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 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 السادة الوزراء؛السيدات وحكومة، السيد رئيس ال

 السادة ممثلي الدول المشاركة؛السيدات و

 ؛السيدات والسادةحضرات 

الندوة الدولية  هفي أشغال هذ أشارك إلى جانبكم أنيسعدني 

 تعميم نظام المساعدة الطبيةل لثةالثا لذكرىخلد لالهامة التي ت

في  جاللة الملك حفظه اهللالرسمية انطالقته ترأس الذي 

س لبنة أساسية في اتجاه التكريبذلك ليشكل  ، 2062مارس 

الصحية لكافة المواطنين بناء  الفعلي للحق في العالج والعناية

اف التي نص على قيم التضامن والعدالة االجتماعية واإلنص

الدولة والمؤسسات العمومية عليها الدستور الجديد، الذي يلزم 

تعبئة كل الوسائل المتاحة، على بالعمل والجماعات الترابية 

لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم 

 الصحيةوالتغطية العالج والعناية  المساواة، من الحق في

 .الحماية االجتماعيةو
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تسليط الضوء على أهم اإلنجازات التي تم هي مناسبة لو

التي يجب مواجهتها لى التحديات كذا الوقوف عو تحقيقها

هداف هذا الورش أالمضي قدما في سبيل تحقيق قصد 

  .المجتمعي الهام

بمختلف المجهودات التي أن أنوه و اسمحوا لي بهذه المناسبة 

من أجل ضمان تعميم أمثل لنظام المساعدة الطبية،  بذلت

 تجاوز كافة الصعوباتو وتطوير وتبسيط إجراءات تفعيله

 ات المعوزة منه.فادة الواسعة للفئضمانا لالست التي تعترضه،

 ؛حضرات السيدات والسادة

على  يركزساليوم  العرض الذي أتشرف بتقديمه أمامكم إن

أبرز اإلجراءات والتدابير التي تم القيام بها من أجل ضمان 

سبل الكفيلة توفير ال العمل علىتمويل نظام المساعدة الطبية و

  .باستدامة تمويله

لتمويل نظام المساعدة كما تعلمون، يرتكز المخطط المعتمد و

تحمل التكاليف بين كل من الدولة التشارك في الطبية على 



 

4 
 

 التي توجد في نوفئة من المستفيديوالجماعات المحلية 

 وضعية هشاشة.

قصد تمكين المستفيدين من نظام المساعدة والسياق،  هذافي و

تم رصد موارد  الولوج إلى الخدمات الصحية،من الطبية 

 ،2008الق التجربة النموذجية سنة انطمن  داءابتهامة مالية 

 خالل ملموسا ارتفاعا الصحة وزارة ميزانية عرفتحيث 

 2008مليار درهم سنة  8163انتقلت من  األخيرة السنوات

قصد تعزيز المرافق  2065 سنة درهم مليار 6416إلى 

 . اإلقليمية والمحليةو االستشفائية الجامعية

 لتعزيزدمتها الحكومة ق التي فيةاإلضا المساهمات قدرت كما

 2.16413 ب النظام لهذا المخصصة الصحة وزارة ميزانية

 . 2064و  2006خالل الفترة الممتدة ما بين  درهم مليون

لوزارة الصحة  البشرية مواردالتعزيز  تموموازاة مع ذلك، 

تعميم نظام المساعدة الطبية في أحسن تمكينها من مواكبة ل

 منذ منصب 26.056 حوالي إحداث تم حيث الظروف،
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لفائدة المراكز االستشفائية  مالي منصب 3.8.4 منها 2008

 .الجامعية

 حضرات السيدات و السادة،

ضمان على  يقتضي العملتعميم نظام المساعدة الطبية  بما أن

ارد تمويله، فقد عملت الحكومة في هذا اإلطار مواستدامة 

على إحداث صندوق دعم التماسك االجتماعي ضمن قانون 

تعزيز آليات يهدف هذا الصندوق إلى و .2062المالية لسنة 

وذلك عبر المساهمة  الفئات المعوزةالتماسك االجتماعي لفائدة 

ل في تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية وتموي

النفقات الخاصة بدعم تمدرس أبناء األسر الفقيرة ومحاربة 

 الهدر المدرسي ودعم األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

 .الدعم المباشر للنساء األرامل في وضعية هشةو

 "االجتماعي التماسك دعم صندوق" موارد إطارو في 

 ملمساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بتفعيل نظاالمخصصة ل

 ،2063 سنة برسم، استفادت وزارة الصحة دة الطبيةالمساع

 منها  مليون درهم، 6.613من اعتمادات مالية مهمة بلغت 
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 الخاص الحساب لفائدة "مليون درهم  856على الخصوص 

 المراكزمليون درهم لفائدة  280و  "مركزية ال ةيبالصيدل

 .االستشفائية

 حضرات السيدات والسادة،

النظام  هذا تفعيلدات كبيرة في سبيل مجهو الحكومةلت ذب لقد

من أجرأة  ثالث سنواتوبعد  استمرارية تمويله. ضمانو

المنجزات المحققة، الزالت ه بالرغم من ، يتضح أنهتعميم

من أجل الجهود افر تطلب منا تظت إكراهاتو تحدياتهناك 

ضمن مقاربة شمولية، غايتها األسمى توفير خدمات مواجهتها 

وتأسيس حكامة جيدة لهذا لكافة المستفيدين ذات جودة عالية 

 وضمان استدامة تمويله. النظام

صعوبة تحديد الكلفة اإلجمالية لهذا النظام في غياب فأمام 

نود ، توفر المستشفيات العمومية على نظام محاسباتي تحليلي

نفقات هذا النظام وترشيد التحكم في  أن نؤكد على ضرورة

معلوماتي خاص بالمساعدة وذلك عبر وضع نظام خدماته 

 .الطبية من أجل التحكم في نظامه ومراقبة نفقاته
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توفير الموارد الالزمة و في نفس السياق، ينبغي السهر على  

تعبئة الموارد المالية من قبل جميع لتمويل النظام عبر 

األطراف المعنية بالتمويل وهي الميزانية العامة والجماعات 

المستفيدين التي توجد في وضعية المحلية ومساهمة فئة من 

صندوق ستدامة تمويل مع تعبئة الموارد الالزمة الهشاشة، 

 .دعم التماسك االجتماعي

مرتبط بتوفير  المساعدة الطبية االستفادة من نظام كما أن

وبالتالي ، تراب المملكةعبر عرض صحي متوازن و متكافئ 

لتجهيزات واتحسين تسيير المرافق و تعزيز ينبغي السهر على

ليات جديدة للتدبير وتطوير تسيير آعبر تطوير الصحية 

 تحسين تأطير الموارد البشريةمواصلة المرافق الصحية و

كلفة العالجات دقيق لووضع نظام محاسباتي مبني على تحليل 

 .وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

 وتيسير الطبية المساعدة نظام إنجاح يقتضيه بما ووعيا

 قصد دراسة تقييمية شاملة للنظامإجراء  نبغيي أجرأته،

 أجل من حلول اقتراحو الخلل ومواطن القوة نقط على الوقوف
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 قصد والتتبع لمراقبةا اتآليتعزيز و النظام لهذا األمثل التدبير

 قد التي العوائق كل وتجنب المنظومة هذه حكامة تحسين

 .االستهداف عملية تشوب

لى جميع الحاضرين معنا اليوم و في األخير، أتوجه بالشكر إ

ساهم تأن  هاي ننتظر منتالل هذه الندوة اللمشاركة في أشغ

وكذا  والحلول المناسبةاقتراح التوصيات  بشكل كبير في

تحقيق  األمثل من تجارب الدول المشاركة قصداالستفادة 

 لبلوغ التغطية الصحية الشاملة.األهداف المرجوة 

 تعالى و بركاته.والسالم عليكم و رحمة اهلل 


