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بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف 

 المرسلين

 

 

 الس يد وزير اإصالح االإدارة والوظيفة العمومية ؛ ـ

الس يد الاكتب العام لوزارة اإصالح االإدارة والوظيفة العمومية ؛ ـ   

قلميي لتعزيز الزناهة وماكحفة الفساد يف البدلان العربية، التابع للربانمج االإمنايئ   ـ الس يد مدير املرشوع االإ

 للأمم املتحدة ؛ 

 الس يدات والسادة اخلرباء والأطر املهنية املشاركة يف الورشة ؛ ـ 

 والسادة ممثيل مجعيات اجملمتع املدين ؛ الس يداتـ 

   احلضور الكرمي 

    

دارة  " اليوم من أأجل افتتاح أأشغال هذه الورشة الهامة حول موضوع  يرشفين ويسعدين أأن أأتواجد بينمك اإ

   ". وتعزيز الزناهة يف قطاع الصحةخماطر الفساد 

وامسحوا يل يف البداية أأن أأرحب بلك املشاركني وأأتوجه جبزيل الشكر للس يد وزير اإصالح االإدارة  

والوظيفة العمومية وللس يد مدير املرشوع الاقلميي لتعزيز الزناهة وماكحفة الفساد يف البدلان العربية التابع 

  اختيارمه لهذا املوضوع الهام.للربانمج االإمنايئ للأمم املتحدة، وكذا مجليع منظمي هذه الندوة وعىل

ن انعقاد هذه الورشة يأأيت يف س ياق وطين جد ممتزي، يطبعه اخنراط مجيع الفاعلني وقناعهتم يف رضورة   اإ

 تكثيف اجلهود لتعزيز الزناهة وماكحفة الفساد يف خمتلف اجملاالت ويف مجيع االإدارات.

ن هذه القناعة جتد قوهتا يف التوجهيات امللكية الرش   يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا، اإ

عطاء ورش الزناهة ماكنة ممزية يف تعزيز مبادئ احلاكمة اجليدة  واذلي أأعطى تعلاميته السامية من أأجل اإ
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طار  وتطوير مرفق معويم انجع، جيعل املواطن يف صلب اهامتماته ويقدم هل خدمات ذات جودة عالية ويف اإ

 يف الولوج اإىل اخلدمات العمومية. من الشفافية واملساواة

ماكحفة الفساد وحاميِة قمِي  الربانمج احلكويم سطر مضن أأولوايته نرش ثقافةوانطالقا من هذه القناعة، فاإن 

الزناهِة، وتعزيِز الشفافيِة؛ الش ئي اذلي أأكََّدْت عليه الاسرتاتيجيُة الوطنيُة ملاكحفة الفساد، اليت متت املصادقة 

 .2016دجنرب 28بتارخي  علهيا يف

ومما يضفي عىل رغبة احلكومة املغربية مزيدا من احلزم واجلدية يف تعزيز قمي الزناهة والشفافية، هو اخنراطها 

يف هذا الورش االإصاليح، ومن هجة الوطنية من هجة اإىل جانب هيئات اجملمتع املدين والهيئات احلقوقية 

طار التعاون ادلويل ع ىل الهيئات واملنظامت ادلولية الفاعةل يف جمال تعزيز الزناهة من أأجل أأخرى انفتاهحا يف اإ

 ختليق احلياة العامة وضامن أأكرث شفافية وعداةل يف معل املرفق العمويم.

يف وضع ما يلزم من تدابري من أأجل بلوغ أأهداف التمنية املس تدامة  ويف هذا االإطار، نسجل اخنراط املغرب

ضامن متتع امجليع بأأمناط عيش حصية وابلرفاهية يف مجيع  بني أأهدافها، واليت تشمل من  2030يف أأفق 

 .الأعامر، ذكل أأن جوهر التمنية هو التفكري يف املس تقبل ومصري الأجيال القادمة

 

 ،      حرضات الس يدات والسادة

ننا يف وزارة الصحة قد معلنا عىل خلق ديناميكية جديدة لتمثني املكتس بات واملنجزات وكذا  الإرساء اإ

 مبادرات متكن من ترسيع وترية االإصالح وضامن أأكرث جناعة للمنظومة الصحية.

ويف هذا اجملال، فاإن وزارة الصحة فتحت نقاشا موسعا مشل مجموعة من الفعاليات والكفاءات من 

 ة وكذا ابلقطاعات الأخرى، وذكل لبلورة خطة متوسطة الأمد تريم اإىل ختطيط أأمثل للمنظومةر داخل الوزا

  ،2025الصحية يف أأفق 

دعامات رئيس ية، هذه ادلعامات  3حمور وتؤطرها  25تدبريا مصنفا يف  125وترتكز هذه اخلطة عىل 

 يه :

 ـ تنظمي وتطوير العرض الصحي من أأجل حتسني الولوج اإىل اخلدمات الصحية،
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 ـ تدعمي الربامج الوطنية للصحة وماكحفة الأمراض،

 ختصيص واس تعامل املوارد.ـ  حتسني احلاكمة وجتويد 

عىل الريق بأ ليات احلاكمة اجليدة لتدبري أأمثل للموارد  ويالحظ بلك وضوح مدى رغبتنا وحرصنا

طار من الشفافية  ،املتاحة املتسمة ابلندرة من أأجل الاس تجابة للمتطلبات املزتايدة للمرتفقني، وذكل يف اإ

 والزناهة.

اليت يواهجها قطاع الصحة، فقد اس تطعنا أأن نأأخذ العديد  يف هذا االإطار، ورمغ االإكراهات الهيلكية

 مهنا : ني وتعزيز الزناهة وختليق القطاع، ونذكرنمن املبادرات الرامية اإىل حتسني التكفل ابملواطنات واملواط 

مواصةل العمل عىل وضع وتنفيذ االإجراءات الكفيةل ببلوغ التغطية الصحية الشامةل من أأجل توفري  -

اطنني، وأأن مرشوع التأأمني الصحي لفائدة أأحصاب املهن احلرة عرف أأشواطا و فة املتأأمني حصي لاك

جد متقدمة مكنت من وضع اللمسات الأخرية لبدء تفعيهل ابلتدرجي، حيث سيشمل بداية الفائدة 

 املهنية املنظمة.

ميكن  بني خمتلف اجلهات وبني العامل احلرضي والقروي، توس يع العرض الصحي لضامن توزيع عادل -

مراكز استشفائية جامعية  4 الأوراش يف هذا اجملال برجمة مهمات الصحية، وأأ دامجليع من الولوج للخ

 جديدة يف انتظار الوصول اإىل توفر مركز استشفايئ للك هجة من هجات اململكة،

 ، 2018منصب جديد من همنيي الصحة برمس س نة  4000تمثني الرأأسامل البرشي وتدعميه ب  -

ن وزارة ال - صحة تعترب من أأكرب القطاعات الوزارية اخنراطا يف وضع وتنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية اإ

ملاكحفة الفساد، ويه حارضة يف خمتلف حمطات هذه الاسرتاتيجية ومنفتحة عىل مجيع الهيئات 

الوطنية وكذا ادلولية املسامهة يف تعزيز الزناهة، ونرسد مكثال التعاون مع مؤسسة وس يط اململكة، 

يئة الوطنية للزناهة والوقاية من الرشوة، اجمللس الأعىل للحساابت، ابالإضافة اإىل التعاون مع اله 

 برانمج الأمم املتحدة االإمنايئ،

ن وزارة الصحة أأقدمت مؤخرا عىل أأكرب معلية شهدهتا الوزارة يف تغيري وحركية املسؤولني الكبار  - اإ

 اشمل مجيع املدراء املركزيني واجلهويني، والهدف مهنت  احلركية ه، هذابالإدارة املركزية وكذا الالممركزة
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هو خض دماء جديدة وخلق ديناميكية يف تس يري املصاحل املركزية والالممركزة، ويف تدبري امللفات 

 الاسرتاتيجية،

ابس تثناء الوزارات اليت تتوفر عىل أأهجزة رقابة وتفتيش منظمة بنصوص خاصة، فاإن وزارة الصحة  -

أأقدمت عىل خلق مفتش يات هجوية وذكل لتعزيز الرقابة وتتبع امللفات وشاكوى تعترب أأول وزارة 

 املواطنني.

 حرضات الس يدات والسادة،   

ي نشكر املنظمني عىل تسجيهل مضن مواضيع ادلراسة لهذه الورشة لتبادل فامي يتعلق بقطاع الأدوية، واذل 

ت والتدابري اليت ايسعدان أأن نتقامس معمك املبادر التجارب واملامرسات الفضىل يف جمال الس ياسة ادلوائية، 

، ومهنا :لمعلنا عىل وضعها وتكل اليت سطرانها يف براجمنا الاسرتاتيجية يف هذا اجملا  

عداد ونرش س ياسة دوائية هتدف اإىل توفري الأدوية جبودة عالية وبتسعرية عادةل، وتضع ال ليات  ـ اإ

 زويد املؤسسات الصحية والصدلية ابلأدوية واملس تلزمات الطبية،واملياكنزمات الرضورية لتأأطري ومراقبة ت

يف املائة ابلنس بة  50فوق يدواء لعالج بعض الأمراض اخلطرية واملزمنة مبعدل  2600حوايل مثن ـ ختفيض 

لبعض الأدوية، وهيم هذا التخفيض عىل اخلصوص الأدوية اليت تس تعمل لعالج بعض الأمراض اخلطرية 

نعاش وأأمراض اجلهاز الهضمي واملزمنة اكلرس  طان وأأمراض القلب والتعفنات وعالجات التخدير واالإ

  والعصيب،

طار الهنوض ابلس ياسة ادلوائية احرتام املساكل القانونية لرصف الأدوية  ـ كام تشمل االإجراءات املتخذة يف اإ

عادة النظر يف مسلسل الرشاء العمويم للأدو  ية واملس تلزمات الطبية وتوس يع أأنظمة التتبع واملراقبة، واإ

 وحتسني طريقة تدبريها ابملستشفيات العمومية، فضال عن دمع "الأدوية اجلنيسة" والتوعية بأأمهية اس تعاملها،

 

ن هذه  الورشة،  العمل امجلاعي وتعزيز الشفافية  بلورة أأدوات معل دلمعستسامه الحماةل يف ويف اخلتام، اإ

واملساءةل خاصة يف قطاعات الصحة، عن طريق التبادل والاس تفادة من املعايري ادلولية والتجارب املقارنة 
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العمل امجلاعي ضد الفساد ودمع مبادرات  أأدوات معل متخصصة لتعزيزذات الصةل، ومن خالل المترس عىل 

 ان العربية كقطاع الصحة.وقائية يف قطاعات ذات أأولوية يف البدل

احلضور واملشاركني ِ يف هذه الورشة الهامة وأأمتىن لمك التوفيَق، للخروجِ بتوصيات ستسامه  الحماةل من أأشكر 

تَوى الأداِء يف هذا القطاعِ الهاْم، وتعزيِز قمِي الزناهِة والشفافيِة .  الَرفْعِ من ُمس ْ

 

يادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفظه هللا وأأيده وفقنا هللا مجيعا ملا فيه خري البالد حتت الق 

 والسالم عليمك ورمحة هللا تعاىل وبراكته.

 


