل بالمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة والذين يتلقون العالج المضاد  
للفيروسات

نظام معلومات مصلحة األمراض المعدية/ السيدا. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

هامش الثقة كبير للمقام التقديري

■      تعليق
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المؤشر 2.2.703 : نسبة نجاح عالج السل بجميع أشكاله 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  90  90  90  90  90  89 %

■      توضيحات منهجية
البسط :عدد الحاالت الجديدة واالنتكاسات المعالجة و المكتملة لجميع أشكال السل للسنة س- 1 (أ)

المقام: عدد الحاالت الجديدة التي تم اإلبالغ عنها واالنتكاسات لجميع أشكال السل للسنة س - 1(ب)

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات البرنامج الوطني لمحاربة داء السل

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

يقدر المقام وفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية

■      تعليق

المؤشر 3.2.703 : نسبة الكشوفات التي أجريت حول التهاب السحايا خالل 48 ساعة األولى 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  100  90  85  82,50 %

■      توضيحات منهجية
البسط: عدد حاالت التهاب السحايا التي تم اتخاذ اجراءات احترازية ضدها وفق الشكليات المعمول بها، 

وذلك خالل 48 ساعة من الكشف عنها (أ)
المقام: العدد االجمالي للحاالت التي تستوجب اتخاذ اجراءات للتصدي لها (ب)

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات البرنامج الوطني لمكافحةالتهاب السحايا



 

مشروع نجاعة األداء  85 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدم التصريح ببعض الحاالت

■      تعليق
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الهدف 3.703: تعزيز فحص األمراض غير المعدية عند الساكنة المهددة في مرافق الرعاية الصحية

المؤشر 1.3.703 : عدد الحاالت الجديدة الرتفاع الضغط الدموي التي يتم التكفل بها بمؤسسات الرعاية 
الصحية األولية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع قانون 
المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 174 027 174 027 158 207 143 825 130 752 118 866 عدد
المؤشر عدد الحاالت الجديدة الرتفاع الضغط 

الدموي التي يتم التكفل بها بمؤسسات الرعاية 
الصحية األولية 

■      توضيحات منهجية

عدد الحاالت الجديدة الرتفاع الضغط الدموي التي يتم تشخيصها

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات البرنامج الوطني للوقاية و مكافحة ارتفاع الضغط الدموي

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تأخر في جمع المعطيات

■      تعليق

الحاالت التي يتم الكشف عنها ألول مرة خارج المؤسسات الصحية األولية لوزارة الصحة ال يتم احتسابها 
ضمن هذا المؤشر بل تدخل ضمن مؤشر مجموع الحاالت المتبعة.
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المؤشر 2.3.703 : عدد مرضى السكري المتكفل بهم بالمراكز الصحية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 983 000 983 000 943 000 903 000 863 000 823 000 عدد المؤشر عدد مرضى السكري المتكفل بهم بالمراكز 
الصحية 

2021 634 000 634 000 607 000 580 000 553 000 526 000 عدد عدد مرضى السكري (اإلناث) المتكفل 
بهن بالمراكز الصحية 

2021 349 000 349 000 336 000 323 000 310 000 297 000 عدد عدد مرضى السكري (الذكور) المتكفل 
بهم بالمراكز الصحية 

المؤشرات 
الفرعية

■      توضيحات منهجية
 

عدد الحاالت الجديدة لمرضى السكري المتكافل بهم في جميع المراكز الصحية 

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات البرنامج الوطني للوقاية و مكافحة مرض السكري 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تأخر في جمع المعطيات

■      تعليق

يتعلق بالحاالت الجديدة والقديمة التي يتم التكفل بها بمؤسسات الرعاية الصحية األولية



 

مشروع نجاعة األداء  88 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

الهدف 4.703: تقوية تغطية المعاينات النفسية والسرطان

المؤشر 1.4.703 : عدد األشخاص المتكفل بهم في مراكز عالج السرطان 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع قانون 
المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 1 198 500 200 000 200 000 200 000 200 000 199 500 عدد المؤشر عدد األشخاص المتكفل بهم في مراكز 
عالج السرطان 

■      توضيحات منهجية

مجموع المرضى الذين تمت معاينتهم في المراكز الجهوية لألمراض السرطانية (9 مراكز)

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة السرطان

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدم االخذ بعين االعتبار الحاالت التي تم التكفل بها بالمصحات الخاصة المتخصصة في االنكولوجيا

■      تعليق

هذا المؤشر يمكن من تبرير االستثمارات في مجال التكفل بمرضى السرطان الحد من الوفيات بسبب 
السرطان يمكن احتسابها عن طريق إنجاز دراسات.
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المؤشر 2.4.703 : عدد المرضى المتكفل بهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 160 240 160 240 150 250 140 210 120 180 110 165 عدد المؤشر عدد المرضى المتكفل بهم الذين يعانون من 
اضطرابات نفسية 

2021 104 156 104 156 97 663 91 137 78 117 71 608 عدد عدد المرضى (اإلناث ) المتكفل بهم الذين 
يعانون من اضطرابات نفسية 

2021 56 084 56 084 52 587 49 073 42 063 38 557 عدد عدد المرضى (الذكور) المتكفل بهم الذين 
يعانون من اضطرابات نفسية 

المؤشرات 
الفرعية

■      توضيحات منهجية

إحصاء عدد الحاالت المسجلة ضمن استشارات الصحة العقلية، ضمن البيانات الخاصة باستشارات 
الطب النفسي على الصعيد الوطني  

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات البرنامج الوطني الصحة العقلية والنفسية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدم توفير الموارد البشرية المكونة في مجال الصحة النفسية

■      تعليق

المؤشر 3.4.703 : عدد الحاالت المتكفل بها في مراكز اإلدمان 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع

2021

التوقع

2020

مشروع 
قانون المالية

2019

قانون المالية

2018

إنجاز

2017

 

الوحدة

 
 
 

2021 50 000 50 000 45 000 40 000 35 000 29 000 عدد المؤشر عدد الحاالت المتكفل بها في مراكز اإلدمان 

2021 15 000 15 000 13 500 12 000 10 500 8 700 عدد عدد الحاالت ( اإلناث ) المتكفل بها في 
مراكز اإلدمان 

2021 31 500 31 500 31 500 28 500 24 500 20 300 عدد عدد الحاالت ( الذكور) المتكفل بها في 
مراكز اإلدمان 

المؤشرات 
الفرعية

■      توضيحات منهجية
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إحصاء عدد الحاالت المتكفل بها داخل المؤسسات والمراكز المتخصصة على الصعيد الوطني ضمن نظام 
بيانات تتبع المؤشرات المعتمد داخل هاته المؤسسات

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات البرنامج الوطني الصحة العقلية والنفسية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق
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الهدف 5.703: تعزيز نظام الكشف وتقييم المخاطر المرتبطة بالمحددات البيئية

المؤشر 1.5.703 : نسبة تغطية المؤسسات الغذائية المشمولة بالمراقبة الصحية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  65  65  60  55  55  50 %

■      توضيحات منهجية

عدد المؤسسات الغذائية الخاضعة للمراقبة الصحية على عدد المؤسسات الغذائية

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات قسم صحة المجال 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

التحديث المنتظم لعدد المؤسسات التي شملتها الدراسة.

■      تعليق

المؤشر 2.5.703 : معدل تغطية مواقع نمو يرقات البعوض بالمراقبة األنتلوجيا 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  90  90  90  85  82  50 %

■      توضيحات منهجية

عدد مواقع نمو يرقات البعوض المرصودة على عدد مواقع نمو يرقات البعوض المحددة 

■      مصادر المعطيات
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نظام معلومات البرنامج الوطني لمكافحة نواقل االمراض.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تأخر في جمع المعطيات

■      تعليق

المؤشر 3.5.703 : نسبة أخد عينات المراقبة الصحية للمياه المخصصة لالستهالك البشري 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  100  100  100  70 %

■      توضيحات منهجية
عدد عينات المياه المحققة / عدد عينات المياه المبرمجة

إنجازات 2017تتعلق فقط بالتحليالت البكتريولوجية.
تحليل المعلمات (T1R و T1C و T2R و  (T2Cحسب المعيار ( (NM 03-7002الذي يدخل حيز التنفيذ 

اعتبارًا من . 2018

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات برنامج المراقبة الصحية للمياه لالستخدام الغذائي والصرف الصحي السائل. 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تأخر في جمع المعطيات.

■      تعليق

المؤشر 4.5.703 : نسبة المختبرات الجهوية واإلقليمية للصحة البيئية التي تستجيب للمعايير 
الخاصة/المختبرات الجهوية واإلقليمية للصحة البيئية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  58  58  55  50  47  42 %
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■      توضيحات منهجية

عدد المختبرات التي تستجيب لمعايير الجودة على عدد المختبرات الموجودة

■      مصادر المعطيات

نظام معلومات برنامج دعم مختبرات الصحة العمومية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تقييم االلتزام بالمعايير يختلف حسب المسؤولين عن التقييم واالفتحاص

■      تعليق
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برنامج 704 : إجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية 
واالستشفائية

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 

في إطار انخراط وزارة الصحة في تفعيل التوجهات الدستورية الحديثة التي تكرس الحق في الصحة لكل 
المواطنين والمواطنات، وموازاة مع سياقات الصحة العالمية التي انخرط فيها المغرب من خالل الهدف 
الثالث من أهداف التنمية المستدامة، فان البرنامج 4 يضع ضمن أولوياته تمكين الجهات من ممارسة 

المهام المنوطة بها للرفع من مستوى الخدمات الصحية.     

لذا فالهدف المنشود من خالل هذا البرنامج هو توفير الولوج العادل والشامل، للعالجات الصحية (االولية 
وما قبل االستشفائية واالستشفائية) ذات الجودة المطلوبة، وبطريقة تضمن سالمة المرضى، وذلك في 

الوقت المناسب دون اعتبار القدرة على األداء.

لتحقيق أهداف هذا البرنامج الذي يتطلع إلى تحسين أداء شبكات المؤسسات الصحية، وضعت الوزارة 
خريطة صحية ترتكز على مبدأي المساواة والنجاعة. كما تعمل على دعم شبكات العالج الثالث (شبكة 
مؤسسات الخدمات الصحية األولية، شبكة مؤسسات الخدمات الصحية االستشفائية، الشبكة المندمجة 
للعالجات الطبية االستعجالية) من خالل تطوير نماذج تنظيمية وآليات التدبير الحديثة والرفع من وثيرة 

تنفيذ مشاريع اإلصالح المخطط إنجازها وكذا وضع ميكانيزمات ضمان الجودة وسالمة العالجات.

وتجدر اإلشارة إلى أن المحاور األساسية لمشروع فاعلية األداء 2019-2120، المتعلق بالبرنامج الخاص 
بتطوير وتنظيم وتتبع العرض والعالجات الصحية األولية وما قبل االستشفائية واالستشفائية، تتلخص في 

النقط التالية:

تطوير استراتيجية لتعزيز العالجات الصحية األولية باعتبارها أساس النظام الصحي وأول مدخل  
لمنظومة العالج خصوصا بالنسبة للمنخرطين في نظام المساعدة الطبية (الراميد)، وذلك من أجل 

تحسين ولوج الساكنة إلى خدمات صحية ذات جودة؛
تعزيز العرض فيما يتعلق بمصالح المساعدة الطبية المستعجلة(SAMU) وتحسين التكفل  

بالخدمات االستعجالية ما قبل االستشفائية واالستشفائية؛
  تعزيز العرض االستشفائي وتحسين ظروف االستقبال والتكفل بالمرضى؛ 

إعادة هيكلة المستشفيات، من خالل تنفيذ مشروع إصالح المراكز االستشفائية الجامعية وإنشاء  
تجمعات استشفائية جهوية لتعزيز االستقالل اإلداري والمالي للمستشفيات، وتطوير الحكامة 
السريرية من خالل إنشاء أقطاب للعالج بالمراكز االستشفائية الجامعية والمراكز االستشفائية 

الجهوية؛
تحسين الولوج لكل الخدمات التي تدخل ضمن سلة العالجات المبرمجة لتغطية نظام المساعدة  
الطبية وذلك عبر تنظيم وتحسين ظروف االستقبال وتبسيط المساطر الخاصة بالمستفيدين من هذا 
النظام، وايضا وضع آليات لتحسين حكامة نظام المساعدة الطبية والسهر على تحصيل مستحقات 

هذه الخدمات؛

  تطوير نظام معلوماتي استشفائي وحوسبته، من خالل بلورة وتعميم ادوات معلوماتية ومواكبتها 
لضمان نجاح النظام المعلوماتي؛

تعزيز تجربة شراء الخدمات االستشفائية العامة و اللوجستيكية بواسطة المناولة. 
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إن المؤشرات المتعلقة باالعتماد ومباريات الجودة (المؤشرات 1.5.704 2.5.704 و 3.5.704) سيتم 
تحديد توقعاتها ومتابعتها من طرف الوحدة المكلفة بالجودة واألداء وتدبير المخاطر التابعة للكتابة العامة 

للوزارة.

ألجل تحقيق هدف الوزارة المتعلق بتحسين سالمة المرضى على مستوى المؤسسات الصحية فإن مديرية 
المستشفيات والعالجات المتنقلة ستقوم ببلورة وتنفيذ األنشطة األزمة لذلك. وعليه سيتم تفعيل األنشطة 

المتعلقة بسالمة المرضى على مستوى المستشفيات ثم بعد ذلك ستهم تدريجيا باقي المؤسسات الصحية.

2. مسؤول البرنامج 

السيد مدير المستشفيات والعالجات المتنقلة بوزارة الصحة

3. المتدخلين في القيادة 

بناء على مقتضيات مقرر السيد وزير الصحة عدد 09/2018 المتعلقة بتحديد البرامج الميزانياتية وقيادة 
وتتبع تفعيل إصالح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية بوزارة الصحة، فإن المتدخلين في قيادة هذا 

البرنامج هم كالتالي:

مديرية التخطيط والموارد المالية؛ 
مديرية التجهيزات والصيانة؛ 

مديرية علم األوبئة ومحاربة االمراض؛  
مديرية السكان؛ 

قسم التموين؛ 
قسم حظيرة السيارات والشؤون العامة؛  

قسم المناهج والمعلوميات؛ 
المركز الوطني لتحاقن ومبحث الدم؛ 

المراكز االستشفائية الجامعية؛ 
المديريات الجهوية للصحة. 

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.704: تحسين التكفل على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية األولية 
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المؤشر 1.1.704 : نسبة االستشارات الطبية العالجية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2030  1  0,72  0,71  0,70  0,69  0,66 %

■      توضيحات منهجية
(مجموع االستشارات الطبية (الحاالت القديمة والجديدة) بمؤسسات الرعاية الصحية األولية بالوسطين الحضري 

والقروي لمدة سنة) / ( مجموع السكان لنفس السنة) *100.

■      مصادر المعطيات

النظام الروتيني للمعلومات الصحية

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدم تسجيل جميع االستشارات الطبية في السجالت المخصصة لذلك (عندما يكون عدد االستشارات 
الطبية مرتفعا بحيث ال يكون لدى المهنيين الصحيين الوقت الكافي لمأل السجالت)

■      تعليق
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الهدف 2.704: تحسين التكفل بالمستعجالت الطبية.

المؤشر 1.2.704 : عدد وحدات المستعجالت الطبية للقرب 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  122  122  116  106  96  94 عدد

■      توضيحات منهجية

يوفر هذا المؤشر معلومات حول عدد وحدات المستعجالت الطبية للقرب المشغلة

■      مصادر المعطيات

قسم المستعجالت واإلسعافات

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
نقص في الموارد البشرية

بعض وحدات المستعجالت الطبية للقرب تم إحداثها وتزويدها بالمعدات الطبية الضرورية للتكفل بالحاالت 
المستعجلة ولكن بسبب نقص في الموارد البشرية لم يتم تشغيلها

■      تعليق

المؤشر 2.2.704 : عدد مصالح المستعجالت االستشفائية المؤهلة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2022  111  89  67  45  33  33 عدد

■      توضيحات منهجية
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يوفر هذا المؤشر معلومات حول الرقم التراكمي لعدد مصالح استقبال المستعجالت التي تم تأهيلها

■      مصادر المعطيات
قسم المستعجالت واالسعافات

المديريات الجهوية للصحة

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

 نقص في الموارد البشرية. وتقادم البنايات الصحية والتأخر في تنفيذ الصفقات.

■      تعليق

المؤشر 3.2.704 : عدد مروحيات النقل الطبي االستعجالي المشغلة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2019  4  4  4  4  4  4 عدد

■      توضيحات منهجية

يوفر هذا المؤشر معلومات حول العدد  التراكمي لمروحيات النقل الطبي االستعجالي التي تم 
تشغيلها.

■      مصادر المعطيات

قسم المستعجالت واالسعافات.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

 الميزانية.

الموارد البشرية.

 ندرة مقدمي الخدمات.

■      تعليق
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المؤشر 4.2.704 : عدد سيارة االسعاف التي تم اقتناءها 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  780  780  700  620  521  437 عدد

■      توضيحات منهجية

يوفر هذا المؤشر معلومات حول العدد  التراكمي لسيارات اإلسعاف التي تم اقتناءها

■      مصادر المعطيات

قسم حظيرة السيارات والشؤون العامة.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

الميزانية. 
الموارد البشرية. 

■      تعليق

المؤشر 5.2.704 : عدد مصالح المساعدة الطبية المستعجلة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2019  12  12  12  12  8  8 عدد

■      توضيحات منهجية

يوفر هذا المؤشر معلومات حول عدد مصالح المساعدة الطبية المستعجلة SAMU والتي نتوخى من خاللها 
إحداث مصلحة بكل جهة للتكفل بالحاالت الطبية المستعجلة.

■      مصادر المعطيات

قسم المستعجالت واإلسعافات.
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
تأخر في تشغيل الرقم الوطني الموحد والمجاني المخصص للمكالمات الطبية االستعجالية:"141 في جميع 

الجهات"

-  نقص في الموارد البشرية

- اعادة توزيع مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وفق التقسيم الترابي الجديد وتأخر تشغيل المصالح المحدثة

■      تعليق
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الهدف 3.704: تحسين الولوج للعالجات والتكفل االستشفائي

المؤشر 1.3.704 : معدل الولوج االستشفائي 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  7,75  7,75  7,50  7,25  7  6,55 %

■      توضيحات منهجية

عدد األشخاص الذين تم استشفاءهم خالل السنة من مجموع السكان 

■      مصادر المعطيات
مصلحة التتبع والتقييم: قسم المستشفيات بمديرية المستشفيات والعالجات المتنقلة

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

توفير المعلومة من طرف منظومة اإلعالم الصحي

■      تعليق
تعطي هذه المعلومات فكرة على جاذبية المستشفيات العمومية، التي ال تزال تتأثر بتوجه أكثر للمرضى نحو 

القطاع الخاص.

المؤشر 2.3.704 : معدل تنفيذ الميزانية المتعلقة بالمصالح المسيرة بطريقة مستقلة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  99  99  98  95  90  88 %
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■      توضيحات منهجية

مبلغ االعتمادات المرصودة من مبلغ االعتمادات المفتوحة

■      مصادر المعطيات

مصلحة الميزانيات: مديرية المستشفيات والعالجات المتنقلة.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

تعكس هذه النسبة التقدير الفعلي لالعتمادات المفتوحة والبرمجة المحرزة من خالل تحديد احتياجات المؤسسات

■      تعليق

يساعد هذا المؤشر في تعديل صياغة االحتياجات وأيضا في تقييم الجهود التي يبذلها اآلمر بالصرف المساعد 
لالستخدام الرشيد للميزانية، وأيضا لتقييم اإلجراءات الجديدة لمنح الميزانية من طرف المالية

المؤشر 3.3.704 : نسبة الوالدات القيصرية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2018  12  12  12  12  12  10 %

■      توضيحات منهجية

 عدد العمليات القيصرية التي تجرى في جميع المستشفيات العمومية (في السنة) من مجموع  الوالدات الملتوقعة 
خالل نغس السنة

■      مصادر المعطيات

مصلحة الدراسات واإلعالم الصحي: مديرية التخطيط والموارد المالية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

حتى عندما يكون المعدل "جيد " فهذا ال يعني أن جميع االحتياجات قد تمت تغطيتها: قد تكون بعض النساء 
اللواتي يحتجن فعال للعمليات القيصرية إلنقاذ حياتهم، ولكن ال يستفدن من إجراءها في الوقت الذي تمت استفادة 

أخريات من هذه العمليات فقط كإجراء اختياري.

■      تعليق
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المؤشر 4.3.704 : عدد المستشفيات المستفيدة من التكوين في مجال سالمة المرض 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  150  150  100  50  -  - عدد

■      توضيحات منهجية

عدد المستشفيات المستفيدة من التكوين في مجال سالمة المرضى

■      مصادر المعطيات
التقارير المنجزة التي أعدت خالل دورات التكوين 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

■      تعليق

هذا المؤشر تمت اضافته خالل هذه السنة 

المؤشر 5.3.704 : عدد المستشفيات التي فعلت نظام االشعار باألحداث الغير المرغوب فيها 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  150  150  100  50  -  - عدد

■      توضيحات منهجية

عدد المستشفيات التي فعلت نظام االشعار باألحداث غير المرغوب فيها

■      مصادر المعطيات

مديرية المستشفيات والعالجات المتنقلة من خالل تتبع استخدام المستشفيات لنظام االشعار باألحداث الغير 
المرغوب فيها
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■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

استجابة المستشفيات لتفعيل النظام يبقى رهينا بمدى انخراط األطر الصحية في هذا الموضوع

■      تعليق

هذا المؤشر تمت اضافته خالل هذه السنة 
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الهدف 4.704: تحسين جودة المواكبة الطبية االجتماعية

المؤشر 1.4.704 : معدل الرد على شكايات المواطنين 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  100  90  80  60  50 %

■      توضيحات منهجية

عدد الشكايات التي تمت دراستها والرد عليها من مجموع الشكايات الواردة

■      مصادر المعطيات

مصلحة المساعدة الطبية بمديرية المستشفيات والعالجات المتنقلة

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

 مؤشر كمي ال يبين مدى االستجابة الكلية النتظارات المشتكين

 

■      تعليق

يستحب اعادة النظر في النظام الوطني للمعلومات الصحية مع تحديد المفاهيم وتوحيد تنفيذها  
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برنامج 705 : توفر واستمرارية عرض العالجات وصون البنية األساسية 
والتجهيزات الصحية

1. ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة 
استراتيجية هذا البرنامج تحدد إطار التدخل للسنوات المقبلة فيما يخص التزام الوزارة لتحسين عرض 

العالجات الصحية والتخفيف من التفرقة في الولوج إلى العالجات الصحية ب: 

بناء المؤسسات الصحية (مستشفيات، مراكز صحية، مراكز تصفية الدم....)؛ موزعة بطريقة  
عادلة على الــتراب الوطني وتمكن من توفير عالجات القرب؛

تعزيز المرافق والتجهيزات التقنية للمستشفيات؛ 
عصرنة الممتلكات العقارية (إعادة تأهيل البنايات القديمة والغير مالئمة، توسيع المنشآت ومالئمتها  

مع مستوى الخدمات التي تقدمها وذلك وفق التوجهات المتعلقة بالتوزيع الجديد للعرض الصحي)؛
تشجيع استعمال التكنولوجيات والتقنيات الحديثة؛ 

تشجيع التكوين والبحث عبر بناء معاهد التكوين وكذلك مراكز المحاكاة simulation على  
مستوى المراكز االستشفائية الجامعية الجديدة؛

السهر على استمرارية العالج عبر تعزيز الحظيرة الوطنية للتجهيزات والممتلكات وضمان  
صيانتها ومأمونيتها عند االستعمال.

وتندرج هذه االستراتيجية ضمن خطة عمل وزارة الصحة للفترة الممتدة بين 2017 – 2021 وذلك وفق 
المحور الرابع «تعزيز التنمية البشرية والتماسك االجتماعي والمجالي" من البرنامج الحكومي 2016-

:2021
وهي:

التغطية الصحية الشاملة 
تقوية الولوج إلى الخدمات الرعاية 

تقوية برنامج صحة األم والطفل 
تعزيز الموارد البشرية الطبية 

2. مسؤول البرنامج 

السيد مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة.

3. المتدخلين في القيادة 

بناء على مقتضيات مقرر السيد وزير الصحة عدد 9 مكرر/2018 الصادر بتاريخ 29 ماي 2018 
المتعلق بتحديد البرامج الميزانياتية وقيادة وتتبع تفعيل إصالح القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية 

بوزارة الصحة، فإن المتدخلين في قيادة هذا البرنامج هم كالتالي:

مديريات االدارة المركزية: 
مديرية التخطيط والموارد المالية؛ 

مديرية المستشفيات والعالجات المتنقلة؛ 
مديرية السكان؛ 

مديرية علم األوبئة ومحاربة األمراض؛ 
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مديرية الموارد البشرية؛ 
قسم حظيرة السيارات والشؤون العامة. 
المديريات الجهوية للصحة ل 12 جهة: 

المديرية الجهوية للصحة لجهة طنجة-تطوان- الحسيمة. 
المديرية الجهوية للصحة لجهة الشرق؛ 

المديرية الجهوية للصحة لجهة فاس- مكناس؛ 
المديرية الجهوية للصحة لجهة الرباط-سال- القنيطرة؛ 

المديرية الجهوية للصحة لجهة بني مالل- خنيفرة؛ 
المديرية الجهوية للصحة لجهة الدار البيضاء- سطات؛ 

المديرية الجهوية للصحة لجهة مراكش- اسفي؛ 
المديرية الجهوية للصحة لجهة درعة- تافياللت؛ 

المديرية الجهوية للصحة لجهة سوس- ماسة؛ 
المديرية الجهوية للصحة لجهة كلميم- وادنون؛ 

المديرية الجهوية للصحة لجهة الداخلة-واد الذهب؛ 
المديرية الجهوية للصحة لجهة العيون- الساقية الحمرا؛ 

4. أهداف و مؤشرات قياس أداء البرنامج 

الهدف 1.705: وضع وتوزيع عرض العالجات الصحية ما قبل-االستشفائية واالستشفائية بشكل متكافئ 
على صعيد التراب الوطني

المؤشر 1.1.705 : عدد المؤسسات االستشفائية التي تم إنجازها وتشغيلها 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2020  52  13  11  10  11  7 عدد

■      توضيحات منهجية
تمثل المؤسسة االستشفائية التي تم انجازها وتشغيلها، أشغال البناء والتوسيع وإعادة التأهيل(الثقيلة) 

المنتهية، وتوريد التجهيزات وتركيبها.

■      مصادر المعطيات

يتم التوصل بالمعطيات من صاحب مشروع بناء المستشفى ( المديرية الجهوية للصحة أو المندوبية االقليمية 
للصحة....)، فيما يتعلق باألشغال وحسب الحالة التجهيزات.
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وزارة الصحة

بصفة عامة تقوم مديرية التجهيزات والصيانة بشراء التجهيزات لمشاريع بناء، توسعة أو تأهيل.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
يتحكم في هذا المؤشر عدة إكراهات تتعلق بتنفيذ المشروع نذكر منها:

التدبير المالي ( قيود الميزانية،...)؛ 
قيادة المشروع من طرف صاحب مشروع ( قلة التجربة في المجال،...)؛ 

قدرات صاحب المشروع و الشركات ( فشل،..) 
المراحل ما قبل انجاز المشروع( توفر قطعة أرضية،...). 

■      تعليق

يقوم أساسا على حالة التقدم الحالية للدراسات و/أو أشغال و قيود الميزانية لسنوات 2013،  
2014، 2015، 2016، 2017 و 2018

األخذ في االعتبار كراسة (la morasse) ميزانية 2018 و الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة  
لسنة 2019؛

إزالة احتماالت األزمات الميزانية؛ 
يمكن تعديلها وفقا للقانون التنظيمي الجديد للمالية؛ 

األخذ في االعتبار المشاريع التي يتم تدبيرها على الصعيد المحلي( بعض المشاريع تكون مشتركة  
بين المديريات الجهوية والمندوبيات االقليمية، او بين مندوبيتين).

  

المؤشر 2.1.705 : عدد المؤسسات االستشفائية المستوى الثالث التي تم إنجازها وتشغيلها 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2023  4  1  0  1  0  0 عدد

■      توضيحات منهجية

تمثل المؤسسة االستشفائية المستوى الثالث التي تم انجازها وتشغيلها ،أشغال البناء المنتهية وتوريد 
التجهيزات وتركيبها. هذه المؤسسة يمكن ان تكون مركز استشفائي جامعي أو مؤسسة استشفائية لمركز 

استشفائي جامعي قائم.

■      مصادر المعطيات
يتم التوصل بالمعطيات من صاحب مشروع بناء المستشفى ( المديرية الجهوية للصحة أو المندوبية االقليمية 

للصحة....)، فيما يتعلق باألشغال وحسب الحالة، التجهيزات.
عموما، مديرية التجهيزات والصيانة تقوم بشراء التجهيزات لمشاريع البناء.
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وزارة الصحة

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
يتحكم في هذا المؤشر عدة إكراهات تتعلق بتنفيذ المشروع نذكر منها:

التدبير المالي ( قيود الميزانية،...)؛ 
قيادة المشروع من طرف صاحب مشروع ( قلة التجربة في المجال،...)؛ 

قدرات صاحب المشروع و الشركات ( فشل،..) 
المراحل ما قبل انجاز المشروع( توفر قطعة أرضية،...). 

■      تعليق

يقوم أساسا على حالة التقدم الحالية للدراسات و/أو أشغال و قيود الميزانية لسنوات 2013،  
2014، 2015، 2016، 2017 و 2018

األخذ في االعتبار كراسة (la morasse) ميزانية 2018 و الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة  
لسنة 2019؛

إزالة احتماالت األزمات الميزانياتية ؛ 
يمكن تعديلها وفقا للقانون التنظيمي الجديد للمالية. 

األخذ بعين االعتبار أن المشروع يتم تدبيره على المستوى المحلي و 3 مشاريع عن طريق مشرف  
منتدب عن األشغال

المؤشر 3.1.705 : عدد مراكز تصفية الكلي مجهزة بمعدات وتجهيزات غسيل الكلي 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  100  10  10  73  5  2 عدد

■      توضيحات منهجية

مركز تصفية الكلى الذي عرف إنشاء ، توسيع أو تجديد تجهيزات غسيل الكلى له، يمثل مركز تصفية الكلى 
المجهز بمعدات و تجهيزات غسيل الكلى التي يتم تسليمها وتركيبها.

■      مصادر المعطيات
يتم التوصل بالمعطيات من صاحب مشروع بناء، توسيع او تجديد تجهيزات مركز تصفية الكلى.

عموما، مديرية التجهيزات والصيانة تقوم بشراء التجهيزات لمشاريع البناء، توسيع او تجديد تجهيزات 
مركز تصفية الكلى.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
يتحكم في هذا المؤشر عدة إكراهات تتعلق بتنفيذ المشروع نذكر منها:

التدبير المالي ( قيود الميزانية،...)؛ 
قيادة المشروع من طرف صاحب مشروع ( قلة التجربة في المجال،...)؛ 

قدرات صاحب المشروع و الشركات ( فشل،..)؛ 
المراحل ما قبل انجاز المشروع( توفر قطعة األرضية،...). 



 

مشروع نجاعة األداء  110 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

■      تعليق

بالنسبة لسنة 2018، في إطار "برنامج تأهيل البنية التحتية والتجهيزات الصحية".
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وزارة الصحة

الهدف 2.705: وضع وتوزيع عرض العالجات الصحية األساسية بشكل متكافئ و أحسن تـوزيعا على 
مستوى التراب الوطني

المؤشر 1.2.705 : عدد مؤسسات العالجات الصحية األساسية التي تم إنجازها وتشغيلها 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  107  25  25  25  17  15 عدد

■      توضيحات منهجية

تمثل مؤسسة العالجات الصحية األساسية التي تم انجازها وتشغيلها ،أشغال البناء المنتهية وتوريد 
التجهيزات وتركيبها. 

■      مصادر المعطيات
يتم التوصل بالمعطيات من صاحب مشروع بناء المنشئة الصحية ( المديرية الجهوية للصحة أو المندوبية 

االقليمية للصحة....)، فيما يتعلق باألشغال وحسب الحالة، التجهيزات.
عموما، وباستثناء مشاريع االتفاقيات مديرية التجهيزات والصيانة تقوم بشراء التجهيزات لمشاريع البناء

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
يتحكم في هذا المؤشر عدة إكراهات تتعلق بتنفيذ المشروع نذكر منها:

التدبير المالي ( قيود الميزانية،...)؛ 
قيادة المشروع من طرف صاحب مشروع ( قلة التجربة في المجال،...)؛ 

قدرات صاحب المشروع و الشركات ( فشل،..)؛ 
المراحل ما قبل انجاز المشروع( توفر قطعة أرضية،...). 

■      تعليق

    المرافق الصحية بالعالم القروي تكون ملحقة بالسكن الوظيفي لفائدة االطباء والممرضين
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وزارة الصحة

الهدف 3.705: تعزيز وتحديث ا لطاقـم التقني أالستشفائي 

المؤشر 1.3.705 : عدد المؤسسات االستشفائية التي تم تعزيزها و/أو تجديد أجهزتها البيو طبية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  306  50  50  50  78  78 عدد

■      توضيحات منهجية

 المؤسسة االستشفائية التي استفادت من تجهيزات جديدة تمثل المؤسسة االستشفائية التي تم تعزيزها و/ أو 
تجديد أجهزتها بتكنولوجيا جديدة

■      مصادر المعطيات

صفقات القتناء التجهيزات والتي تدخل في إطار برنامج التحديث المنتهي

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
يتحكم في هذا المؤشر عدة إكراهات تتعلق بتنفيذ المشروع نذكر منها:

التدبير المالي ( قيود الميزانية،...)؛ 
قدرات شركات التجهيزات ( فشل،..). 

■      تعليق

المؤشر 2.3.705 : عدد المؤسسات االستشفائية المجهزة بسكانير بكل جهة 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  72  10  10  29  16  7 عدد

■      توضيحات منهجية
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وزارة الصحة

المؤسسة االستشفائية التي استفادت من سكانيرscanner) ) أو من تجديده.

■      مصادر المعطيات

صفقات اقتناء أجهزة سكانيرscanner) ) المنتهية.

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر
يتحكم في هذا المؤشر عدة إكراهات تتعلق بتنفيذ المشروع نذكر منها:

التدبير المالي ( قيود الميزانية،...)؛ 
قدرات شركات التجهيزات ( فشل،..). 

■      تعليق
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وزارة الصحة

الهدف 4.705: جودة التكفل بالمرضى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر توفير التجهيزات الضرورية

المؤشر 1.4.705 : : معدل توفير التجهيزات البيو طبية 

سنة القيمة 
المستهدفة

القيمة 
المستهدفة

التوقع
2021

التوقع
2020

مشروع قانون 
المالية
2019

قانون 
المالية
2018

إنجاز
2017 الوحدة

 2021  95  95  95  95  95  95 %

■      توضيحات منهجية
توفر التجهيزات مشروط بإمكانية تحقيق مهمة أو وظيفة صممت من أجلها.

مفهوم التوفر يسمح بإبراز القدرة على إصالح التجهيزات قياسا بفعالية صيانتها.
يعتمد توفر التجهيزات على الموثوقية ( عدد األعطال) والصيانة (سرعة االصالح) ولوجستيك الصيانة

(مساطر االصالح والصيانة ....).
بالنسبة لحضيرة التجهيزات البيو طبية ( التجهيزات الثقيلة/االساسية ) تستعمل طريقة الترجيح الحتساب 

معدل توفر هدا النوع التجهيزات.                                              

■      مصادر المعطيات
يتم التوصل بالمعطيات من الفرق التقنية الجهوية للصيانة و المتواجدة على مستوى مصالح التجهيزات و 

الصيانة (SEM) للمديريات الجهوية للصحة:

سجالت مؤرخة للتدخالت حول التجهيزات ( تقارير التدخل العالجية/ الوقائية،....)؛ 
تقارير انشطة مصالح التجهيزات و الصيانة SEM؛ 

.GMAO أداة 

■      حدود و نقاط ضعف المؤشر

عدم استغالل أداة GMAO التي تم تنصيبها على مستوى المراكز الجهوية للهندسة والصيانة االستشفائية 
(CRIMH)

■      تعليق
تحسين موثوقية البيانات تحتاج إلى نظام المعلومات عبر ألية النجاعة GMAO.وتجدر اإلشارة إلى 

أن GMAOتم اقتنائه من طرف وزارة الصحة. 
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وزارة الصحة

الجزء الثالث : محددات النفقات

 
 
 
 
 
 
 

محددات النفقات
الجزء 
الثالث
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وزارة الصحة

1. محددات نفقات الموظفين و األعوان 

أ. بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية 

•       جدول 22 : التوزيع حسب الدرجات /الرتب 

األعداد
%

المجموع االناث الذكور الدرجات/الرتب

7,09 3 348 2 042 1 306 موظفي التنفيذ ( الساللم من 5 إلى 6 و الساللم المطابقة)

38,76 18 301 11 162 7 139 موظفي اإلشراف (الساللم من 7 إلى 9 و الساللم المطابقة)

54,15 25 572 15 597 9 975 األطر واألطر العليا ( السلم 10 و ما فوق و الساللم المطابقة)

100 47 221 28 801 18 420 المجموع

•       جدول 23 : التوزيع حسب المصالح

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

4,04 1 907 1 163 744 المصالح 
المركزية

95,96 45 314 27 640 17 674 المصالح 
الالممركزة 

100 47 221 28 803 18 418 المجموع
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وزارة الصحة

•        جدول 24 : التوزيع حسب الجهات

األعداد
%

المجموع االناث الذكور
المصالح

9,34 4 411 2 691 1 720 جهة طنجة-تطوان-الحسيمة

8,19 3 866 2 358 1 508 جهة الشرق

13,99 6 604 4 028 2 576 جهة فاس - مكناس

17,95 8 475 5 170 3 305 جهة الرباط - سال- القنيطرة

6,44 3 042 1 856 1 186 جهة بني مالل - خنيفرة

14,79 6 982 4 259 2 723 جهة الدار البيضاء- سطات

10,8 5 102 3 112 1 990 جهة مراكش - آسفي

4,72 2 231 1 361 870 جهة درعة - تافياللت

7,16 3 379 2 061 1 318 جهة سوس - ماسة

2,49 1 175 717 458 جهة كلميم - واد نون

3,18 1 503 917 586 جهة العيون -الساقية الحمراء

0,96 451 275 176 جهة الداخلة - واد الذهب

100 47 221 28 805 18 416 المجموع

■      تعليق 

تجدر اإلشارة إلى أن توزيع أعداد الموظفين حسب الجنس (الذكور واإلناث) تم تقديرها باستعمال معدل 
تأنيث القطاع (61 في المئة) 



 

مشروع نجاعة األداء  118 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

ب. توزيع نفقات الموظفين و األعوان 
•        جدول 25 : توقع نفقات الموظفين للسنة 2019 (مشروع قانون المالية)

العدد النفقة  

51221 7 258 871 000 النفقات الدائمة 

1914 169 390 700 المناصب المحذوفة 

4000 360 844 000 عمليات التوظيف ( تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات 
المتعلقة بها) 

0 0 عمليات اإلدماج

250 000 000 مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور ( ت تضمن المستحقات 
الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها)

 681 043 613 الترقيات في الدرجة والرتبة ( ت ت ضمن المستحقات الناجمة عن 
المتأخرات المتعلقة بها )

0 8 381 367 913 نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين 

 0 نفقات الموظفين األخرى المؤداة من طرف محاسبي الخزينة العامة 
للمملكة

 8 381 367 913 نفقات الموظفين المتوقعة 
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وزارة الصحة

2. محددات نفقات المعدات و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية 

برنامج 700 : الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية

■      مشروع 1 : دعم مهام مؤسسات التكوين في مهن الصحة 

■      مشروع 2 : تدبير الحياة الوظيفية للموارد البشرية 

1- تخطيط الموارد البشرية :

وذلك باعتماد عدة تدابير من بينها:

تطوير وتحيين المناهج الدراسية التطبيقية والنظرية للمساعدين المعالجين والمهن الصحية الجديدة. 
االستمرار في إرساء معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي على مستوى الجهة. 

تكتيف المؤسسات الصحية وتزويدها بالموارد البشرية مع مراعات المقاييس والمعايير المعمول  
بها ودعم البرامج الصحية ذات األولوية.

مشروع التدبير التوقعي للوظائف واألعداد والكفاءات: تفعيل مشروع التدبير التوقعي للوظائف  
والكفاءات المرتبط بتنزيل للدليل المرجعي للوظائف والكفاءات والذي  بوجد في طور 
التفعيل.ولذلك اعتمدت وزارة الصحة ، بدعم من الصندوق العالمي، على مكتب الدراسات لتطوير 
واعتماد نظام مشروع التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات  من اجل ضمان توفر الموارد البشرية 

الالزمة وتخطيط توزيعهم على الصعيد الوطني .

إحداث مرصد للموارد البشرية: في إطار تدبير المعلومات المتعلقة بمهني الصحة على المستوى  
الوطني (األعداد، االختصاصات، قطاعات المزاوَلة، التوزيع الجغرافي...) ستعمل مديرية الموارد 
البشرية بتعاون مع كل الفاعلين في القطاع الصحي الوطني على خلق مرصد وطني للموارد 
البشرية الصحية والذي من شأنه ضبط وعقلنة تدبير وتأطير هذه الموارد على المستوى الوطني 
زيادة على كونه سيشكل لبنة أساسية في اتخاد القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية على 
المستوى المحلي، الجهوي والوطني (اإلحصائيات الوطنية المتعلقة بالصحة. خلق تخصصات 
جديدة لتكوين الممرضات والممرضين، خلق استراتيجيات جديدة للتوظيف والتكوين) كما سيمكن 
هذا المرصد من إطالق دراسة إلعداد مخطط مديري للموارد البشرية ينبني على معطيات 

الخريطة الصحية الوطنية.

2-تدبير الموارد البشرية:

وذلك باتخاذ عدة إجراءات من بينها:

إحداث هيئة وطنية للممرضين وهيئة وطنية للقابالت. 
التدبير الالمركزي لألنشطة المتعلقة بالموارد البشرية. 

إدماج الممرضين المجازين من الدولة في الدرجة العليا ومنح المكافأة عن األقدمية طبقا للمرسوم  
رقم 2.17.535 بتاريخ 7 محرم 1439 (28 شتنبر 2017) في شأن النظام األساسي الخاص 

بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات .
تعزيز الجهود لتسوية الوضعية اإلدارية والمالية لمختلف شرائح موظفي وزارة الصحة. 



 

مشروع نجاعة األداء  120 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

خلق فضاء إلكتروني مندمج للخدمات الحرة لصالح كافة الموظفين والمسؤولين المركزيين  
 (Portail SIRH):والجهويين

تعمل الوزارة على خلق فضاء للخدمات الحرة لفائدة  
الموظفين (ESS) والمسؤولين ((MSS لتمكينهم من الولوج إلكترونيا إلى كافة الخدمات المقدمة 

من طرف مديرية الموارد البشرية وكذا تدبير مسارهم المهني وذلك عبر:
االطالع الفوري على الوضعية الشخصية (اإلدارية والمالية: تقديم وتتبع جميع الطلبات  
والتراخيص (الرخص اإلدارية، المرضية والطلبات المتعلقة بالوضعيات اإلدارية...) والمشاركة 

في مختلف الحركات االنتقالية المنظمة من طرف الوزارة في مختلف مراحلها.
النظام المعلوماتي المندمج لتدبير الموارد البشرية: في إطار تحديث تدبير الموارد البشرية ومن  
أجل تلبية احتياجات وزارة الصحة المتعلقة بتسيير جميع فئات الموظفين، شرعت وزارة الصحة 
في إعداد نظام معلوماتي مندمج لتدبير المسار المهني لموظفي وزارة الصحة حيث سيقدم خدمات 

وميزات جديدة مع ضمانه لمعلومات آنية مضبوطة وكذا لمردودية أفضل.

إحداث بوابة إلكترونية خاصة بمديرية الموارد البشرية على الموقع االلكتروني: في إطار تسهيل  
الولوج إلى المعلومة عملت مديرية الموارد البشرية على إحداث بوابة إلكترونية خاصة بالمديرية 
تمكن من التعرف على مستجدات القطاع، واإلعالنات المتعلقة بتدبير المسار المهني للموظف 

(التوظيف، الحركات االنتقالية، امتحانات الكفاءة المهنية، الشؤون االجتماعية.(...

تشجيع الشراكة مع وزارة الداخلية (الجماعات الترابية) للمساهمة في توفير األطر الطبية  
والتمريضية الضرورية ومرافقة خطة مكافحة التفاوتات المجالية خاصة في العالم القروي: هذه 
الشراكة ستكون من خالل اتفاق إطار (في طور التوقيع) بين وزارة الداخلية، وزارة الصحة 

ووزارة االقتصاد والمالية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد

تشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد النقص الحاصل في الموارد البشرية: يمكن وزارة  
الصحة إذا استدعت الضرورة الى التعاقد مع األطباء العاميين أو االختصاصيين وأطباء االسنان 
المزاولين في القطاع الخاص، للعمل في بعض المؤسسات الصحية العمومية التي تعاني من 
خصاص في األطر والكفاءات شريطة االلتزام فقط بتغطية فترات الحراسة بالنسبة لألطباء 

العامون.

3-تحفيز وتحسين ظروف العمل:

دراسة حول منح التعويض عن المردودية لفائدة العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة  
الصحة.

مراجعة الزيادة سنويا في مبالغ التعويض عن الحراسة والخدمة اإللزامية. 
تحفيز موظفي وزارة الصحة المشاركين في التغطية الصحية للتظاهرات. 

التعويض عن العمل بالمناطق النائية. 
العمل من أجل وضع استراتيجية للوقاية والصحة والسالمة المهنية. 
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تحفيز الموظفين المسؤولين عن تقديم العالجات وكذا أطر التأطير من خالل تدبير محكم لمسارهم  
المهني.

تأسيس ثقافة الجدارة والمساهمة /نهج المكافأة. 
الحركة االنتقالية لنساء الصحة: في إطار المقاربة النوعية تعمل مديرية الموارد البشرية على  
تخصيص سنويا نسبة %10 من المناصب المفتوحة في إطار الحركة االنتقالية لفائدة الموظفات 
المتزوجات العامالت بوزارة الصحة لاللتحاق بمدن عمل أزواجهن (الباب األّول من الدورية رقم 

31 بتاريخ 8 ماي 2014 المتعلق بالحركة االنتقالية لموظفي وزارة الصحة).

4-اعتماد برنامج خاص لتدارك العجز الهيكلي والمزمن للمساعدين المعالجين والمهن األخرى:

تخصيص عدد إضافي من المناصب المالية لتوظيف المساعدين المعالجين. 
تطوير وتحيين المناهج الدراسية التطبيقية والنظرية للمساعدين المعالجين والمهن الصحية الجديدة. 

االستمرار في إرساء معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي على مستوى الجهة. 

■      مشروع 3 : تعزيز القدرات والتكوين المستمر 

- التكوين المستمر 

يهدف التكوين المستمر الى تنمية قدرات الشغيلة الصحية بمختلف شرائحها وذلك من خالل:

تنظيم، تشغيل وحسن تدبير التكوين المستمر : 

اعتماد إجراءات، خلق، تنفيذ وتتبع أنشطة التكوين المستمر 
هيكلة وظيفة "التكوين المستمر" من أجل تناسق أكثر مع مهامها. 

تعزيز إجراءات ضمان الجودة وتطوير هندسة التكوين المستمر: 

االعتماد على التعاقد بخصوص أنشطة التكوين المستمر. 
وضع هندسة التكوين وتنسيق التدبير والبرامج مع الجودة 

المساعدة في إدارة مشاريع التكوين المستمر وهندسة الكفاءات. 
تطوير التكوين عن بعد بمساعدة الوسائل التكنولوجية 

تعزيز قدرات أساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة  
 (ESSP).العمومية والمسؤولين على تأطير مهنئي مراكز الرعاية الصحية األولية

التأهيل المهني وتعزيز الكفاءات لتتبع مخطط الصحة 2025 
تنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين الجماعتين تمكن من الحصول على شواهد. 

مواكبة تنزيل استراتيجية التكوين المستمر 
وضع نظام إلدارة وتتبع-تقييم التكوين المستمر. 

وضع خطة التواصل حول استراتيجية التكوين المستمر . 

2- التكوين األساسي:

والذي يسعى بدوره لتحقيق عدة أهداف من بينها : 

العمل على تعميم شعبة "ergothérapie في جميع المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات  
الصحة ابتداء من الموسم 2019-2018.
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العمل على تعميم التخصص التمريضي للصحة العائلية والصحة الجماعتية بالنسبة لجميع المعاهد  
العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للموسم 2018- .2019

إفتتاح شعبة الماستر البيداغوجي للعلوم التمريضية و تقنيات للصحة على مستوى المعاهد العليا  
للمهن التمريضية و تقنيات الصحة ابتداءا من الموسم 2018-. 2019

تزويد المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة بمعدات التداريب السريرية ابتداءا من  
الموسم 2018-. 2019

مراجعة وحدات التكوين لتخصصات سلك اإلجازة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات  
الصحة حسب دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسنة 2014 لتطبيقها ابتداءا من 

-2018.2019
إحداث شهادات التكوين لشعبتي طب المواليد والصحة الجماعاتية على مستوى المعاهد العليا  

للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ابتداءا من 2019.
إحداث مجالس إدارية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني مالل، الراشيدية،  

والعيون ابتداء من 2019.
تنصيب مديري المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني مالل، الراشيدية، والعيون  

.2019-2018
تحويل كل من كلميم والداخلة من ملحقتان إلى معاهد عليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة  

وتحيين قرار إحداث المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ابتداء من 2019.

■      مشروع 4 : األعمال االجتماعية

و ذلك من خالل االعتماد على ما يلي :

إعداد و تنفيذ مخطط لتحسين ظروف العمل لموظفات وموظفي وزارة الصحة . 
إعداد خطة العمل لتنفيذ استراتيجية لمأسسة تكافؤ الجنسين في الوظائف. o

إنشاء منبر إلكتروني لدعم «استقالل المرأة في القطاع الصحي" بوزارة الصحة. o
إنشاء مرصد لتتبع تطور جودة الحياة في العمل. o

 

 

 

 

 

■      مشروع 5 : تعزيز القدرات والتكوين المستمر 

■      مشروع 6 : دعم المهام

■      مشروع 7 : دعم المهام

■      مشروع 8 : دعم المهام
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برنامج 701 : التخطيط والبرمجة والتنسيق ودعم مهام المنظومة الصحية

■      مشروع 1 : اصالح المنظومة الصحية والتغطية الصحية االساسية 
في إطار سياستها الرامية إلى مواصلة توسيع التغطية الصحية وتعزيز المنظومة الصحية، تعمل وزارة 
الصحة مع شركائها من خالل رؤية الصحة لسنة 2025 وبرنامج العمل لسنوات 2019-2021 على 

تفعيل عدة إجراءات من بينها:

المالئمة بين العرض والطلب فيما يخص العالجات وضمان جودتها ووضع األدوات واآلليات  
الالزمة لضمان حسن تدبير النظام والتمويل المستدام بإحداث هيئة مستقلة من أجل فصل مهام 

تمويل نظام المساعدة الطبية عن مهام تقديم الخدمات الصحية؛
تحسين النظام المعلوماتي للتتبع والفوترة للخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات في إطار نظام  

المساعدة الطبية؛
البحث على مصادر مبتكرة لتمويل نظام المساعدة الطبية؛  

التشاور مع كل فئة مهنية من أجل الشروع في تفعيل التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة  
واإلطالق التدريجي للنظام بإصدار أولى بطاقات المنخرطين مع بداية سنة 2019؛

التسريع بالمصادقة على القانون 663-1 المتعلق بتوسيع االستفادة من نظام التأمين اإلجباري  
األساسي عن المرض لفائدة أب أو أم المؤمن بموجب نظام التأمين اإلجباري األساسي عن 
المرض لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاع العام أو هما معا وذلك على غرار الزوج 

واألوالد في إطار استكمال تعميم استفادة كافة شرائح المجتمع من التغطية الصحية؛
مراجعة دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ليشمل ضبط وتنظيم كل مكونات التغطية الصحية؛  

تفعيل التغطية الصحية لفائدة المهاجرين وأسرهم والالجئين في وضعية قانونية بالمغرب؛ 
إجراء دراسة حول إمكانية تطبيق التغطية الصحية التكميلية. 

■      مشروع 2 : المنظومة المعلوماتية والدراسات واالبحاث واالحصائيات 
في إطار هذا المشروع. سيتم إنجاز مجموعة من اإلجراءات من أبرزها:

استكمال وضع مخطط مديري للمنظومة المعلوماتية الصحية،  

استكمال استعمال النظام المعلوماتي الخاص ببرامج صحة االم والطفل والتنظيم العائلي والعالجات  
االستشفائية على مستوى الجهات االثنا عشر بما فيها المستشفيات الجامعية،

االنتهاء من إنجاز المسح الوطني السادس حول السكان وصحة االسرة والسيما تحليل البيانات  
ونشر النتائج و اعداد التقرير الرئيسي،

تقييم مشروع وضع نظام جديد لتسجيل أسباب الوفيات على مستوى جماعة الرباط و الشروع في  
تعميمه تدريجيا على كل الجهات.

■      مشروع 3 : التواصل واللوجستيك والوسائل العامة 
ستواصل الوزارة تعزيز اللوجستيك والوسائل العامة ووضع ضوابط محكمة لتدبيرها وربط حجم 
اإلنفاق فيها بنجاعة وفعالية البرامج التي تستفيد منها. كما ستعمل أيضا على تعزيز أنشطة التحسيس 

والتواصل حول البرامج الصحية ذات األولوية وخدمات الصحة العامة.

هذا ويرتكز مخطط عمل اإلعالم والتواصل على محاور التدخل التالية:
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التواصل لدعم برامج واستراتيجيات وزارة الصحة 

حمالت اإلعالم والتربية الصحية لتشجيع أنماط الحياة الصحية السليمة وذلك للحد من عبئ  
المراضة، عبر تشجيع السكان على تبني نظام غذائي صحي ومتوازن، وتحسين وتربية كل السكان 

على إتباع سلوكيات سليمة للحد من مخاطر األمراض؛

إعداد وتنفيذ استراتيجية للتواصل الرقمي؛ 

حملة وطنية لتعزيز خدمات الصحة العامة وتثمين مجهودات مهنيي الصحة لدى الرأي العام  
الوطني؛

الترويج لبرنامج زراعة األعضاء واألنسجة البشرية من أجل تحسيس المواطن بأهمية التبرع  
باألعضاء واألنسجة البشرية.

تطوير مشاريع التربية الصحية بشراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية 

تفعيل الشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء لتشجيع التربية الصحية بين علماء الرابطة وشبابها  
كوسيط للتربية الصحية، عبر توسيع نطاق الترويج للصحة من أجل نشر المعلومات حول مشاكل 

الصحة العامة وسبل الوقاية منها للوصول إلى أكبر عدد من السكان؛

تطوير الشراكة مع القطب السمعي البصري العمومي (الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة)و القناة  
الثانية و قناة ميدي 1 تيفي، من أجل الوصول إلى أكبر عدد من الساكنة.

إعادة هيكلة تنشيط مهمة ووظائف التربية الصحية لوزارة الصحة: 

  تدعيم شبكة المنشطين على المستوى اإلقليمي؛ 

تعزيز القدرات اإلرشادية والتأطيرية للفريق المركزي المكلف بالتربية الصحية. 

تطوير نظام المتابعة وتقييم أنشطة اإلعالم والتربية الصحية، وذلك عبر مراجعة نظام متابعة وتقييم 
أنشطة التواصل والتربية الصحية على المستوى الوطني والجهوي واإلقليمي.
تطوير قاعدة مرجعية لإلعالم والتواصل في الصحة بشراكة مع الهيئات المهنية والجمعيات 
العالمة، من خالل إصدار مجلة مرجعية رسمية في التربية من أجل الصحة والتواصل المؤسساتي، 
بشراكة مع الجمعيات العالمة والهيئات المهنية، بغية توفير مرجع علمي موثوق ومبسط حول 

الصحة.
تعزيز قدرات مسؤولي التواصل على المستوى الجهوي، في مجال التواصل وكسب الدعم من أجل 

العمل متعدد القطاعات لتحسين المحددات االجتماعية للصحة.

■      مشروع 4 : دعم مهام المنظومة الصحية 

تماشيا مع أهداف ترشيد النفقات في ظرفية تتميز بنقص الموارد المالية وارتفاع االحتياجات لدى 
المصالح الميدانية، تم اعتماد إجراءات صارمة للتقليص من النفقات المرتبطة بنمط عيش اإلدارة 
ولضبط النفقات المشتركة والحد من تراكم المتأخرات وإدخال بدائل أقل كلفة، مما سمح بحصر 

وضبط كل هذه النفقات في حدها األدنى.

■      مشروع 5 : تحويالت ودفع المساهمات والتعاون والشراكة 
بالتوازي مع الجهود المبذولة لتحسين الوضع الصحي على المستوى الوطني، تلتزم وزارة الصحة 
بتعزيز والحفاظ على المكتسبات، وكذا استكمال مشاريع اإلصالح الجارية االمر الذي يتطلب دعما 

ماليا وتقنيا مستمرين.

وبالتالي، من أجل االستجابة لحاجيات الساكنة مستقبال، من الضروري مواصلة تعزيز جهود التعاون 
الثنائي والمتعدد األطراف واعتماد أشكال جديدة من الشراكة مع الجماعات الترابية من خالل التدابير 

التالية:



 

مشروع نجاعة األداء  125 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

ضمان التخطيط االستراتيجي لجهود التعاون في المستقبل، مع تحويل الدعم المقدم من الشركاء  
نحو اتخاذ إجراءات مستنيرة ومبتكرة مرافقة الستراتيجية العمل 2025.

تعزيز المكان الممنوح للصحة في إطار التعاون مستقبال، مثل برنامج (UNDAF) والوثائق  
االستراتيجية على صعيد الدول ومع مختلف الشركاء.

االنفتاح على دول أخري من أجل تعزيز التعاون الثنائي مع تفعيل لجن التتبع المقررة في اتفاقيات  
التعاون الثنائي من أجل المضي قدما في إنجاز المشاريع المبرمجة، 

إعطاء دينامية جديدة للتعاون جنوب-جنوب عن طريق مشاركة الدول االفريقية كل التجارب  
الضرورية والمشاركة بفعالية في منتديات منظمة االتحاد االفريقي.

مرافقة دعم الميزانية مع برامج الدعم التكميلي الموجهة بشكل جيد لألهداف الخاصة بالقطاع  
الصحي.

دمج التعاون مع الجماعات الترابية في التخطيط االستراتيجي الجهوي في إطار من التشاور  
والتنسيق بين مختلف المتدخلين المحليين والجهويين. 

إعادة توجيه الشراكة مع الجماعات الترابية نحو دعم المحاور ذات االولوية خاصة محور تعزيز  
وتوفير الموارد البشرية الصحية.

السهر على توجيه ومواكبة ودعم المديريات الجهوية ومندوبيات وزارة الصحة بالعماالت واألقاليم  
بالتأطير الالزم على مستوى تدبير واتخاذ القرارات المتعلقة باتفاقيات الشراكة المبرمة مع 

الجماعات الترابية.

كذلك، يجب على وزارة الصحة ان تكفل الوفاء بااللتزامات المالية للمملكة إزاء المنظمات الدولية المعنية 
بالمجال الصحي، من خالل دفع المساهمات السنوية خالل الفترات المحددة. وتشمل هذه المنظمات بعض 
المنظمات االقليمية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية، الصندوق العربي للتنمية الصحية، الشراكة 
جنوب-جنوب في مجال السكان والتنمية، المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، 

المركز الدولي لبحوث السرطان، الوكالة الوطنية للطاقة الذرية ومجموعة بومبيدو.

■      مشروع 6 : دعم مهام االدارة الجهوية للصحة
تنزيال لمقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، وتطبيقا لمقتضيات منشور السيد رئيس 
الحكومة رقم 14/2018 المتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 حيث ستعمل الحكومة على 
تسريع تنزيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية خاصة على مستوى ممارسة االختصاصات الذاتية، 
ووضع مخطط لتحويل مزيد من االختصاصات من السلطة المركزية إلى الجماعات الترابية، مع ما 
يقتضي ذلك من مواكبة الجماعات الترابية إلنجاح هذا التحويل " ، قررت وزارة الصحة أيضا إبراز 
انخراطها في ورش الجهوية من خالل برمجة االعتمادات المالية الخاصة بعمل المديريات الجهوية في 
البرنامج األول ذي الطابع األفقي باعتبارها شريكا أساسيا في اتخاذ القرار االستراتيجي للقطاع 
وباعتبارها مسؤولة عن التخطيط، والبرمجة والتنسيق بين الفاعلين والمؤسسات على المستوى 

الجهوي.

كما تم التأكيد من طرف السيد رئيس الحكومة على ضرورة تفعيل الالتمركز اإلداري حيث سيتم العمل 
على إصدار ميثاق الالتمركز اإلداري، داخل آجال ال يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، من هنا فإن 
وزارة الصحة على غرار باقي القطاعات الوزارية ستعمل على تنزيل مقتضيات الميثاق المذكور، 
والسهر على تنزيله بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاد القرارات، والعمل على تجويد الخدمات من أجل 
تقديمها بصورة أفضل ومالءمتها مع االنتظارات المحلية للمواطنين، في انسجام وتكامل مع الجهوية 
المتقدمة، لتحقيق التطور المنشود للخدمات الجهوية، وبالموازاة مع ذلك، ينبغي العمل على ترسيخ آلية 
التعاقد مع الجهة وباقي الجماعات الترابية بما يضمن تحقيق االنسجام وااللتقائية بين السياسة الصحية 
والبرامج الجهوية للتنمية، وتسريع إنجاز المخططات التنموية الجهوية واإلقليمية والجماعية، في إطار 

اإلمكانيات المالية التي تتيحها ميزانية وزارة الصحة.  
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■      مشروع 7 : دعم التعاقدية ودعم تفعيل برنامج اإلصالح الموازناتي بقطاع الصحة
في سياق اإلصالحات التدريجية التي تهم مراقبة نفقات الدولة وتنزيل الجهوية في القطاع الصحي، 

ستعمل الوزارة على:

مواصلة تعزيز مسلسل الالتمركز التدريجي في التدبير المالي عن طريق توسيع صالحيات  
اآلمرين المساعدين بالصرف بالمصالح الخارجية من مدراء جهويين ومندوبي الصحة باألقاليم 
والعماالت ومدراء المستشفيات، ومنحهم هامشا أوسع التخاذ القرارات التدبيرية، خاصة فيما 
يتعلق بالتصديق على الصفقات والمصادقة على نتائج الدراسات وغيرها من الصالحيات التي 

كانت تدخل ضمن اختصاصات اإلدارة المركزية.
تدعيم التخطيط الجهوي في أفق مأسسة التعاقدية كقاعدة تحكم العالقة بين اإلدارة المركزية  
والمديريات الجهوية ثم بين المديرية الجهوية والمصالح التابعة لها. بحيث سيمكن ذلك من تأهيل 
المسؤولين الجهويين للمشاركة الفعلية في بلوغ أهداف التنمية الجهوية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

  تدعيم القدرات التدبيرية للمصالح االدارية واالقتصادية مركزيا وجهويا ومحليا وعصرنة وسائل 
عملها تماشيا مع طبيعة مهامها ومتطلبات إصالح مراقبة النفقات العمومية واعتماد نظام المراقبة 

التراتبية ومسلسل التخفيف من الرقابة القبلية مقابل تدعيم المراقبة البعدية.
توفير الظروف المالئمة لتحسين البرمجة التوقعية المتعددة السنوات للموارد المالية لتواكب تنزيل  
محاور إصالح القانون التنظيمي للمالية، تماشيا للرسالة التأطيرية للسيد رئيس الحكومة بشأن 
إعداد وتحضير مشروع قانون المالية لسنة 2019  ستولي الحكومة أهمية بالغة لمواصلة تنزيل 
مقتضيات هذا القانون التنظيمي والمبادئ التي أقرها على مستوى شفافية ونجاعة التدبير العمومي، 
وخاصة البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات التي على أساسها ستعد مختلف القطاعات مقترحاتها 

لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
تعزيز آليات التتبع والتقييم واعتماد االفتحاص الخارجي ووضع أسس البناء التدريجي لمنظومة  
جديدة للرصد يسمح للوزارة بتتبع وتقييم استعمال الموارد المالية وربطها باإلنجازات المادية على 

أرض الواقع مع آليات لإلخطار المبكر وتسهيل اتخاذ القرار.
تنزيل المقاربة الجديدة لتدبير المشاريع االستثمارية العمومية التي تروم الرفع من فعالية هذه  
االستثمارات من دورها في خلق الثروة وفرص الشغل، وتحسين أثرها المباشر على مستوى عيش 

المواطنين.

■      مشروع 8 : دعم المهام

■      مشروع 9 : نفقات غير موزعة

■      مشروع 10 : العمل الطبي االجتماعي 

■      مشروع 11 : دعم المهام

■      مشروع 12 : بناء وتجهيز

■      مشروع 13 : تشخيص و عالجات

■      مشروع 14 : تدبير الربائد

■      مشروع 15 : تصفية المتأخرات

■      مشروع 16 : نفقات غير موزعة

■      مشروع 17 : تدبير الجودة ومامونية العالجات 



 

مشروع نجاعة األداء  127 مشروع قانون المالية لسنة  2019 

وزارة الصحة

إن مأسسة الجودة والسالمة في المنظومة الصحية يهدف إلى إدماجها المستمر في كل البرامج 
الصحية. و في هذا الصدد ومن اجل تفعيل التوجهات الرئيسية لمخطط الصحة 2025، تمت برمجة 

مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى تطوير آليات مالئمة للحاجيات األنية ومن أهمها:

تطوير آليات اإلشهاد واالعتماد تهم كل المؤسسات اإلدارية وتلك الخاصة بالعالجات؛ 
إرساء نظام تقييم المؤسسات الصحية؛ 

وضع مصفوفة للمؤشرات المتعلقة بالجودة والسالمة الصحية؛ 
إعداد وتفعيل أليات قياس النجاعة من جانب الجودة وتدبير المخاطر؛ 

إعداد مشروع إلكتروني لفائدة المسؤولين على الصعيد الوطني والجهوي؛ 
تنظيم اوراش عمل على الصعيد الوطني والجهوي من اجل تطوير شبكة من المتدخلين في  

مجال النجاعة والجودة وتدبير المخاطر (المديريات المركزية والجهوية والمراكز االستشفائية 
الجامعية والمستشفيات العمومية والخصوصية ومؤسسات الرعاية الصحية األولية ....)

توفير المعطيات للتتبع مراحل تطور البرنامج ( الكلفة المالية و القدرة على التفعيل...) 
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برنامج 702 : الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل والشاب والساكنة ذات 
اإلحتياجات الخاصة

■      مشروع 1 : الصحة االنجابية وصحة االم 
يقدم برنامج الصحة اإلنجابية رزنامة من الخدمات الوقائية والتوعوية والعالجية المندمجة والمستمرة 
خالل مسار الحياة، وتتضمن هذه الرزنامة مجموعة من األنشطة منها تنظيم األسرة، صحة األم، الرصد 

المبكر لسرطاني الثدي وعنق الرحم، والتكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف.

وفي هذا الصدد تعتزم وزارة الصحة مواصلة تفعيل اإلجراءات المبرمجة والمرتبطة بمجاالت التدخل 
التالية: 

 القضاء على أسباب الوفيات التي يمكن تفاديها لدى االمهات (النزيف ، تسمم الحمل ، التعفنات ) 
وحديثي الوالدة (الخداج / ضعف الوزن عند الوالدة ، االختناق ، التعفنات) ؛

 تحسين جودة الخدمات لتلبية احتياجات السكان في مجال تنظيم األسرة وكذا التكفل بمشاكل العقم 
لدى األزواج؛

تعزيز الرصد المبكر لسرطاني الثدي وعنق الرحم؛  
تعزيز التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف 

■      مشروع 2 : صحة الطفل والشاب 
نظرا ألهمية هذه الفئة على الصعيد الديموغرافي ونظرا لتحديات الصحة العمومية فإن صحة الطفل 
والشاب تعتبر من بين أولويات وزارة الصحة، وبالنسبة للطفولة المبكرة فإن اإلجراءات المعتمدة تهدف 
إلى تسريع الحد من الوفيات وضمان رفاه األطفال دون سن 5 سنوات(ODD3) وذلك من خالل تعميم 
استراتيجية التكفل المندمج للطفل في أفق تعزيز الخدمات الصحية األولية و تنفيذ خطتي االستجابة لكل 
من التهاب القصيبات الفيروسي واإلسهال الحاد اللتان تستهدفان اثنين من األسباب المعدية الرئيسية 

للوفاة في مرحلة الطفولة و تعزيز التدخالت لفائدة المولود الجديد خالل فترة ما بعد الوالدة.

هذه المقاربة األفقية والشاملة تربط بين مختلف مستويات تقديم العالجات وتشكل ضمانا لإلنصاف من 
خالل استمرارية الرعاية سواء أثناء دورة الحياة أو حسب مستوى الرعاية من خالل العمل في مجال 

االعالم والتثقيف الصحي والرعاية الصحية واالحالة إلى المستوى التالي.

لتحقيق األهداف المتعلقة بصحة األطفال دون سن الخامسة ، عملت وزارة الصحة على بلورة السياسة 
الوطنية لصحة الطفل والتي تستند على المحاور اإلستراتيجية التالية:

المحور األول: تبني المشاورة والمقاربة التشاركية المتعددة القطاعات للعمل على المحددات  
الرئيسية لصحة األطفال٬ مصدر عدم المساواة.

المحور الثاني: تعزيز الخدمات الصحية من أجل تحسين الولوج والمساواة والجودة واالستمرارية. 
المحور الثالث: االستدامة المالية وتحسين حكامة المنظومة الصحية. 

المحور الرابع: وضع األسس لديمقراطية صحية تشاركية. 

ومن جانب آخر، تعتبر صحة التالميذ والطلبة والشباب أولوية وطنية نظرا لخصوصية المشاكل 
الصحية لهذه الفئة العمرية (أمراض األسنان، االضطرابات البصرية، واألمراض المعدية وغير 
المعدية) وعواقب السلوكيات الغير اآلمنة (التدخين والمخدرات والمشروبات الكحولية، ...) على صحة 

ومستقبل الشباب.

وعليه، فإن اإلجراءات المبرمجة في إطار الصحة المدرسية والجامعية تتمحور حول األهداف التالية: 
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تقوية اإلطار التنظيمي والشراكة في مجال الصحة المدرسية والجامعية بما في ذلك االرتقاء بصحة  
الشباب؛

 تحسين الكشف المبكر والتكفل بالمشاكل الصحية لهذه الفئة العمرية؛
دعم مراكز التكفل بالمشاكل الصحية لفائدة الشباب والطلبة (المراكز المرجعية للصحة المدرسية  

والجامعية وفضاءات صحة الشباب)؛
تعزيز تبني نمط العيش السليم. 

■      مشروع 3 : التمنيع و التغذية (دورة الحياة) 
يعتبر التلقيح والتغذية من المحددات األساسية لحماية صحة األم والطفل، ومن أجل تعزيز المكتسبات 
في هذا المجال فإن االستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة أولت أهمية كبرى للتلقيح والتغذية خاصة 

ضمن المحور الثاني المتعلق بتعزيز صحة األم والطفل.

فالتلقيح يمثل حقا أساسيا للطفل حيث يعتبر وسيلة فعالة لخفض وفيات المواليد واألطفال. وهكذا ومنذ 
إعادة هيكلة البرنامج الوطني للتمنيع في 1987 وصلت التغطية الوطنية للتلقيح 90 في المائة خالل 

التسعينات وتجاوزت 95 في المائة خالل الخمس سنوات األخيرة.

وبفضل التغطية باللقاحات وطنيا تمكن المغرب منذ 1987 من الحد من شلل األطفال ومنذ 1990 الحد 
من الديفتيريا. كما يعد المغرب من الدول األولى التي حصلت على شهادة القضاء على الكزاز المولدي 

سنة 2002 وذلك حسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

وتوفر الوزارة حاليا 12 مضادا جينيا من بينها أحد عشر موجهة لحماية صحة الطفل وتلقيح ضد 
الكزاز بالنسبة للنساء في سن اإلنجاب من أجل الوقاية من الكزاز المولدي ولخفض حدوث األمراض 

المستهدفة بالبرنامج الوطني للتمنيع.

أهداف البرنامج الوطني للتمنيع:

الحفاظ على تغطية منتظمة بالتلقيح تتجاوز 95 % بالنسبة لكل المضادات الجينية؛ 
استئصال شلل األطفال؛ 

الحفاظ على عدم ظهور حاالت الكزاز المولدي؛ 
القضاء على الحصبة والحميراء؛ 

تعزيز الجدول الوطني للتلقيح و ادماج خدمات جديدة في مجال التلقيح ؛ 
إشراك القطاع الخاص في أنشطة التلقيح والمراقبة الوبائية. 

كما وضعت الوزارة آفاقا يعمل البرنامج على بلوغها: 
متابعة تفعيل االستراتيجية الوطنية للقضاء على الحصبة وضبط الحميراء؛ 

متابعة تفعيل االستراتيجية الوطنية الستئصال شلل األطفال؛  
تعزيز الجدول الوطني للتلقيح وذلك بإدخال مضادات جينية للتذكير؛ 

تعزيز جودة التلقيح؛ 
تحديث تجهيزات سلسلة تبريد اللقاحات واقتناء شاحنات خاصة لنقلها؛ 

 تحسين تدبير البرنامج على جميع المستويات.

تعتبر التغذية من بين أحد المحددات الرئيسية للصحة وعامال رئيسيا لتنمية البالد. 
االضطرابات الغذائية تعيق النمو االقتصادي وتساهم في تفشي الفقر وذلك من خالل ثالثة عوامل:

الخسائر المباشرة المرتبطة بضعف قدرة اإلنسان على العمل وكسب المال. بسبب الحالة الصحية  
السيئة.

الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية؛ 
والخسائر غير المباشرة الناتجة عن ضعف الوظائف المعرفية عند الطفل والفشل المدرسي. 

أهم اإلجراءات المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتغذية :
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اإلجراءات المبرمجة في إطار هذا البرنامج تهدف الى المساهمة في تحسين الحالة التغذوية للساكنة خالل 
جميع مراحل الحياة وخاصة بالنسبة لالم والطفل وذلك من خالل:

اقتناء العناصر الغذائية الدقيقة (أقراص الحديد وحامض الفوليك والزنك وكبسوالت الفيتامينين "ا"  
و" د") وتوزيعها على جميع المراكز الصحية؛

اقتناء األجهزة الخاصة بتقييم الحالة التغذوية لألطفال؛ 
تكوين عاملي الصحة حول تغذية األطفال واألمهات؛ 

مواكبة الجهات واألقاليم لتنفيذ اإلجراءات الخاصة بمحاربة سوء التغذية. 

■      مشروع 4 : الساكنة ذات االحتياجات الخاصة 
من أجل تحسين الولوج والتأهيل لألشخاص في وضعية اإلعاقة والمسنين وانسجاما مع محاور برنامج 
العمل الحالي لوزارة الصحة، تم خالل سنة 2015، إعداد المخطط الوطني للصحة واإلعاقة للمرحلة 

.2021-2015

ويتمحور هذا المخطط الذي يهدف إلى ضمان ولوج األشخاص في وضعية إعاقة إلى خدمات صحية 
ذات جودة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل مرتكزة على المقاربة الحقوقية وسياسة 

القرب، حول ست محاور، وهي:

1. تعزيز البرامج الصحية الوقائية والكشف المبكر لألمراض المؤدية لإلعاقة

2. تحسين خدمات التكفل باحتياجات األشخاص في وضعية إعاقة؛

3. تعزيز التكوين األساسي والتكوين المستمر في مجال اإلعاقة؛

4. تعزيز اإلطار القانوني والتشاركي؛

5. التعبئة االجتماعية ومحاربة الوصم والتمييز السلبي؛

6. تعزيز التتبع والتقييم والبحث العلمي

وفي إطار تنزيل الفصل 34 من الدستور تعمل الوزارة حاليا على إعداد مخطط وطني للصحة و 
التشيخ  2030-2018، و دلك انسجاما مع توجيهات منظمة الصحة العالمية بهدف تحقيق شيخوخة 

سليمة في أفق سنة 2030

■      مشروع 5 : استراتيجية الخدمات الصحية المتنقلة ودعم مخطط الصحة القروية 
يهدف هذا المشروع إلى تحسين التغطية الصحية لسكان المناطق النائية والمعزولة بالوسط القروي 

والبعيدة عن الخدمات الصحية األساسية عن طريق الفرق الطبية المتنقلة.

ويسعى المشروع تحديدا إلى تنظيم الزيارات للفرق الطبية المتنقلة (كل ثالثة أشهر) في نقاط تجمع 
السكان محددة تقدم خاللها مجموعة من األنشطة المندمجة مماثلة لتلك المقدمة في مؤسسات الرعاية 

الصحية األولية.

 تعمل وزارة الصحة على التفعيل السنوي لعمليات "رعاية " التي تستهدف الساكنة المعرضة آلثار 
موجات البرد و ذلك خالل فصل الشتاء.

كما أن استراتيجية الصحية المتنقلة  تشمل تدخالت من أجل تقديم خدمات صحية وعالجات طبية عبر 
تنظيم قوافل طبية متخصصة.
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ويرتكز هذا المشروع على اقتناء وحدات صحية متنقلة والحرص على توفرها على صعيد جميع 
األقاليم، مع تعبئة الوسائل والموارد الالزمة لعملها. ومن أجل ضمان نجاح االستراتيجية المتنقلة يبدو 
حتميا القيام بمهام مواكبة للجهات وإجراءات التقوية لمهارات مهني الصحة واعتماد نظام التتبع والتقييم.

■      مشروع 6 : دعم مهام البرنامج الصحي 
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برنامج 703 : الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين والوقاية ومراقبة 
األمراض

■      مشروع 1 : الرصد الوبائي واليقظة واألمن الصحيين 
يتضح جليا اليوم أنه من الضروري تطوير نظام فعال لليقظة الصحية ومراقبة األمراض يعمل على 
االستجابة لمختلف قضايا الصحة العامة والمخاطر الصحية التي تشكل تهديدا لصحة السكان. وللوصول 

لهاته الغاية تم اتخاذ عدة إجراءات من بينها:

تقوية وإعادة هيكلة نظام مراقبة األوبئة، 
تطوير نظام اليقظة والسالمة الصحية، 

تقوية القدرات الوطنية لتطبيق مقتضيات اللوائح الصحية الدولية، 
تحسين وتوحيد أدوات جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمراقبة الوبائية، 

تطوير استعمال تقنيات جديدة للتواصل، 
تطوير نظم اليقظة المبكرة لألوبئة. 

تعزيز تدبير طوارئ الصحة العامة من خالل إنشاء مراكز عمليات لطوارئ الصحة العامة. 

■      مشروع 2 : الوقاية ومراقبة األمراض السارية 
تتحدد اإلجراءات األساسية فيما يلي:

تحديث البروتوكوالت العالجية وإجراءات تتبع األشخاص المصابين بفيروس داء السل؛ 
توسيع الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية عند االشخاص المصابين بداء السل المتكفل بهم 

تقوية وتنويع الخدمات الخاصة بالكشف ومتابعة السل بما فيها الخدمات المتنقلة 
تحديث و تعزيز شبكة المختبرات الوطنية لكشف السل  

إعادة هيكلة وتوحيد اليات توفير وتدبير االدوية المضاضة للسل 
إحداث برتوكوالت لمراقبة و معالجة اآلثار الجانبية لألدوية المضاضة للسل. 

إعادة هيكلة وتحديث الخدمات الصحية للتكفل بالمرضى المصابين بالسل المقاوم و غير  
المقاوم لألدوية

وضع استراتيجية للوقاية والحد من داء السل غير الرئوي والسل غير بادي األعراض خاصة في  
التجمعات الحضرية والشبه الحضرية الكبيرة

تطوير البحت الميداني من خالل انشاء اتحاد وطني للبحت في السل 
وضع إطار مسائلة بين قطاعي حول التدخالت الخاصة بالمِؤشرات االجتماعية واالقتصادية للسل  

والمواكبة النفسية واالجتماعية للمرضى المصابين بداء السل
تعزيز كفاءات الموارد البشرية من خالل تحديث طرق التكوين المستمر 

وضع دليل يخص التكفل باألشخاص المصابين بفيروس داء السل، 
وضع وتنفيذ إجراءات تلقيح الساكنة ضد المكورات السحائية؛ 

إعادة تنظيم جهاز التحقيق والكشف لحاالت التهاب السحايا؛ 
تفعيل مراكز المرجعية للتكفل باألشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية بما في  

ذلك الدعم النفسي االجتماعي؛
تطوير القاعدة التقنية للتشخيص والكشف البيولوجي لجميع المراكز المرجعية؛ 

تعزيز قدرات فرق المراكز المرجعية؛ 
حوسبة الملفات الطبية وسجالت المراكز المرجعية؛ 
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توحيد إدارة األدوية والمنتجات مختبر لمراكز المرجعية، 
ادماج الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية في مرحلة ما قبل الوالدة والوالدة فى مراكز  

ومستشفيات الوالدة في إطار القضاء على انتقال الفيروس من األم إلى الطفل 
تزويد جميع مستشفيات الوالدة، و50٪ من منازل الرعاية بوسائل الرعاية لألمهات المصابات  

بفيروس نقص المناعة البشرية ومواليدهن.
تدريب مهنيين الصحة في مراكز اإلحالة، مستشفيات ودور الوالدة، فى مجال حقوق االنسان،  

وفيروس نقص المناعة البشرية، والكفاح ضد وصمة عار في مجال الرعاية الصحية واحترام بين 
الجنسين.

■      مشروع 3 : الوقاية ومراقبة األمراض غير السارية 
 

عدة إجراءات اتخذت للحد و السيطرة على األمراض غير السارية و التي تهدف إلى الوصول إلى أنشطة 
الوقاية ومكافحة األمراض غير السارية بغض النظر عن الجنس، الحالة االجتماعية، مستوى الدخل أو 

مكان اإلقامة بما في ذلك ذوي االحتياجات الخاصة والمهاجرين. و ترتكز هاته اإلجراءات على: 

تقوية آليات متعددة القطاعات لتعزيز الحوار والشراكة بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية  
للوقاية من األمراض غير السارية، ومكافحة عوامل الخطر و محدداتها،

توعية الساكنة على أهمية اعتماد أنماط العيش السليم، و التي تقوم أساسا على اتباع نظام غذائي  
صحي وممارسة األنشطة البدنية بانتظام، و تجنب استهالك التبغ والكحول،

توعية الساكنة المعرضة لعوامل الخطر على أهمية الكشف المبكر لألمراض غير السارية، 

تعزيز الكفاءات و القدرات المهنية في مجال مكافحة األمراض غير السارية بما في ذلك األمراض  
العقلية ومكافحة اإلدمان،

تحسين تقديم الرعاية الصحية من خالل بناء وتجهيز مراكز التكفل باألمراض غير السارية على  
غرار المراكز الجهوية المختصة باألمراض السرطانية، مراكز األمراض العقلية ومكافحة 

اإلدمان، وكذا تزويد المرافق الصحية بالمعدات الطبية واألدوية والموارد البشرية الالزمة.

■      مشروع 4 : دعم مختبرات الصحة العمومية ومهام البرنامج الصحي 
هذا اإلجراء يهم جل النفقات المشتركة المتعلقة بأنشطة دعم شبكة مختبرات الصحة العمومية على الصعيد 

المركزي والجهوي والمحلي وذلك لتفعيل جميع المشاريع المرتبطة ببرنامج مراقبة ومكافحة األمراض 
والصحة البيئية. 

من أبرز مهام هاته المختبرات:

         توفير الخدمات والخبرات في مجال الطب الحيوي والصحة البيئية؛

         تقديم الدعم لبرامج الصحة والصحة البيئية؛

         المساهمة في الكشف الوبائي لألمراض،

         المشاركة في الدراسات والبحوث العلمية الوطنية.

■      مشروع 5 : دعم مختبرات الصحة العمومية ومهام البرنامج الصحي 

■      مشروع 6 : صحة البيئة
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من أجل السيطرة والتحكم في المحددات المرتبطة بالصحة والبيئة، تعمل وزارة الصحة على تنفيذ البرامج 
الصحية التي تهدف إلى السيطرة على العوامل البيئية التي تعتبر المحددات األساسية للصحة: 

        برنامج السالمة الصحية للمياه.

        برنامج السالمة الصحية لألغذية.

        برنامج مكافحة نواقل األمراض.

        برنامج مكافحة تلوث الهواء.

        برنامج تكيف قطاع الصحة مع التغيرات المناخية.

        برنامج دعم المختبرات اإلقليمية والجهوية لصحة البيئة.

■      مشروع 7 : دعم مهام البرنامج الصحي 

■      مشروع 8 : دعم المهام

■      مشروع 9 : بناء وتجهيز

■      مشروع 10 : تشخيص و عالجات

■      مشروع 11 : تحاقن الدم

■      مشروع 12 : تصفية المتأخرات

■      مشروع 13 : نفقات غير موزعة

■      مشروع 14 : دراسات وبناء وتجهيز

■      مشروع 15 : إصالح

■      مشروع 16 : تكوين

■      شرح اإلعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية
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معهد باستور المغرب
المؤسسة العمومية 
( تقدم حسب وظائف 

تدخل الدولة) 

42000000
اإلعانات أو 
التحويالت للمؤسسة 

العمومية

معهد باستور المغرب هو مؤسسة عمومية متخصصة في دراسة علم األحياء والميكروبات 
واألمراض واللقاحات. تأسس المعهد سنة 1967

مهام المؤسسة 
العمومية الرئيسية 
المتصلة ببرنامج 

االرتباط
• متابعة األبحاث عن األمراض المعدية وذات الطفيليات التي تصيب اإلنسان والحيوانات والنباتات 

• القيام باألبحاث واعمال الخبرة او إجراء تحليالت تتعلق بهذه الفروع العلمية؛
• المساهمة في تكوين المتدربين والباحثين المغاربة واألجانب في مجال علم الجراثيم والطفيليات؛ 

• تحضير أو استيراد األمصال واللقحات والخمائر والمنتوجات البيولوجية الضرورية لحاجيات 
المغرب فيما يخص الطب البشري . 

األنشطة
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برنامج 704 : إجراءات وخدمات الرعاية الصحية األولية وما قبل االستشفائية 
واالستشفائية

■      مشروع 1 : دعم مهام البرنامج الصحي 

■      مشروع 2 : دعم المهام

■      مشروع 3 : تشخيص و عالجات

■      مشروع 4 : تصفية المتأخرات

■      مشروع 5 : نفقات غير موزعة

■      مشروع 6 : تحاقن الدم

■      مشروع 7 : دراسات وبناء وتجهيز

■      مشروع 8 : إصالح

■      مشروع 9 : تشخيص و عالجات

■      مشروع 10 : تصفية المتأخرات

■      مشروع 11 : نفقات غير موزعة

■      مشروع 12 : تحاقن الدم

■      مشروع 13 : دراسات وبناء وتجهيز

■      مشروع 14 : إصالح

■      مشروع 15 : نفقات غير موزعة

■      مشروع 16 : المنظومة المعلوماتية والدراسات واالبحاث واالحصائيات 

■      مشروع 17 : العمل الطبي االجتماعي 

■      مشروع 18 : تنظيم وتتبع الخدمات الصحية االولية 

يندرج هذا المشروع في إطار تقوية دور المؤسسات الصحية األولية باعتبارها مدخل أساسي لمنظومة 
العالج خاصة في إطار تفعيل نظام المساعدة الطبية الذي يستوجب تحسين جودة الخدمات الصحية وحسن 

تدبير العالقة الوظيفية التي تربط المؤسسات الصحية األولية والشبكة االستشفائية.

ويهدف إلى إعطاء الدعم إلصالح الرعاية الصحية األولية عبر تحسين تنظيم واشتغال مؤسسات الرعاية 
الصحية األولية وتحقيق إدماج البرامج الصحية العمودية.

ويرتكز هذا المشروع على خمسة محاور أساسية: 
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دعم التكوين في مجال طب األسرة بما في ذلك تحسين الممارسات الطبية؛  
تحسين تنظيم واشتغال المؤسسات الصحية األولية عبر إحداث مراكز صحية نموذجية ترتكز  
على مبدأ طب األسرة: وفي هذا الصدد سيتم تهيئة المراكز الصحية وتزويدها بالمعدات الطبية 

واللوازم المعلوماتية وأثاث المكتب، 
تحقيق إدماج النظام المعلوماتي عبر إحداث ملف المريض وملف األسرة مع حوسبتهما مما  

سيمكن من تدبير جيد للمعلومات بين جميع مستويات العالج،
تفعيل مسالك العالج خاصة بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، من اجل ضمان  

استمرارية العالج وتحسين جودة العالجات المقدمة،
تعزيز قدرات المسؤولين على المؤسسات الصحية األولية في مجال التدبير (دورات تكوينية  

وتدريبية).

وسيساهم هذا المشروع في التكفل بمعظم المشاكل الصحية على مستوى المراكز الصحية وعدم اللجوء 
إلى العالجات االستشفائية إال إذا كانت هناك حاجة إلى خبرة جد متخصصة او معدات جد متطورة مما 

سيمكن من التخفيف من اكتظاظ المستشفيات وكذا االقتصاد في تكلفة العالجات. 

■      مشروع 19 : مستعجالت وإغاثة

يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل التوجهات االستراتيجية لوزارة الصحة 2019-2021 وكذلك لتنزيل 
أهداف التنمية المستدامة خصوصا الهدف المتعلق بخفض عدد الوفيات واالصابات الناجمة عن حوادث 
المرور الى النصف؛ وإضافة الى تعزيز المكتسبات طبقا لإلجراءات المسطرة من قبل وزارة الصحة في 

إطار مخطط العمل للمستعجالت الطبية والذي يتضمن 5 محاور أساسية:

 تحسين التكفل بالخدمات االستعجالية ما قبل االستشفائية؛
  تحسين التكفل بالخدمات االستعجالية االستشفائية؛

  تعزيز تكوين وتأطير مهنيي الصحة الطبيين والشبه طبيين؛
 تقوية الشراكة عام/عام وعام /خاص؛

  تعزيز اإلطار التشريعي للمستعجالت الطبية. 

■      مشروع 20 : تنظيم وتتبع الخدمات الصحية االستشفائية 

بالرغم من المكتسبات التي تحققت عبر تفعيل اإلصالح االستشفائي وتعزيز تمويل المستشفيات، إال أن 
الخدمات المقدمة من قبل المستشفيات العمومية ال ترقى إلى التطلعات المنشودة للساكنة.وبغية االستجابة 

لهاته التطلعات وضعت وزارة الصحة من ضمن أولوياتها العمل على: 

تحسين فضاء االستقبال والولوج إلى العالجات وتنظيم المصالح:

تحسين مؤشر االستشفاء؛ 
 تحسين معدل االستشارات الطبية الخارجية المتخصصة والذي ال يتعدى 0,08 استشارة لكل 

نسمة خالل السنة. 

تحسين قدرة المرضى على تحمل تكاليف العالج والتي تعتبر الية إلنجاح مشروع التغطية الصحية، 
ولهذا يجب العمل على:

الرفع من تحصيل مستحقات الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية مع  
العلم ان المستشفيات العمومية تمول من الدعم المالي للدولة (77 بالمائة)،
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 تحسين مداخل المستشفيات عبر تعزيز توافد الساكنة التي لديها القدرة على تحمل تكلفة العالج 
(حاليا 7 بالمائة فقط من الساكنة التي تلجا إلى المستشفى تتوفر لديها هذه القدرة)،

 الرفع من الدعم المالي المقدم للمستشفيات العمومية وذلك بمراعات المجهودات المبذولة من اجل 
التكفل بالمستفيدين من نظام المساعدة الطبية.

تحسين ميكانيزمات الحكامة االستشفائية:

إحداث أقطاب استشفائية جهوية من اجل تجميع الموارد وتثمين المجهودات وتحسين التنسيق  
وبالتالي ترشيد النفقات،

إعداد النصوص المنظمة لمواكبة اجراة هاته الميكانيزمات، 
 متابعة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عبر تسريع شراء الخدمات السريرية والشبه السريرية 
من القطاع الخاص (سواء بالمستشفيات أو بالمؤسسات الخاصة). وقد شرعت وزارة الصحة منذ 
سنوات في شراء الخدمات العامة عن طريق المناولة ثم الخدمات اللوجيستيكية وذلك ليتسنى 
للمسئولين المحليين التركيز على المهام الرئيسية للمؤسسة الصحية والمتعلقة أساسا بتقديم 
العالجات الصحية.  كما تم توسيع المناولة لتشمل تدبير النفايات الطبية وتوفير الموارد البشرية. 
ولإلشارة فقط فقد تم التكفل بأكثر من 2500 مريض بالقصور الكلوي المزمن في إطار شراء 

الخدمات.
 تعزيز الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بمرضى القصور الكلوي. 

■      مشروع 21 : العمل الطبي االجتماعي 

من أجل تفعيل هذا المشروع ستواصل وزارة الصحة العمل على اتخاذ اإلجراءات التالية:

تحضير وتتبع مخطط العمل من أجل تفعيل سياسة وزارة الصحة في مجال العمل الطبي  
االجتماعي؛

تنسيق العمل الطبي االجتماعي مع إشراك كافة الفاعلين على المستويين الوطني والدولي  
والمساهمة في تطوير الشراكة في هذا المجال؛

ضمان الخدمات والتكفل الطبي-االجتماعي لفائدة األشخاص المسنين، واألطفال والنساء ضحايا  
العنف؛

المساهمة في التكفل الطبي-االجتماعي باألطفال والمسنين بالمؤسسات االجتماعية.  

■      مشروع 22 : تدبير الجودة ومامونية العالجات 

■      مشروع 23 : دعم المهام و مؤسسات العالجات الصحية األولية

■      مشروع 24 : دعم مهام المؤسسات االستشفائية 

■      مشروع 25 : دعم مهام المراكز االستشفائية الجامعية

■      مشروع 26 : دعم مهام المركز االستشفائي ابن سينا 

■      مشروع 27 : دعم مهام المركز االستشفائي ابن رشد 

■      مشروع 28 : دعم مهام المركز االستشفائي الحسن الثاني بفاس 

■      مشروع 29 : دعم مهام المركز االستشفائي محمد السادس بمراكش 
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■      مشروع 30 : دعم مهام المركز االستشفائي محمد السادس بوجدة 

■      مشروع 31 : تنظيم وتتبع االخدمات االستشفائية 

■      شرح اإلعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية

المراكزاالستششفائية الجامعية
المؤسسة العمومية 
( تقدم حسب وظائف 

تدخل الدولة) 

2382000000
اإلعانات أو 
التحويالت للمؤسسة 

العمومية

تساهم المراكز االستشفائية الجامعية في تنفيذ سياسة الدولة في مجال العالجات والصحة العمومية 
والتكوين في الطب وطب األسنان والصيدلة و كذا في مجال البحث والخبرة واالبتكار

مهام المؤسسة 
العمومية الرئيسية 
المتصلة ببرنامج 

االرتباط
• تقدم خدمات متخصصة باألساس في التشخيص والعالج وإعادة التأهيل، سواء باإليواء أو بدونه، 

ويتكفل بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل ويتتبع حالتهم الصحية؛
• تشارك في أعمال النهوض بالصحة و الوقاية و السالمة الصحية؛

• تقوم بالتوعية الصحية لمرتفقيه ويشجع على التربية العالجية؛
• -تضع اآلليات التي تضمن سالمة المرضى؛

• تشارك في التنظيم والضبط الطبي للمستعجالت ما قبل االستشفائية واالستشفائية

األنشطة
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برنامج 705 : توفر واستمرارية عرض العالجات وصون البنية األساسية 
والتجهيزات الصحية

■      مشروع 1 : بناء و تجهيز المركز اإلستشفائي محمد السادس بمراكش

يتعلق األمر ب:

استكمال تجهيزات مستشفى االختصاصات الرازي (586 سرير) بالمركز االستشفائي  
الجامعي محمد السادس، الممول من طرف صندوق أبو ظبي للتنمية -اإلمارات العربية المتحدة.

Traumacentre  بناء مركز 

■      مشروع 2 : بناء وتجهيز المركز االستشفائي بأكادير

يتعلق المشروع ببناء وتجهيز المركز االستشفائي الجامعي بأكادير بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 867 سرير، 
 .SAMU/SMUR ويحتوي المشروع على أقطاب التميز: قطب القلب واألوعية الدموية، قطب المستعجالت

المشروع ممول من طرف الصندوق السعودي للتنمية.

■      مشروع 3 : بناء وتجهيز المركز االستشفائي بطنجة 

يتعلق المشروع ببناء وتجهيز المركز االستشفائي الجامعي بطنجة بطاقة استيعابية متوقعة تصل إلى 
771 سرير، ويحتوي المشروع على أقطاب التميز: قطب األم والطفل -قطب المستعجالت -

 Traumacentre. المشروع ممول من طرف الصندوق القطري.

■      مشروع 4 : المساهمة في نفقات التجهيز للمركز االستشفائي محمد السادس بوجدة

يتعلق األمر بإستكمال تجهيزات المركز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، المشروع ممول في إطار 
الصندوق الكويتي للتنمية.

■      مشروع 5 : االدارة المركزية والمشاريع ذات الطابع الخاص 

يتعلق األمر بالعمليات ذات الصلة بمباني اإلدارة المركزية:

بناء وتجهيز ملحقة وزارة الصحة؛ 
 تأهيل مباني اإلدارة المركزية؛
 تجهيز مباني اإلدارة المركزية.

■      مشروع 6 : تدبير الممتلكات العقارية 
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إن ممتلكات العقارية للمؤسسات الصحة العامة لها أهمية خاصة. وهي موزعة في جميع أنحاء التراب 
الوطني. تقرير عن المساكن (المستشفيات، المرافق الصحية، ...) الشيخوخة الشاملة وسوء الصيانة. من 

معاينة حضيرة الممتلكات العقارية (المستشفيات، المراكز الصحية...) يالحظ قدم البنايات وسوء الصيانة. 

■      مشروع 7 : تعزيز وعصرنة قاعدة المرافق التقنية والمعدات والتجهيزات 

هناك إجراءات لتحسين شروط التكفل بالمرضى من خالل ضمان:

تعزيز قاعدة المرافق التقنية وتوفير التجهيزات االستشفائية؛ 
عصرنة البنيات التحتية االستشفائية عن طريق توفير تجهيزات استشفائية بتكنولوجية حديثة. 

هناك إجراءات تتمحور حول تكوين مستعملي التكنولوجيات الحديثة. 

■      مشروع 8 : االدارة الجهوية والمحلية 
يتعلق األمر بالعمليات ذات الصلة بالمباني اإلدارية التابعة للجهات الصحية:

بناء، توسيع، إعادة تأهيل المباني اإلدارية (مقر المديرية الجهوية للصحة، مقر مندوبية إقليمية....) 

■      مشروع 9 : مؤسسات العالجات الصحية االولية 

    يتعلق األمر بالعمليات ذات الصلة بالمؤسسات الصحية التابعة لشبكة العالجات الصحية األولية:

  بناء، توسيع، إعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات العالجات الصحية األولية، بمختلف الفئات؛
 بناء مساكن األطباء والممرضين.

■      مشروع 10 : مؤسسات العالجات ماقبل االستشفائية واالستشفائية 

يتعلق األمر بالعمليات ذات الصلة بالمؤسسات الصحية التابعة لشبكة االستشفائية (المراكز االستشفائية 
الجامعية، جهوية، وإقليمية ومستشفيات القرب):

بناء، توسيع، إعادة تأهيل وتجهيز مؤسسات االستشفائية، بمختلف الفئات 

■      مشروع 11 : مصالح الدعم للبرامج واالجراءات الصحية 

تعلق األمر بعمليات مادية ذات الصلة بالبرامج الصحية مثل:

بناء وتجهيز مؤسسات في إطار برنامج الصحة العقلية؛ 
بناء وتجهيز مؤسسات في إطار برنامج السرطان؛ 

بناء وتجهيز مؤسسات مراكز تصفية الكلى؛ 
اقتناء تجهيزات في إطار البرامج الصحية (البرنامجين الثاني والرابع). 

■      مشروع 12 : معاهد التكوين في مهن الصحة 

يتعلق األمر بعمليات مادية ذات الصلة بشبكة المؤسسات التكوين مثل:

بناء، توسع، إعادة تأهيل وتجهيز المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة؛ 
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 توسيع، إعادة تأهيل وتجهيز المدرسة الوطنية للصحة العمومية؛

■      مشروع 13 : صيانة الممتلكات العقارية والمعدات والتجهيزات والمرافق والمركبات التقنية 

يتعلق األمر بنشاط يشكل ضمان للصيانة األنية للممتلكات (األمالك العقارية أو المعدات) عن طريق 
التدخالت العالجية أو الوقائية في المواقع والمنشئات التقنية والمعدات المتواجدة فيها.

(مدعوم من طرف المشروع رنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحة)

■      مشروع 14 : برنامج دعم تنمية المدينة الجديدة لتمنصورت
تقديم مكونات البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

الشبكة اإلستشفائية:

  بناء مستشفى القرب بتامنصورت
شبكة مؤسسات العالجات الصحية األولية: 

  بناء ثالثة مراكز صحية بمدينة تامنصورت

 بناء ثالثة مساكن وظيفية
فئات أخرى: 

بناء مستودع جهوي لألدوية

■      مشروع 15 : البرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط
مكونات البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

الشبكة اإلستشفائية: 

 بناء مستشفى جهوي جديد  (خارج التجهيزات)؛
شبكة مؤسسات العالجات الصحية األولية: o
بناء، إعادة تأهيل وتجهيز أربعة عشرة مركزا صحيا، 

الشبكة المندمجة للعالجات الطبية االستعجالية: o
تجهيز مصالح المساعدة الطبية االستعجالية SAMU، اقتناء سبعة سيارات إسعاف 
إحداث مركز جهوي إلعادة تأهيل األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة o

 

■      مشروع 16 : مشروع تنمية وتطوير مدينة مراكش
  مكونات البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

 الشبكة االستشفائية:

بناء مستشفى القرب بسيدي يوسف بن علي 
تجهيز مستشفى القرب بالمحاميد 

o شبكة مؤسسات العالجات الصحية األولية:
بناء المركز الصحي الحضري محاميد 9 

 بناء مركز صحي حضري بمحاميد حمان الفطواكي-حي المحاميد
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 بناء مركز صحي حضري كدية -حي كيليز
 بناء مركز صحي النخيل

■      مشروع 17 : برنامج إعادة تهيئة المجال الحضري واالقتصادي لمدينة تطوان
 مكونات البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

الشبكة اإلستشفائية:

إحداث مركز إستشفائي جهوي جديد؛ 
إعادة تأهيل المركز االستشفائي اإلقليمي سانية الرمل؛ 

شبكة مؤسسات العالجات الصحية األولية:

بناء مركزين صحيين 

■      مشروع 18 : برنامج التنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى
مكونات البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

الشبكة اإلستشفائية: 
إعادة تاهيل المركز االستشفائي الجهوي محمد الخامس؛ o

توسيع مستشفى محمد السادس؛ o
o تأهيل مستشفى القرطبي؛
o بناء مركز تصفية الكلى.

 قطاع المستعجالت االستشفائية وما قبل االستشفائية:
مصلحة المساعدة الطبية االستعجالية، مركز التنظيم؛ o

بناء مركز للنجدة الطبية االستعجالية؛ o
إقتناء ثالثة سيارات إسعاف من الفئة رقم 1؛ o

شبكة مؤسسات العالجات الصحية األولية: 
بناء مركزين صحيبن وإعادة تأهيل مختلف مؤسسات الرعاية الصحية األولية؛ o

o بناء أربعة مراكز صحية؛
بناء مركز تشخيص داء السل واالمراض التنفسية؛ o

بناء مركز طب االسنان؛ o
  فئات أخرى:

بناء معهد عالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بطنجة o

■      مشروع 19 : برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في العالم القروي

الغالف المالي لبرنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في العالم القروي يبلغ 55.8 مليار درهم، ويتم تدبيره من  
طرف وزارة الفالحة (صندوق للتنمية القروية والمناطق الجبلية).

المشروع سيهم كل الجهات على فترة سبع سنوات، 2016-2022، للحد من الفقر والهشاشة. 
 البرنامج يشمل جميع القطاعات، والتمويل األساسي سيرتكز على البنيات التحتية األساسية.

وزارة الصحة ستالئم مخططها االستثماري مع أولويات برنامج تقليص الفوارق الترابية واالجتماعية في العالم القروي  
عبر بناء وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية األولية مع بناء مساكن وظيفية لألطباء والممرضين.

o

■      مشروع 20 : برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية
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يتعلق األمر ببرنامج يهدف إلعادة تأهيل البنيات التحتية وحضيرة التجهيزات للمستشفيات العمومية. 
المشروع سيشمل جميع الجهات (12)، ويمتد على ثالث سنوات. 

التمويل األساسي، (900 مليون درهم في سنة 2016 و850 مليون درهم لسنة 2017 و2018)، سيتمحور حول  
تحسين جاذبية المستشفيات العمومية وشروط التكفل بالمرضى، وذلك ب:

  تنمية طاقة االستقبال (عن طريق أشغال التهيئة، ترميم وتأهيل البنايات االستشفائية ومنشئاتها التقنية)؛
تعزيز وتجديد المرافق التقنية 

 توفير وصيانة التجهيزات.
 وضع وتنفيذ نظام للمعلومات.

■      مشروع 21 : برنامج التنمية المندمجة لجهة الداخلة وادي الذهب

  يتمثل البرنامج الصحي في بناء معهد عالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بإقليم الداخل

■      مشروع 22 : برنامج التنمية المندمجة لجهة العيون الساقية الحمراء
البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

الشبكة اإلستشفائية:

بناء المركز االستشفائي الجامعي العيون (500 سرير)؛ 
تأهيل المركز االستشفائي الجهوي بالعيون؛ o

o إحداث مركز استشفائي إقليمي بطرفاية (70 سرير)؛
إعادة تأهيل المركز االستشفائي اإلقليمي بالسمارة (67 سرير)؛ o

قطاع المستعجالت االستشفائية وما قبل االستشفائية: 
إحداث مصلحة المساعدة الطبية االستعجالية الجهوية SAMU؛ o

شبكة مؤسسات الرعاية الصحية األولية:

 إعادة بناء مؤسسات الرعاية الصحية األولية؛

فئات أخرى: 
o بناء مختبر وطني للتشخيص الوبائي والنظافة البيئية بالعيون 

■      مشروع 23 : برنامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون
مكونات البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

الشبكة اإلستشفائية: 
تحول المركز االستشفائي اإلقليمي بكلميم إلى مركز استشفائي جهوي؛ o

بناء المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني (120 سرسر)؛ o
o إعادة تأهيل وتوسعة المركز االستشفائي اإلقليمي بأسا زاك (45 سرير)؛

إعادة تأهيل المركز االستشفائي اإلقليمي بطانطان (120 سرير) الشطر الثاني؛ o
o بناء مصلحة األمراض العقلية بكلميم؛

o  بناء كركز مرجعي للصحة اإلنجابية بكلميم
فئات أخرى: 

o بناء معهد عالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بكلميم

■      مشروع 24 : البرنامج المندمج للتأهيل االجتماعي وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء الكبر

■      مشروع 25 : برنامج التنمية المجالية إلفليم الحسيمة
مكونات البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

الشبكة اإلستشفائية: 
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إعادة بناء المركز اإلستشفائي بالحسيمة؛ o
تأهيل وتجهيز المركز الجهوي لالنكولوجيا؛ o

شبكة مؤسسات العالجات الصحية األولية: 
o  بناء وتجهيز خمسة مؤسسات صحية (ثالثة مراكز صحية حضرية + فضائيين لصحة الشباب) 

o إعادة تأهيل وتجهيز 29 مركزا صحيا

■      مشروع 26 : برنامج إبراز وتأهيل مدينة تامسنا 
مكونات البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

الشبكة االستشفائية: 
بناء وتجهيز مستشفى القرب (45 سرير) بتامسنا ؛ o

شبكة مؤسسات العالجات الصحية األولية: 
بناء وتجهيز ثالثة مراكز صحية حضرية؛ o

■      مشروع 27 : المساهمة في مصاريف تجهيز المركز االستشفائي ابن سينا بالرباط

■      مشروع 28 : برنامج التنمية المندمجة والمستدامة إلقليم القنيطرة
مكونات البرنامج الصحي األساسية حسب الفئة المشار إليها أسفله:

الشبكة االستشفائية:

بناء وتجهيز مستشفى إقليمي جديد بالقنيطرة (450 سرير) 
بناء وتجهيز مستشفى لألمراض النفسية (120 سرير) 

بناء وتجهيز مركز لمعالجة اإلدمان 
اقتناء وتركيب جهاز السكانير بالمستشفى اإلدريسي 

تأهيل مصلحة المستعجالت بمستشفى الزوبير سكيرج 
إعادة تأهيل المصالح السريرية بمستشفى الزوبير سكيرج 

شبكة مؤسسات العالجات الصحية األولية:

بناء وتجهيز مركز صحي بحي هند 
إعادة تأهيل مركز صحي بسوق األربعاء  

بناء مركز صحي حضري بحي بن سبع 
بناء مركز صحي أوالد ناصر 

بناء مركز صحي أوالد طالب مع وحدة المستعجالت الطبية للقرب 
بناء مركز صحي ميزات 

بناء مركز صحي بن منصور 
تأهيل وتوسعة مركز صحي مع دار للوالدة 

تأهيل وتوسعة مركز صحي أوالد عياش 
تأهيل وتوسعة مركز صحي مكاديد 

تأهيل وتوسعة مركز صحي مع إحداث وحدة المستعجالت الطبية للقرب 
تأهيل وتوسعة مركز صحي قروي 

بناء مركز صحي ألوالد موسى بحارة 
بناء مستوصف حسينات 
بناء مركز صحي لحفاية 

تأهيل وتوسعة مركز صحي مع دار للوالدة بسيدي محمد لحمر 
بناء مركز صحي قال 

إحداث مصلحة للمستعجالت الطبية للقرب على مستوى مركز صحي اللة ميمونة 
بناء مركز صحي دريسة 
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إعادة بناء مركز صحي واد المخازن 
بناء مركز صحي حضري بالتجزئة السكنية أليانس بقصبة المهدية 

تأهيل وتوسعة مركز صحي قروي مع إحداث وحدة المستعجالت الطبية للقرب 

■      مشروع 29 : المنظومة المعلوماتية والدراسات واالبحاث واالحصائيات 

■      مشروع 30 : إنجاز مركز استشفائي جامعي للعيون


