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تعزيز النزاهة و مواصلة برامج اإلصالح بقطاع الصحة                

2018أبريل 13الرباط في 

1

الفساد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة
قطاع الصحة 

Hg اململكة املغربية املفتشية اا

العامة 
Royaume du Maroc 

Inspection Générale  

:خمطط العرض
مكتسبات ومبادرات وجب تثمينها:مقدمة 

الوضعية الراهنة: الجزء األول 

االختالالت التي تعرفها املنظومة الصحية  -

تصنيف قطاع الصحة حسب الدراسات الدولية و الوطنية-

اإلصالح من خالل  ورشوزارة الصحة في انخراط :الجزء الثاني
الوطنية لمكافحة الفساداالستراتيجية المشاركة في 

المتخذة من طرف وزارة الصحة من طرف التدابير :  الجزء الثالث 
الصحة                 وزارة 

أهم املبادرات واملشاريع  املبرمجة:  الرابع الجزء ا

أليات التنزيل:الخامسالجزء 
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:تعزيز املكتسبات ومبادرات وجب تثمينها 
المغرب في العديد من األوراش إلصالح المنظومة الصحية انخرط 

كفله الذيالولوج إلى الخدمات الصحية، لمواطنين في لضمان حق ا
2011دستور

:  أهم األوراش

الطبيةالتغطية الصحية األساسية من خالل تعميم نظام املساعدةتوسيع -

- التأمين الصحي اإلجباري لفائدة كل الطلبة تعميم-

- التغطية وأجرأةقانون التأمين الصحي لفائدة املستقلين مشروع املصادقة على -
ناملهاجريالصحية لفائدة

2012مؤسسة صحية جديدة منذ سنة 87العرض الصحي من خالل تشغيل تعزيز -

3

تعزيز املكتسبات ومبادرات وجب تثمينها
ومستشفى جامعي متعدد بوجدةمركز استشفائي جامعي بناء -

.بمراكشالتخصصات 

مراكز استشفائية جامعية بكل من طنجة وأكادير أربعةبناء -

سينا بالرباط، والعيون مع إعادة تأهيل مستشفى ابن

ومستشفيان جامعيان لسرطان الدم وثالثة مستشفيات 

45مركزا لتصفية الدم و24والعقلية ولألمراض النفسية

مؤسسة صحية أساسية وستة مراكز متخصصة في 

.البشريةاألعضاء واألنسجة زرع

09/05/2017 4
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:تثمينهاتعزيز املكتسبات ومبادرات وجب 

،السياسة الدوائيةمجال في 

دواء2160أزيد من السياسة الدوائية الوطنية وخفض أثمنةتفعيل -

2016ابتداء من سنة مستلزم طبي1000أثمنة حوالي تخفيض -

.مرسوم تحديد أثمنة الدواءتحيين -

بثمن ” س“االلتهاب الكبدي الفيروسي من نوع لعالج دواءإدخال -

.أقل تكلفة من بلدان أخرى

- المخطط الوطني للصحة بالصحة العقلية والنفسية، بإطالقالتكفل 

تدبيرا 20والذي يشمل ستة محاور و2021–2015واإلعاقة 

إجراء73و

تستوجب التغلب عقبات ...... بالرغم من إطالق العديد من اإلصالحات ...... 
التغلب عليهاتستوجب 

تعزيز املكتسبات ومبادرات وجب تثمينها
في إطار ترشيد النفقات عمد الوزارة تفويت الخدمات في إطار املناولة كالتغذية، الحراسة ،-

.النظافة للرفع من جودة الخدمات املقدمة للمرض ى داخل املستشفيات

في إطار تعزيز النزاهة داخل املنظومة الصحية، لفائدة منهي الصحة وضعت الوزارة، نظام -
معلوماتي لتدبير الحركة االنتقالية وفق معايير محددة ودقيقة  تضمن الشفافية و النزاهة

لجميع املهتمين بمتابعة حركة االنتقاالت وفق معايير  

.مع تعزيز ومشاركة الفرقاء االجتماعيين

وضع نموذج موحد لدفاتر التحمالت لتدبير بعض أنواع الصفقات على صعيد   الجهات و -

.املعدات بيو طبيةعلى صعيد املثال ميدان صيانة املندوبيات
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الرشوة و الحكامة وتفش ي ظاهرة بضعف :  يصنف القطاع 
الفساد

7

8

:الوضعية الراهنة : الجزء األول  

االختالالت التي تعرفها املنظومة الصحية  -

تصنيف قطاع الصحة حسب الدراسات الدولية و الوطنية-
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9

على ملستوى الوطين 
2014من الرشوةاهليئة املركزية للوقاية دراسة 

10
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:نتائج اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة

املواطن الثقة في الخدمات الصحية فقدان 

انخراط وزارة الصحة في ورش االصالح:الجزء الثاني

:وعيا من وزارة الصحة بأهمية هذه املعطيات كان البد من 

االنخراط في ورش االصالح الوطني و القطاعي -

االنخراط في االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد -

تفعيل البرامج و املبادرات املتخذة من طرف الوزارة  -

12
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اإلصالح من خالل انخراط وزارة الصحة في ورش:الجزء الثاني 

تبني االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 
في لجنة االشرافالمشاركة 

الحكامة والقطاع هيأت بعض من عدد من القطاعات الوزارية وتتكون 

وترانسبرانسي GOPACبرلمانيون ضد الفساد )والمجتمع المدنيالخاص

(.المغرب

:بعين االعتبار خذت أهي نتيجة لدراسة معمقة و

ادالمبادرات السالفة لمكافحة الفسالبرامج وشامل لمختلف تقييم ▪

من الميدانية التي قامت بها الهيأة المركزية للوقايةاتنتائج الدراس▪

الرشوة

حليل لمختلف التقارير الوطنية والدولية ذات الصلةت▪

الممارسات الدولية في هذا المجالأحسن حليل لبعض ت▪

:منهجية مبنية على األولويات  من خاللاعتماد 

ت عطاء األولوية للقطاعات األكثر عرضة للفساد كالصحة والعدل واألمن والجماعاإ✓

الترابية

13

المملكة المغربية
رئيس الحكومة

وزارة إصالح االدارة والوظيفة العمومية االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد14

بشكل ملموسبالمغرب الحد من الفساد وتوطيد النزاهة "

"2025في أفق 
موقع تومناخ األعمالتحسين نزاهة 

المغرب دوليا  

شكل جعل الفساد في منحنى تنازلي ب

قة تعزيز ثمستمرة وبصفة ملموس و

المواطنين

ةالحكوميااللتزامات الدولية االلتزامات مقتضيات الدستورالتوجيهات الملكية

االلتزام

الدولي
االستمرار

ية
األنظمةالتنفيذ

والسلوكيات

االنخراط

والمشاركة

الشفافية والوصول إلى المعلومات

المسؤولية والمحاسبة

الحكامة الترابية
تدبير المال العام

هيئات الحكامة

.A1

.A2

.A3

.A4

.A5

المساطر اإلدارية

تقوية الرقابة

السلوك واألخالقيات

المشاركة المواطنة

.A6

.A7

.A8

.A9

ياإلطار التشريعي والتنظيم

الرصد والمتابعة

قانونتنفيذ األحكام وتطبيق ال

استرداد الموجودات واألموال 

غير المشروعة

.A10

.A11

.A12

.A13

وضع خطة التواصل 

ذ مخصصة لدعم تنفي

وغ االستراتيجية و بل

أهدافها

.A14

تكوين الفاعلين 

وتعزيز القدرات
تعزيز ثقافة 

مكافحة الفساد

.A15

.A16

رؤية 1

هدفان 2

قيم 3

4مرجعيات

5ركائز

محاور 16

استراتيجية

مبادئ 5

فيمع مشاركة جميع الشرائح القيم األخالقيةالنزاهة وثقافةتسوده مجتمع . 1

تضمن المساواة والعدالة االجتماعيةإدارة عمومية فعالة ونزيهة وشاملة . 2

في األجهزة العموميةالمواطنين ثقة.3

ا

ضمان ائتالف وطني ملواجهة آفة الفساد

التربية/التكوينالتوعية/لتواصلاالزجرالوقاية

مضامين االستراتيجية

الحكامة
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المملكة المغربية
رئيس الحكومة

وزارة إصالح االدارة والوظيفة العمومية االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد15

البرامج

تحسين خدمة المواطن: 1البرنامج 

اإللكترونيةإلدارةا: 2البرنامج 

اتالشفافية والوصول إلى المعلوم: 3البرنامج 

أخالقياتاأل: 4البرنامج 

الرقابة والمساءلة: 5البرنامج 

تقوية المتابعة والزجر: 6البرنامج 

الطلبيات العمومية: 7البرنامج 

القطاع الخاصنزاهة : 8البرنامج 

التواصل والتحسيس : 9البرنامج 

التربية والتكوين: 10البرنامج 

عدد 
المشاريع
67

43

8

20

39

26

10

4

17

5

المنسق

الداخليةوزارة 

الصناعة والتجارة وزارة 

واالستثمار واالقتصاد الرقمي
الوظيفة إصالح اإلدارة ووزارة 

العمومية
الوظيفة إصالح اإلدارة ووزارة 

العمومية

وزارة االقتصاد والمالية

وزارة العدل

وزارة االقتصاد والمالية

االتحاد العام لمقاوالت المغرب

اإلتصالوزارة 

وزارة التربية الوطنية والتكوين 

المهني

2
3

9
اء

ر
ج
وإ

  
عا

رو
ش
م

10

:مضامين االستراتيجية:  الثالتالجزء 

مشروعا تغطي كافة حماور االسرتاتيجية  يف 239برامج ب10االستخراجية الوطنية تتضمن 
2025أفق 

املتخذة من طرف وزارة الصحة يفالتدابري أهم:الرابع اجلزء 
:لتعزيز النزاهة  ومكافحة الفساد بقطاع الصحة إطار 

09/05/2017 16
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قائمة املشاريع وأليات التنزيل: اجلزء اخلامس

09/05/2017 17

قائمة املشاريع املربجمة بوزارة الصحة  

09/05/2017 18



6/26/2018

10

البرنامج املشروع #

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج 

صفوفدبير تنظامتعميمالتوجيه،و لإلرشادالقطاعيامليثاقتحديث:الصحةقطاعداخلوالتوجيهاإلرشادتحسين

املعلوماتو االستقبالمنشوراتتوفير التوجيه،و االرشادبمصالحالخاصالتحمالتدفتر دعممصالح،5فياالنتظار 

التشوير،جهاز عزيز ت،االستقبالمجاالتفياملراقبةكاميراتوضع،(املتوفرةالطبيةاملعداتو املسالكتقديم)للمرض ى

التوجيهدليلو تدريبيةدوراتإعداد

1

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .تقوية نظام إعالن التعريفات في املؤسسات العمومية 2

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .تعزيز وموائمة نظام إعالن الخدمات الطبية املتوفرة في املؤسسات العمومية 3

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .اإلعالن عن الئحة األدوية املتوفرة في املؤسسات الصحية 4

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .اإلعالن عن الئحة األطباء املكلفين بالحراسة داخل املستشفيات  5

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .توحيد اإلعالن عن برنامج العمليات الجراحية في املؤسسات الصحية 6

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .تعميم اإلعالن عن تعريفة الخدمات داخل املصحات الخاصة 7

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .تعميم حمل الشارة اإلجباري لجميع فئات املوظفين داخل املؤسسات الصحية 8

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .وضع أدوات جديدة لتوزيع وإدارة األدوية داخل املستشفيات  9

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .اعداد ميثاق يحدد عالقة املرض ى باملستشفيات ومساطر التكفل  10

تحسين خدمة املواطن : 1البرنامج  .إنجاز دراسة لتعميم وسائل تشخيص خفيفة موضوعة رهن إشارة املراكز الصحية 11

اإلدارة إلكترونية : 2البرنامج  (.مستشفيات13معمول بها حاليا ب )تعميم تطبيق للهواتف الذكية من أجل الحصول على املواعيد  12

اإلدارة إلكترونية : 2البرنامج  .وضع وتطبيق نظام معلومات يعطي صورة واضحة عن مستودعات األدوية في إطار املناولة 13

األخالقيات: 4البرنامج  .إحداث لجن لألخالقية على مستوى املستشفيات 14

الرقابة واملساءلة : 5البرنامج  .إنشاء هياكل تفتيش جهوية 15

الرقابة واملساءلة : 5البرنامج 
تطوير من أجل تحسين و ( يتم العمل حاليا بدوريات إلخ)إنشاء آليات محاربة التغيب غير املشروع ملهنئي الصحة 

(.استعمال هذا النظام في عملية حساب مكافأة األداء)الكفاءات الشخصية والجماعية 
16

تقوية املتابعة والزجر : 6البرنامج  احداث مركز لتدبير الشكايات 17

التواصل والتحسيس: 9البرنامج  وضع خطة اتصال مخصصة لدعم املبادرات في مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في قطاع الصحة 18

التواصل والتحسيس: 9البرنامج  فسادتعيين مخاطبين رسميين داخل املستشفيات العمومية للعمل مع املجتمع املدني في مجال الوقاية من ال 19
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املشاريع املنجزة : اجلزء اخلامس 
2016-01-04بتاريخخدماتيبرنامجإطالق

21

منتفادةاالسمجالفيالمواطنينمعالتفاعلتيسيرمنهالهدف،الشكاياتلتدبيرمركزإحداث•

عليهاابةواإلجالشكاياتتلقيإلىالوحدةهذهوتهدف-شكايتيألو-بوابةعبرالصحيةالخدمات

.حيةالصالخدمةلتحسينالواردةالمعطياتلتحليلالبرنامجيهدفكماالمواطنين،وتوجيه

الهاتفعبرالمواعدألخدمعلوماتيتطبيقوضعإلىيهدف"موعديألو"برنامجإطالق•

سيرتنظيمهومنهالهدف2016يناير04فيالبرنامجبهذاالعملشرعوقدواألنترنيت،

علىالمشجعةالظروفمنالحدأخرىجهةومنجهة،منالتخصصيةالطبيةاالستشارات

ماحجزتم،02/04/2018غايةوإلىالتطبيقبهذاالعملبدءمنذالمواعيد،منحفيالرشوة

معدلأنااللكترونيالتطبيقيوفرهاالتيالمعطياتمنويستفاد.موعد4.228.331مجموعه

.التخصصاتمختلفإجماليفييوما40حدودفيالمواعيد

املشاريعأهم : لتنزيلا

22

ة جائزة أفضل خدمة رقمية حكوميعلى المعلوماتي التطبيق حاز هدا ✓

.2015على المستوى العربي لسنة 

ة للجائزة اإللكترونية الوطنية برسم سن11الثانية في الدورة جائزة ال✓

.  ، في برنامج امتياز لإلدارة االلكترونية2017
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: التوقيع على ثالث اتفاقيات 

23

مع وزارة إصالح اإلدارة 2018يناير 12اتفاقية شراكة  بتاريخ 3التوقيع على 

.2021-2017للفترة تحسين خدمة المواطن والوظيفة العمومية في 

مي محمد تحسين بنية االستقبال باملوقع النموذجي  باملستشفى اإلقليهدف ت: االتفاقية األولى 
ر الخامس بمدينة الجديدة، بتأهيل فضاء االستقبال وتدبير عملية اإلرشاد والتوجيه واالنتظا

لفائدة ذوي االحتياجات ولوجوياتفضال عن تحديد أماكن ، الشكاياتوالخدمات وتدبير 

الخاصة، وهو مشروع ممول من طرف برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
الستقبال في مرحلة تكوين املكلفين بمهام االستقبال في املركز النموذجي لبرنامج تحسين االوزارة 

بشراكة مع وزارة إصالح اإلدارة والوظيفة العمومية، وكذا إعداد دليل ( مستشفى الجديدة)

املناهج بخصوص مجال االستقبال والتوجيه

24

فيسيساهمالذيوبالمستشفيات،االجتماعيالطبيالعملبمصلحةاالستقبالحسين:الثانيةاالتفاقية

وضعيةفيأوالخاصةاالحتياجاتذويللمواطنينالمقدمةاالستشفائيةاالجتماعيةالخدماتتحسين

أوىمبدونالمرضىواألشخاصوالمعاقينواالغتصاب،العنفضحاياواألطفالالنساءمثلصعبة

.قار

.الصحةوزارةمعمناصفةاإلدارةتحديثصندوقطرفمنممولالبرنامجهذا

.المجالهذافيمكونينلتكوينالتحمالتدفترإعدادبصددالوزارة
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قطاعسيريمولوجتحسينإلىيهدفمعلوماتينظامتطويرفييتجلى:ةالثالثاالتفاقية

زيالمركالصعيدعلىالصحيةوالمنتجاتباألدويةالصلةذاتالمعلوماتإلىالصحة

.الصحةوزارةمعمناصفةاإلدارةتحديثصندوقطرفمنممولمشروعوهووالجهوي،

الحمصعلىوستعرضهالمجالهذافيتحمالتدفترمشروعأعدتالوزارةفإنحاليا-

.العموميةوالوظيفةاإلدارةإصالحوزارة

:جهويةتفتيشهياكلإنشاء-

حيث،2011سنةمرسوممقتضياتبتفعيل:الصحةبوزارةالعامةالمفتشيةدورتقويةتم

.جهات9مستوىعلىالتفتيشألعمالجهويةتنسيقياتإحداثتم

املشاريع املربجمةحول املرحلة األوىل من تفيد خالصة :السادساجلزء 
التنفيذ انخراط كل مكونات القطاع في-

وزير إصدار دوريات، مراسيم وقوانين، منشور السيد -
الصحة حول االستراتيجية وتنزيلها 

90% االولى بنسبةنجاز املشاريع املبرمجة في املرحلةإ-

26
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:الصعوبات

تأخر انطالق تنزيل املشاريع 

عدم وجود تمويل  : صعوبات مالية 

:توصيات 

بعض املشاريعتحيين 

لتتبع تضم مختلف املديريات وتعمل على اقترح مشاريعلإحداث لجنة 
اخزى  

09/05/2017 27

شكرا على تتبعكم 
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