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تدبير املوارد البشرية على مستوى  السيد وزير الصحة "البروفيسور خالد آيت طالب" أولى، 2019أكتوبر  09 منذ تعيينه بتاريخ

ملهامه، أرس ى السيد وفور استالمه  ،الشأنالسامية في هذا امللكية تام مع التوجهات  وتوافق في انسجام وذلك ،الوزارة بالغ الاهتمام

إعداد أرضية قصد  ،استكمال تنزيل ورش الالتمركز إلاداري  من أبرز معامله الوزير مالمح تصور استراتيجي لتعزيز املوارد البشرية

 تجويد املنظومة الصحية.لالهادف  تنزيل املخطط الطبي الجهوي مناسبة ل

على ضرورة تحسين أوضاع أكد السيد وزير الصحة في أكثر من مناسبة  ،ظومة الصحيةداخل املن البشري العنصر محورية وباعتبار 

كفيل بتحسين أوضاع و  ،يقر بخصوصية قطاع الصحة العمومية نظام للوظيفة العمومية الصحية اعتمادمهنيي الصحة، في أفق 

 .ألاطر الصحية بمختلف فئاتها
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ظروفا وتحديات استثنائية بسبب تفش ي وباء كورونا، تطلبت قدرة سريعة على  2020ومة الصحية سنة واجهت املنظ

ي وجعلها في أعلى ى املواجهة والتصدآلانية واملستعجلة للرفع من قدرتها علحزمة من التدابير  ذوالتفاعل، من خالل اتخا التكيف

 درجات الجاهزية.

مجموعة من إلاجراءات الهادفة للحفاظ على سيرورة أنشطتها ومهامها  ذالبشرية على اتخا من هذا املنطلق عملت مديرية املوارد

ترقى ملستوى السيما تلك املتمثلة في تزويد مختلف مصالح الوزارة باملوارد البشرية الكفيلة بضمان ولوج املواطنين لخدمات صحية 

 .تطلعاتهم

 :تتمثل في اجمة عن وباء كورونا، تم القيام بتحوالت سريعة همت جوانب متعددةوبالنظر للظروف الاستثنائية الن ،وفي هذا إلاطار

 تنظيم مباريات للتوظيف عن بعد. -

 ورش الالتمركز إلاداري عبر تفعيل التوظيف الجهوي. تدعيم -

 تكثيف برامج التكوين لفائدة ألاطر الصحية قصد مواجهة الجائحة. -

 و تلك املتعلقة بتسوية الوضعيات إلادارية لألطر الصحية.أطلبات املرتفقين  رقمنة وتبسيط املساطر سواء املتعلقة بتلقي -

 العام القطاع بين التنسيق مستوى  من الرفع عبر  الصحية باملنظومة للرقي املتاحة والفرص مكانياتإلا  على الجائحة هذه بانتأ ولقد

هذه  ملأسسة ،املجال الصحي في املتدخلين مختلف مع تواصلال تكثيف لىإ البشرية املوارد مديرية بادرت ،الصدد اذه وفي والخاص،

 .الشراكة

اعتبار هذه الحصيلة إيجابية، وهي ثمرة  يمكن، فإنه املطروحة كراهاتوانطالقا من املنجزات املسجلة وبالنظر لكم التحديات وإلا

وراش به الستكمال ألا  الكثير للقيامناك الزال هملديرية كل من موقعه ومسؤوليته، غير أنه وتظافر جهود جميع أطر ا النخراط

 . بتدبير املوارد البشريةاملفتوحة باملديرية والهادفة لالرتقاء 

  



وآلافاقالحصيلة  لبشريةمديرية املوارد ا |   

  

4  

 

وعيا منها بأهمية التواصل والانفتاح على املحيط الخارجي، وإعماال ملبدأ الشفافية والحق في الحصول على املعلومة، أعدت مديرية 

للوقوف على أهم املنجزات التي حققتها خالل هذه الفترة، بغية بلورة رؤية استشرافية  2020لسنة املوارد البشرية حصيلة عملها 

 للمستقبل من خالل مالءمة وتكييف برنامج عملها مع التحوالت املحيطة بها.

ن الاقتصادية الذي امتدت أثاره لتشمل مختلف امليادي 19ويأتي إعداد هذه الحصيلة في سياق وطني يتسم بتفش ي وباء كوفيد 

والاجتماعية، وهو ما جعل املنظومة الصحية الوطنية تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة ألاعداد املتزايدة لحاالت إلاصابة، تجندت 

جاللة ذات، تلقت على إثرها بكل فخر واعتزاز عبارات الشكر والتقدير من طرف لللها ألاطر الصحية بكل مسؤولية وتجرد ونكران 

 .املجيدبمناسبة عيد العرش  2020يوليوز  29بتاريخ طابه السامي املوجه لألمة في خ امللك

وانطالقا من اختصاصاتها، تسعى مديرية املوارد البشرية الى جعل العنصر البشري في صلب برامج إصالح املنظومة الصحية، وفي 

صحة حسب مجموعة من املحددات، بغية هذا الصدد تستعرض هذه الحصيلة الوضعية الراهنة للموارد البشرية لوزارة ال

 مستقبلية.  تاستثمارها في إعداد استراتيجيا

تسلط الضوء على املجهودات املبذولة من طرف املديرية قصد تعزيز املنظومة الصحية باملوارد البشرية في أن هذه الحصيلة كما 

يرية والتنظيمية والرقمية التي تطلبتها ضرورة التأقلم مع ظل جائحة كورونا من خالل مجموعة من التدابير املواكبة للتحوالت التدب

املرحلة، فضال عن تكثيف برامج التكوين املستمر لفائدة ألاطر الصحية قصد تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم ملواجهة  تحديات

 الجائحة.

ع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بهدف عالوة على ما سبق، تشكل الحصيلة مناسبة للوقوف على أبرز محطات الحوار الاجتماعي م

يقر بخصوصية قطاع  نظام للوظيفة العمومية الصحية في أفق اعتماد .توطيد السلم الاجتماعي وتحسين أوضاع مهنيي الصحة

 الصحة وزير  السيد ذلك على أكد كما، هوض بالقطاعللنكفيل بتحسين أوضاع ألاطر الصحية بمختلف فئاتها و  ،الصحة العمومية

 .مناسبة من أكثر  في
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يعتبر دور العنصر البشري حاسما في الرفع من جودة الخدمات الصحية املقدمة للمواطنين، ويظل دعم املنظومة الصحية الوطنية 

نه قبل أصلب اختصاصات مديرية املوارد البشرية، ومن الطبيعي  منباألطر الالزمة لضمان السير ألامثل للمؤسسات الصحية 

 .ي التدابير املتخذة في هذا الشأن، البد من بسط وتفكيك وضعية هذه املوارد حسب مجموعة من املحدداتالخوض ف

    

 

 

 

 

 

 

 مؤشرات هامة

 51160 املوظفين:مجموع عدد 

 47093 بالوظيفة:عدد املوظفين في وضعية القيام 

 %63 :التأنيثنسبة 

 سنة 41 ألاعمار:متوسط 

 سنة 39املوظفين ال يتجاوز سنهم عدد  نصف

 2.33 :نسمة 10000عدد ألاطباء لكل 

 7.83 :نسمة 10000يضية لكل عدد ألاطر التمر 

 

92%

4%
1% 3%

:

القيام بالوظيفة إلالحاق الاستيداع ألاطباء املقيمون 
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 %50، ويتوزعون حسب الشبكات الصحية بنسبة في املجال القروي %14ال الحضري، في مقابل من املوظفين باملج %86عمل ي

 .بباقي املؤسسات الصحية %20، ثم 2بشبكة مؤسسات الرعاية الصحية ألاولية %30، 1بالشبكة الاستشفائية

 

 : توزيع املوظفين حسب النوع1جدول 

 نسبة التأنيث جموعامل الذكور  إلاناث الفئة

 59% 9253 3789 5464 3ألاطر الطبية

 70% 28431 8495 19936 ألاطر التمريضية

 46% 9409 5058 4351 ألاطر إلادارية والتقنية

 63% 47093 17342 29751 املجموع

                                                 
 بما فيها املستعجالت الطبية الاستشفائية 1
 بما فيها املستعجالت الطبية للقرب 2
 والصيادلة وجراحو ألاسنانألاطباء  3

50%

30%

1%

19%

توزيع املوظفين حسب :2رسم مبياني

الشبكات الصحية

الشبكة الاستشفائية

شبكة مؤسسات الرعاية الصحية ألاولية

شبكة املؤسسات الطبية الاجتماعية العمومية

أخرى 

14%

86%

ل توزيع املوظفين حسب املجا:3رسم مبياني

الترابي

قروي حضري 
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والتقنية النسبة املتبقية  وألاطر إلادارية من مجموع املوظفين، فيما تتقاسم ألاطر الطبية 60%تشكل ألاطر التمريضية نسبة  -

 .منها لكل %20ب 

  %.63تبلغ نسبة التأنيث بوزارة الصحة  -

 : توزيع املوظفين حسب ألانظمة ألاساسية 2جدول 

 النسبة العدد النظام ألاساس ي

 53,44% 25165 املمرضون و تقنيو الصحة

 19,65% 9253 سنانألاطباء والصيادلة وجراحو ألا 

 6,94% 3266 املمرضون املساعدون 

 5,63% 2652 املساعدون التقنيون 

 5,57% 2624 التقنيون 

 5,40% 2546 املتصرفون 

 1,30% 611 املهندسون و املهندسون املعماريون 

 1,10% 518 املساعدون الطبيون 

 0,78% 365 املساعدون إلاداريون 

 0,16% 77 ألاساتذة الباحثون 

 0,03% 16 ملحررون ا

 100% 47093 املجموع

63%

37%

عتوزيع املوظفين حسب النو :5رسم مبياني 

إلاناث الذكور 

20%

60%

20%

توزيع مجموع املوظفين :4رسم مبياني 

حسب الفئات

ألاطر الطبية ألاطر التمريضية ألاطر إلادارية والتقنية
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نظاما أساسيا، وتشكل نسبة املوظفين املنتمين للنظام ألاساس ي الخاص باملمرضين  11يتوزع مجموع موظفي وزارة الصحة على 

وجراحي  ، فيما تبلغ نسبة املوظفين الخاضعين للنظام ألاساس ي الخاص باألطباء والصيادلة%53وتقنيي الصحة النسبة ألاهم ب 

 بشكل متفاوت. %27، ويتقاسم املوظفون الخاضعون لباقي ألانظمة ألاساسية نسبة %20ألاسنان نسبة 

 : متوسط أعمار املوظفين3جدول 

 متوسط ألاعمار الفئة

 44 ألاطر الطبية

 39 ألاطر التمريضية

 46 ألاطر إلادارية والتقنية

سنة بالنسبة لألطر  44سنة في مقابل  39الفئة ألاصغر سنا بوزارة الصحة حيث يبلغ متوسط أعمارهم التمريضية ألاطر تشكل 

 لألطر إلادارية والتقنية.سنة بالنسبة  46الطبية و

53%

20%

7%

6%

6%
5%

1% 1% 1%

توزيع املوظفين حسب ألانظمة ألاساسية:6رسم مبياني 

املمرضون و تقنيو الصحة ألاطباء املمرضون املساعدون  املساعدون التقنيون 
التقنيون  املتصرفون  املهندسون و املهندسون املعماريون  املساعدون الطبيون 
املساعدون إلاداريون  ألاساتذة الباحثون  املحررون 
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 الفئات العمرية : توزيع املوظفين حسب4جدول 

 املجموع ألاطر إلادارية والتقنية ر التمريضيةألاط ألاطر الطبية الفئة العمرية

 9% 4251 3% 226 14% 4021 0% 4 سنة 26أقل من 

26-30 314 %3 5573 %20 473 %5 6360 %14 

31-35 1205 %13 5456 %19 964 %10 7625 %16 

36-40 1962 %21 3778 %13 1155 %12 6895 %15 

41-45 1705 %18 1036 %4 830 %9 3571 %8 

46-50 1553 %17 1292 %4 1864 %20 4709 %10 

51-55 1438 %16 1862 %7 2077 %22 5377 %11 

56-60 996 %11 4572 %16 1619 %17 7187 %15 

 2% 1118 2% 201 3% 841 1% 76 سنة 60أكثر من 

 100% 47093 100% 9409 100% 28431 100% 9253 املجموع

 41املوظفون املنتمون للفئة العمرية ما بين  ويمثلمجموع املوظفين،  من %54 سنة نسبة 41يمثل املوظفون دون سن  -

 سنة. 50تفوق أعمارهم الذين من املوظفين  %28، في مقابل %18سنة  50و

 من ألاطر الطبية ألاربعين سنة. %63تتجاوز أعمار  -

 ألاربعين سنة.ألاطر إلادارية والتقنية من  %70تفوق أعمار  -

 سنة.  41التمريضية عن من ألاطر  %66تقل أعمار  -
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: توزيع املوظفين حسب الجهات5 جدول   

 املجموع ألاطر إلادارية والتقنية ألاطر التمريضية ألاطر الطبية 

 النسبة املجموع النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد الجهة

 4% 2069 16% 1517 1% 228 4% 324 إلادارة املركزية

 10% 4844 8% 702 11% 3209 10% 933 طنجة تطوان الحسيمة

 8% 3943 8% 721 9% 2548 7% 674 الشرق 

 13% 6175 14% 1297 13% 3763 12% 1115 فاس مكناس

 12% 5359 11% 1000 11% 2994 15% 1365 الرباط سال القنيطرة

 7% 3249 5% 516 8% 2137 6% 596 بني مالل خنيفرة

 14% 6614 12% 1103 13% 3669 20% 1842 الدارالبيضاء سطات

سفي
َ
 11% 4900 8% 794 11% 3202 10% 904 مراكش ا

 5% 2491 3% 306 6% 1773 4% 412 درعة تافياللت

 8% 3765 6% 570 9% 2586 7% 609 ةسوس ماس

 3% 1507 3% 233 4% 1053 2% 221 كلميم واد نون 

 4% 1634 5% 515 3% 943 2% 176 راءالعيون الساقية الحم

 1% 543 1% 135 1% 326 1% 82 الداخلة وادي الذهب

 100% 47093 100% 9409 100% 28431 100% 9253 املجموع

 

جهات: الرباط سال  5 من املوظفين ب %64يتمركز  -

القنيطرة والدار البيضاء سطات، فاس مكناس، طنجة 

 تطوان الحسيمة، مراكش اسفي.

جهتا الدار البيضاء سطات والرباط سال القنيطرة تضم  -

 من ألاطر الطبية. 39%

جهات: جهة  7من ألاطر التمريضية بين  %40يتوزع  -

الشرق، بني مالل خنيفرة، درعة تافياللت، سوس ماسة، 

كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي 

 الذهب.

بجتهي الرباط سال  من ألاطر إلادارية والتقنية %41تتمركز  -

 القنيطرة وفاس مكناس.

 

 عدد املوظفين حسب الجهات  : 1 رسم توضيحي

 

5000أكثر من 
[5000-4000]
]4000-3000]
]3000-2000]
]2000-1000]

1000أقل من 
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 : متوسط أعمار املوظفين حسب الجهات6 جدول 

 4متوسط ألاعمار ألاطر إلادارية والتقنية ألاطر التمريضية ألاطر الطبية الجهة

 40 45 38 43 طنجة تطوان الحسيمة

 40 46 37 42 الشرق 

 43 47 41 45 فاس مكناس

 44 47 41 47 الرباط سال القنيطرة

 39 46 37 41 بني مالل خنيفرة

 43 46 40 48 الدارالبيضاء سطات

سفي
َ
 41 46 39 43 مراكش ا

 37 45 35 38 درعة تافياللت

 42 47 40 43 ةسوس ماس

 35 45 32 37 كلميم واد نون 

 39 46 36 37 العيون الساقية الحمراء

 34 43 30 38 الداخلة وادي الذهب

سنة، وفي  35و 34يعد املوظفون بجتهي الداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون ألاصغر سنا، حيث يبلغ معدل أعمارهم على التوالي 

 سنة. 44املقابل يعتبر موظفو جهة الرباط سال القنيطرة ألاكبر سنا بمعدل أعمار 

 45بيضاء سطات وفاس مكناس ألاكبر سنا بمعدالت أعمار تتراوح بين تعتبر ألاطر الطبية بجهات الرباط سال القنيطرة والدار ال

 سنة. 41عمار تناهز أمر ذاته على ألاطر التمريضية بنفس الجهات بمعدالت سنة، وينطبق ألا 48و

20172021

 2021-2017 بيناملالية تطور عدد املناصب  : 7 جدول 

 التطور العام نسبة التطور  عدد املناصب املالية السنة

2017 1500 - 

%267 

2018 4000 %167 

2019 4000 %0 

2020 4000 %0 

2021 5500 %38 

                                                 
 .الفئة التي ينتمون لها النظر عن بغضلجهة كل متوسط أعمار جميع املوظفين داخل النفوذ الترابي لمن خالل احتساب جهة  كل داخل املوظفينمار عأمتوسط احتساب  تم 4
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عرف عدد املناصب املالية املحدثة بموجب قوانين املالية السنوية 

ارتفاعا  2021-2017دة بين لفائدة وزارة الصحة خالل الفترة املمت

منصب سنة  1500ا العدد من ذ، حيث انتقل ه%267بنسبة بلغت 

ليرتفع  2020-2019-2018منصب برسم السنوات  4000إلى  2017

 2021منصب سنة  5500بعد ذلك إلى 

 

 

 

20182020

2020-2018بين تطور عدد املوظفين  : 8 جدول   

لتطور نسبة ا السنة   

2020-2019 2020 2019 2018 الفئة  2018-2020  

 2% 1% 9253 9149 9100 ألاطر الطبية

 6% 6% 28431 26846 26869 ألاطر التمريضية

 2% -2% 9409 9563 9237 ألاطر إلادارية والتقنية

 4% 3% 47093 45558 45206 املجموع

 

 

 %4بلغ  ارتفاعا 2020و 2018 ةعرف عدد موظفي الوزارة بين سن

سنة  47093لى إ 2018سنة  45206من حيث انتقل عدد املوظفين 

2020. 
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 2020عرفت نسبة استعمال نفقات املوظفين زيادة طفيفة برسم سنة 

 2020سنة  99,5%إلى  2019سنة  99,4%حيث انتقلت هذه النسبة من 

 

 

 

20182020

2020-2018 املوظفين حسب الجهات عددتطور  : 9 جدول   

 نسبة التطور  السنة 

2020-2019 2020 2019 2018 الجهة  2018-2020  

 5% 5% 4844 4614 4633 طنجة تطوان الحسيمة

 4% 2% 3943 3873 3793 الشرق 

 3% 1% 6175 6089 5967 فاس مكناس

 6% 4% 7428 7141 7026 الرباط سال القنيطرة

 1% 1% 3249 3208 3219 بني مالل خنيفرة

 2% 2% 6614 6507 6495 الدارالبيضاء سطات

سفي
َ
 5% 4% 4900 4702 4657 مراكش ا

 3% 3% 2491 2411 2415 درعة تافياللت

 7% 4% 3765 3604 3523 ةسوس ماس

 9% 9% 1507 1387 1382 كلميم واد نون 

 3% 7% 1634 1523 1591 العيون الساقية الحمراء

 8% 9% 543 499 505 الداخلة وادي الذهب

 4% 3% 47093 45558 45206 املجموع

 2020و2018عرفت جهات كلميم واد نون والداخلة وادي الذهب وسوس ماسة أكبر نسب الزيادة في أعداد املوظفين بين سنتي 

 قل نسب الزيادة.أضاء سطات ، بينما سجلت جهتا بني مالل خنيفرة والدار البي%9و % 7تراوحت بين 

99,5%

0,5%

2020نفقات املوظفين سنة :9رسم مبياني 

النفقات املستعملة النفقات غير املستعملة
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20182020

 2020-2018بين سنتي  5تطور كثافة ألاطباء : 10جدول 

 2018 2019 2020 

 الجهة
عدد 

 ألاطباء

عدد 

 السكان

عدد 

السكان 

لكل 

 طبيب

عدد 

ألاطباء 

لكل 

10000 

 نسمة

عدد 

 ألاطباء

عدد 

 السكان

عدد 

السكان 

لكل 

 يبطب

عدد 

ألاطباء 

لكل 

10000 

 نسمة

عدد 

 ألاطباء

 عدد

 السكان

عدد 

السكان 

لكل 

 طبيب

عدد 

ألاطباء 

لكل 

10000 

 نسمة

    194    204    228 إلادارة املركزية

 2,25 4445 3853998 867 2,30 4352 3803995 874 2,30 4350 3753899 863 طنجة تطوان الحسيمة

 2,55 3929 2475223 630 2,58 3883 2446472 630 2,59 3857 2418334 627 الشرق 

 2,34 4277 4448032 1040 2,34 4276 4412905 1032 2,37 4225 4377284 1036 فاس مكناس

 2,49 4021 4910143 1221 2,42 4125 4855330 1177 2,37 4214 4800167 1139 الرباط سال القنيطرة

 2,11 4734 2641803 558 2,17 4616 2621837 568 2,13 4696 2601735 554 بني مالل خنيفرة

 2,28 4382 7471291 1705 2,28 4378 7367967 1683 2,34 4271 7264866 1701 الدارالبيضاء سطات

سفي
َ
 1,75 5709 4835927 847 1,75 5708 4783338 838 1,74 5741 4730362 824 مراكش ا

 2,25 4436 1716779 387 2,27 4412 1703147 386 2,25 4446 1689366 380 درعة تافياللت

 1,95 5128 2928003 571 1,94 5168 2883715 558 2,00 5009 2840203 567 ةسوس ماس

 4,56 2195 449965 205 4,79 2090 447198 214 4,86 2058 444428 216 كلميم واد نون 

 4,05 2471 402785 163 4,16 2405 396752 165 4,43 2259 390774 173 العيون الساقية الحمراء

 4,20 2379 180795 76 4,49 2227 173731 78 4,79 2087 166975 80 الداخلة وادي الذهب

 2,33 4290 36314744 8464 2,34 4270 35896387 8407 2,36 4230 35478393 8388 املجموع

                                                 
 العامون واملتخصصون ألاطباء  5



وآلافاقالحصيلة  لبشريةمديرية املوارد ا |   

  

17  

 

 تطور كثافة ألاطر التمريضية : 11 جدول 

 2018 2019 2020 

 الجهة
عدد ألاطر 

 ضيةالتمري

عدد 

 السكان

عدد 

السكان 

لكل إطار 

 تمريض ي

عدد ألاطر 

التمريضية 

لكل 

10000 

 نسمة

عدد ألاطر 

 التمريضية

عدد 

 السكان

عدد 

السكان 

لكل إطار 

 تمريض ي

عدد ألاطر 

التمريضية 

لكل 

10000 

 نسمة

عدد ألاطر 

 التمريضية

عدد 

 السكان

عدد 

السكان 

لكل إطار 

 تمريض ي

عدد ألاطر 

التمريضية 

لكل 

10000 

 نسمة

    228    262    228 إلادارة املركزية

 8,33 1201 3853998 3209 7,90 1265 3803995 3007 8,09 1236 3753899 3038 طنجة تطوان الحسيمة

 10,29 971 2475223 2548 9,72 1029 2446472 2377 10,02 998 2418334 2423 الشرق 

 8,46 1182 4448032 3763 8,12 1231 4412905 3584 8,22 1217 4377284 3596 فاس مكناس

 6,10 1640 4910143 2994 5,72 1749 4855330 2776 5,56 1797 4800167 2671 الرباط سال القنيطرة

 8,09 1236 2641803 2137 7,98 1253 2621837 2092 8,18 1223 2601735 2128 بني مالل خنيفرة

 4,91 2036 7471291 3669 4,89 2047 7367967 3600 4,94 2025 7264866 3588 الدارالبيضاء سطات

سفي
َ
 6,62 1510 4835927 3202 6,19 1615 4783338 2961 6,41 1560 4730362 3032 مراكش ا

 10,33 968 1716779 1773 10,09 991 1703147 1719 10,15 985 1689366 1715 درعة تافياللت

 8,83 1132 2928003 2586 8,49 1178 2883715 2449 8,56 1168 2840203 2431 ةسوس ماس

 23,40 427 449965 1053 21,06 475 447198 942 20,90 478 444428 929 كلميم واد نون 

 23,41 427 402785 943 21,80 459 396752 865 22,80 439 390774 891 العيون الساقية الحمراء

 18,03 555 180795 326 15,71 636 173731 273 16,35 612 166975 273 الداخلة وادي الذهب

 7,83 1277 36314744 28431 7,50 1334 35896387 26907 7,59 1317 35478393 26943 املجموع
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حيث  ،2020-2018كثافة ألاطباء وألاطر التمريضية استقرارا نسبيا خالل الفترة املمتدة ما بين سنتي  معدل عرف -

 نسمة. 10000إطارا تمريضيا لكل  7.83في مقابل  ،نسمة 10000لكل طبيبا  2.33 ،2020ت سنة بلغ

، حيث ألاطباءتعتبر جهات كلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ألاعلى كثافة من حيث  -

الطبية كثافة معدالت النسمة. فيما سجلت جهة مراكش آسفي أقل  10000طبيبا لكل  4.56و 4.05تراوحت ما بين 

 .نسمة 10000لكل طبيبا 1.75ب 

تعتبر جهات العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون والداخلة وادي الذهب ألاعلى كثافة وبالنسبة لألطر التمريضية، ف -

نسمة. فيما سجلت جهتا الدار البيضاء سطات والرباط  10000لكل  18.03، 23.40، 23.41بنسب بلغت على التوالي 

 .6.10و 4.91دالت كثافة ب سال القنيطرة على التوالي أقل مع

 

 

 : تطور عدد املوظفين املغادرين ألسالك الوظيفة بصفة نهائية12جدول 

 2019 
مجموع 

2019 

 2020 
مجموع 

2020 

نسبة 

 الفئة التطور 
بلوغ حد سن 

 التقاعد

أسباب 

 أخرى 

بلوغ حد سن 

 التقاعد

سباب أ

 أخرى 

 -44% 154 91 63 275 120 155 ألاطر الطبية

 -60% 558 110 448 1388 152 1236 ألاطر التمريضية

ألاطر إلادارية 

 والتقنية
335 48 383 91 48 139 %64- 

 -58% 851 249 602 2046 320 1726 املجموع

عدد السكان لكل طبيب حسب  : 2رسم توضيحي 

 الجهات

 

عدد السكان لكل إطار تمريض ي حسب  : 3رسم توضيحي 

 الجهات

 

5000أكثر من 
[5000-4000]
]4000-3000]

3000أقل من 

2000أكثر من 
[2000-1500]
]1500-1000]

]1000-500]
1000أقل من 
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سالك الوظيفة بصفة نهائية وذلك مقارنة بسابقتها عدد املوظفين املغادرين أل  في %58تراجعا مهما بنسبة  2020سجلت سنة 

النسبة ألاهم من بين أسباب الحذف النهائي من أسالك للتقاعد  القانونية السنتمثل إلاحالة على التقاعد لبلوغ حد و  ،2019

 الوظيفة.

20212025

 2025و  2021ظفين املحالين على التقاعد بين داد املو أع توقع  : 13 جدول 

 2025 2024 2023 2022 2021 الفئة

 232 104 106 155 72 ألاطر الطبية

 989 746 455 1291 825 ألاطر التمريضية

 377 215 131 321 195 ألاطر إلادارية والتقنية

 1598 1065 692 1767 1092 املجموع

 

 ة، وسيبلغ هذا العدد ذروته سن2025و 2021 سنة ى التقاعد خالل الفترة املمتدة بينعدد مهم من املوظفين سيحالون عل

 .2025ودا الارتفاع بعدها في سنة لينخفض في السنتين املواليتين معا 2022

72
155 106 104

232

825

1291

455

746

989

195

321
131 215

377

2021 2022 2023 2024 2025

2021توقع أعداد املوظفين املحالين على التقاعد بين :10رسم مبياني 

2025و

ألاطر الطبية ألاطر التمريضية ألاطر إلادارية والتقنية
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2020

 حسب الجهات من املوارد البشرية 2020حصيلة سنة  : 14جدول 

 املجموع ألاطر إلادارية والتقنية ألاطر التمريضية ألاطر الطبية الجهة

 الحصيلة 7الوافدون  6املغادرون الحصيلة الوافدون  املغادرون الحصيلة الوافدون  املغادرون الحصيلة الوافدون  املغادرون 

 39 110 71 40 78 38 3- 15 18 2 17 15 إلادارة املركزية

 297 474 177 30 67 37 245 371 126 22 36 14 طنجة تطوان الحسيمة

 259 439 180 26 55 29 214 348 134 19 36 17 الشرق 

 404 641 237 51 111 60 324 459 135 29 71 42 فاس مكناس

 269 516 247 41 129 88 217 340 123 11 47 36 الرباط سال القنيطرة

 115 329 214 25 63 38 93 250 157 3- 16 19 بني مالل خنيفرة

 177 439 262 32 87 55 149 312 163 4- 40 44 ضاء سطاتالدارالبي

سفي
َ
 332 529 197 36 80 44 294 431 137 2 18 16 مراكش ا

 121 346 225 24 59 35 77 260 183 20 27 7 درعة تافياللت

 219 330 111 28 55 27 185 260 75 6 15 9 ةسوس ماس

 135 269 134 14 32 18 116 221 105 5 16 11 كلميم واد نون 

 93 201 108 21 50 29 69 142 73 3 9 6 العيون الساقية الحمراء

 75 126 51 18 32 14 58 92 34 1- 2 3 الداخلة وادي الذهب

 2535 4749 2214 386 898 512 2038 3501 1463 111 350 239 املجموع

                                                 
 السنة نفس برسم الجهات من نتقاالتهما المفعلة الموظفين أعداد ،2020 سنة نهائية بصفة الوظيفة ألسالك المغادرين الموظفين أعداد إلى إضافة العدد هذا يشمل 6
 السنة نفس برسم الجهات نحو انتقاالتهم المفعلة الموظفين أعداد ،2020 سنة...( اإلدماج إعادة-التوظيف) الوافدين الموظفين أعداد إلى إضافة العدد هذا يشمل  7
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رقاما إيجابية، وتعتبر حصيلة ألاطر التمريضية هي ألاعلى املوظفين أ فئاتسجلت الحصيلة العامة بين املغادرين والوافدين بجميع 

 .111ثم ألاطر الطبية بحصيلة + 386تليها حصيلة ألاطر إلادارية والتقنية ب+ 2038من حيث الرقم املسجل ب +

تبقى ، و 2020بقراءة متأنية ألعداد الوافدين واملغادرين حسب كل جهة، يتضح أن جميع الجهات سجلت حصيلة إيجابية سنة 

 .جهات فاس مكناس ومراكش آسفي والرباط سال القنيطرة ألاعلى من حيث الحصيلة املسجلة

، إال أن ذلك ال 2020سجلت جهات الدار البيضاء سطات وبني مالل خنيفرة والداخلة وادي الذهب حصيلة عامة إيجابية سنة 

 .4-و  1-ة سلبية تتراوح بين يعكس حصيلة ألاطر الطبية بتلك الجهات، ذلك أن هذه الفئة عرفت حصيل
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من املوارد البشرية حسب الجهات2020حصيلة سنة :11رسم مبياني 

ألاطر الطبية ألاطر التمريضية ألاطر إلادارية والتقنية
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 توقع الخصاص في ألاطر الصحية حسب الجهات : 15 جدول 

 الخصاص املتوقع العدد 

 املجموع ألاطر التمريضية ألاطباء ألاطر التمريضية ألاطباء الجهة

    228 194 إلادارة املركزية

 1555 1064 491 3219 867 طنجة تطوان الحسيمة

 1496 1078 418 2548 630 الشرق 

 1859 1288 571 3763 1040 فاس مكناس

 1766 1346 420 2994 1221 الرباط سال القنيطرة

 1184 765 419 2137 558 بني مالل خنيفرة

 2919 2300 619 3669 1705 الدارالبيضاء سطات

سفي
َ
 2395 1704 691 3202 847 مراكش ا

 1383 993 390 1773 387 درعة تافياللت

 1491 1002 489 2586 571 ةسوس ماس

 571 394 177 1053 205 كلميم واد نون 

 456 313 143 943 163 العيون الساقية الحمراء

 100 45 55 326 76 الداخلة وادي الذهب

 17175 12292 4883 28441 8464 املجموع

من ألاطر  12000لألطباء و من 4800في املوارد البشرية يناهز   9خصاصا  8حية التابعة لوزارة الصحةتعرف املؤسسات الص

من مجموع  %31التمريضية، وتعتبر جهتا الدار البيضاء سطات مراكش اسفي ألاكثر خصاصا من حيث ألاطر الصحية والبالغ 

 الخصاص.

  

                                                 
   الصحة لوزارة والتابعة ،2020 دجنبر حدود إلى المشغلة الصحية المؤسسات مستوى على المسجل بالخصاص األمر يتعلق  8
 المؤسسات لصحة،ا لوزارة التابعة الصحية المؤسسات: يخص وذلك المستدامة التنمية أهداف صحيا لتحقيق إطارا 97000 يناهز البشرية الموارد في خصاصا الصحة قطاع يعرف 9

 .الخاص للقطاع عةالتاب الصحية المؤسسات عمومية، مؤسسات شكل على صحية خدمات تقدم التي
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مامية، وقصد تخفيف الضغط عليها وضمان ولوج املواطنين اجدة في الصفوف ألا ر الصحية املتو لألط شكلت جائحة كورونا تحديا

لخدمات صحية ذات جودة، عملت مديرية املوارد البشرية عبر مجموعة من التدابير على تعزيز العرض الصحي وكذا تحفيز ألاطر 

 .19الصحية قصد مواجهة ألاثار الصحية املترتبة عن انتشار كوفيد 

تعتبر وزارة الصحة قطاعا محوريا في مواجهة وباء كورونا، وذلك من 

خالل تعزيز العرض الصحي باملوارد البشرية الالزمة، وألجل ذلك تم 

استثناء وزارة الصحة من تعليق التوظيف العمومي بموجب منشور 

عملت مديرية املوارد  ،لرئيس الحكومة، وقصد تفعيل هذا الاستثناء

البشرية انطالقا من املهام املنوطة بها، واملتعلقة أساسا بتلبية 

الحاجيات من ألاطر الصحية املعبر عنها من طرف مختلف مصالح 

الوزارة على تنظيم مباريات لتوظيف ألاطر الالزمة لتدعيم املنظومة 

عادي الصحية باملوارد البشرية الضرورية، وكذا لضمان السير ال

 10للمؤسسات الصحية التابعة لها، حيت تم إجراء ما مجموعه 

 مترشح ومترشحة. 18541مباريات على املستوى الوطني عرفت مشاركة 

واعتبارا لإلجراءات الاحترازية املتخذة في ظل حالة الطوارئ الصحية وما نجم عنها من استحالة إلجراء هذه املباريات بالصيغ 

رية املوارد البشرية على تجاوز هذا املعطى بتنظيم هذه املباريات عن بعد )عبر منصات الاتصال املرئي( بعد الاعتيادية، عملت مدي

 ترخيص خاص من السيد رئيس الحكومة، عبأت لها املديرية إمكانيات بشرية ولوجستية وتقنية هامة.

 2020مباريات التوظيف عن بعد برسم سنة  : 16 جدول 

 املناصب املفتوحة عدد املترشحين ة املتبارى بشأنهاالدرج تاريخ املباراة
 60 9089 تقني من الدرجة الثالثة 1022/09/2019

 120 5800 تقني من الدرجة الرابعة 22/09/2019

 200 953 مساعد تقني من الدرجة الثالثة )مساعد في العالج( 22/12/2019

 30 103 مساعد تقني من الدرجة الثالثة 12/01/2020

 299 158 طبيب من الدرجة ألاولى 14/05/2020

 357 322 ممرض من الدرجة ألاولى 14/05/2020

 98 216 تقني الصحة من الدرجة ألاولى 14/05/2020

 95 365 مروض من الدرجة ألاولى 14/05/2020

 271 1438 قابلة من الدرجة ألاولى 14/05/2020

 31 97 من الدرجة ألاولىمساعد في املجال الطبي الاجتماعي  14/05/2020

 1561 18541 املجموع

مباشرة بعد إلاعالن عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، وما رافقها من رفع نسبي للقيود املفروضة على حرية التنقل بين الجهات، 

وذلك انسجاما مع سياسة  2020ورش التوظيف الجهوي الذي سبق وأن أعطيت انطالقته مطلع سنة استكملت وزارة الصحة 

                                                 
 .2020وتم تنظيم الاختبارات الشفوية عن بعد وكذا تعيين املقبولين سنة  2019سنة  اختباراتها الكتابية يتعلق الامر بمباريات نظمت  10
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الصادر في  3972.19تدعيم الالتمركز إلاداري وتعزيز التدبير الجهوي للموارد البشرية، وكذا تفعيال ملقتضيات قرار وزير الصحة رقم 

بعض الوثائق والتصرفات إلادارية املتعلقة بتدبير املوارد البشرية،  ( بتفويض إلامضاء بشأن2019أكتوبر  10) 1441من صفر  11

 حيث تم في هدا الصدد تنظيم مباريات التوظيف على املستوى الجهوي بمواكبة وتأطير من مديرية املوارد البشرية.

 

 2020 سنة مباريات التوظيف الجهوية املنظمة برسم : 17 جدول 

 املمرضون  الجهة
تقنيو 

 الصحة
 القابالت روضون امل

املساعدون في 

املجال الطبي 

 الاجتماعي

تقني )النقل 

وإلاسعاف 

 الصحي(

مساعد تقني 

)مساعد في 

 العالج(

 املجموع

 211 20 7 8 50 13 24 89 طنجة تطوان الحسيمة

 177 10 4 7 50 9 20 77 الشرق 

 286 25 6 10 60 23 34 128 فاس مكناس

 266 30 6 8 60 7 40 115 الرباط سال  القنيطرة

 171 10 6 10 50 12 16 67 بني مالل  خنيفرة

 517 40 10 25 120 55 73 194 سطاتالدارالبيضاء 

 361 30 7 16 60 38 58 152 مراكش  اسفي

 252   5 50 7 19 171 درعة  تافياللت

 208 10 5 5 50 28 25 85 سوس  ماسة

 94 5 3 2 30 4 12 38 واد نون كلميم 

 61 5 2 2 10 2 10 30 الحمراءاقية العيون  الس

 52 5  2 10 2 9 24 وادي الذهبالداخلة 

 2656 190 56 100 600 200 340 1170 املجموع

 

G.E.E

هاما في تحسين وتخليق التدبير العمومي،  اتلعب الرقمنة دور 

ليه في ظل تفش ي وباء كورونا، وهو إجراء تضاعفت الحاجة ا

السيما لضمان استمرارية املرفق العمومي كمبدأ دستوري. 

وتعد مديرية املوارد البشرية واحدة من البنيات إلادارية التي 

نجاز وتطوير منصات إانخرطت مبكرا في هذا الورش، عبر 

وتطبيقات معلوماتية ألغراض متعددة، واستجابة منها 

الطارئة املتمثلة في تجنب تداول الوثائق لإلجراءات الوقائية 

طورت ورقيا، وما ينطوي عليه من مخاطر في تفش ي العدوى، 
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مكنتها من استقبال ومعالجة الترشيحات ، GESTION ELRCTRONIQUE DES ENVOIS "GEE“تحت مسمى  املديرية منصة رقمية

ملتعلق بحماية ألاشخاص الذاتيين تجاه معالجة املعطيات ذات ا .09 08الخاصة باملباريات املنظمة عن بعد، بشكل مطابق للقانون 

 الطابع الشخص ي. 

 GEE لكترونية املعالجة عبر منصةعدد وثائق ملفات الترشيح إلا : 18جدول 

 عدد الوثائق املعالجة املباراة

 24334 2020مباريات التوظيف عن بعد دورة ماي 

 27377 06/12/2020مباريات التوظيف الجهوي ابتداء من 

 

وقد عرفت هذه التجربة نجاحا منقطع النظير، تم استثماره فيما بعد من خالل تطوير هذه املنصة لتتناسب مع متطلبات مذكرة 

املصلحة الصادرة عن الخازن العام للمملكة املتعلقة بتجريد الوثائق املثبتة لنفقات موظفي الدولة والجماعات الترابية، بحيث تمت 

جديدة الستقبال جميع امللفات املتعلقة بشؤون املوظفين من طرف املصالح الالممركزة ومعالجتها إلكترونيا على  إضافة قنوات

 لكتروني "اندماج" قصد التسوية.لى التطبيق إلاإا عبر ذات املنصة املستوى املركزي ثم إرساله

 GEEعدد امللفات املعالجة قصد التسوية عبر منصة  : 19 جدول 

 عدد امللفات املعالجة يةنوع العمل

 3391 التوظيف

 27778 الترقيات

 650 الوضعيات

 656 الرخص املرضية

 1028 التعويض عن املنطقة

 435 التعيين في مناصب املسؤولية

 78 التعويض عن التخصص

 2875 التعويضات العائلية

 125 التأديب
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تعتبر عملية إعادة انتشار ألاطر الصحية من املهام ألاساسية التي 

تضطلع بها مديرية املوارد البشرية، والتي تروم من خاللها تزويد املناطق 

ألطر الصحية الكفيلة لأو الجهات التي تعرف خصاصا أو سوء توزيع 

 لحق في العالج.في ابتأمين املساواة 

اقي بلدان العالم، تعرف بالدنا انتشار وباء كورونا، حيث وعلى غرار ب

شكلت الوضعية الوبائية املتقلبة بين الجهات تحديا حقيقيا وضغطا 

هائال على ألاطر الصحية بالصفوف ألامامية، مما حتم على مديرية 

املوارد البشرية نهج آلية إعادة انتشار ألاطر الصحية تماشيا مع تطور 

بين الجهات وذلك بتنسيق مع باقي املتدخلين قصد  الحالة الوبائية

تخفيف الضغط على ألاطر العاملة باملستشفيات وإضفاء دينامية 

جديدة على مستوى أدائها، وكذا تحقيق التوازن على مستوى الولوج 

 للخدمات الصحية.

ل باملصابين بالفيروس إضافة إلى تخفيف وفي هذا الصدد، تم إنشاء مجموعة من املستشفيات امليدانية قصد توسيع منظومة التكف

الضغط على باقي البنيات الاستشفائية، حيث عملت مديرية املوارد البشرية بتنسيق مع املصالح الالممركزة للوزارة وباقي املتدخلين 

الاستعانة باألطر  على ضمان تزويد هذه املستشفيات باملوارد البشرية الالزمة لتشغيلها وتوفير الخدمات الصحية، سواء بواسطة

 الصحية العاملة داخل نفس الجهة املعنية، أو استقدامها من باقي جهات اململكة مع مراعاة الحالة الوبائية لكل جهة على حدة.

على املستوى الوطني. وقد سهرت % 35من ألاطر الصحية على املستوى الجهوي، وحوالي  %80وشملت عملية إعادة الانتشار حوالي 

وارد البشرية بتنسيق مع مختلف ألاطراف املتدخلة على توفير جميع الظروف الالزمة لهذه ألاطر للقيام بعملها في أحسن مديرية امل

 ألاحوال.

 19الئحة املستشفيات امليدانية الخاصة بالتكفل بمصابي كوفيد : 20 جدول 

 تاريخ الاشتغال الطاقة السريرية إلاقليم /العمالة/املدينة الجهة

 15/06/2020 708 بنسليمان البيضاء سطاتالدار 

 01/05/2020 730 الدار البيضاء انفا الدار البيضاء سطات

 16/07/2020 504 الجديدة الدار البيضاء سطات

 14/05/2020 300 ابن جرير مراكش أسفي

 18/07/2020 1097 طنجة أصيلة طنجة تطوان الحسيمة

 20/06/2020 900 سيدي يحيى الرباط سال القنيطرة

 11/11/2020 100 بني مالل بني مالل خنيفرة
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تعتبر الترقية حقا من الحقوق ألاساسية التي يتمتع بها املوظف، والتي 

فيزه ودفعه للمزيد من البدل و العطاء، وبالنظر للظرفية تساهم في تح

واملتسمة بانتشار وباء كورونا، صدر منشور  2020التي طبعت سنة

رئيس الحكومة حث من خالله القطاعات الحكومية على تأجيل لسيد ل

ف العبء من أجل تخفي 2020تسوية الترقيات املبرمجة برسم سنة 

ع الصحة كان من القطاعات املستثناة ن قطاأعن ميزانية الدولة، إال 

من هذه التدابير الاستثنائية، ومن هذا املنطلق عملت مديرية املوارد 

البشرية على تكثيف الجهود من أجل تسوية الترقيات الخاصة باألطر 

مامية في مواجهة ف فئاتها واملرابطة في الصفوف ألا الصحية بمختل

سمة في تنزيل مقتضيات سنة حا 2020الجائحة، كما جعلت من سنة 

( في شأن النظام ألاساس ي الخاص بهيئة املمرضين وتقنيي الصحة 2017سبتمبر  28) 1439محرم  7صادر في  535-17-2املرسوم رقم 

  املشتركة بين الوزارات.

 ترقية في الدرجة موزعة كما يلي: 1521ترقية في الرتبة و 5194نية من استفادت ألاطر الطبية وألاطر إلادارية والتق

 الخاصة باألطر الطبية وألاطر إلادارية والتقنيةالترقيات  : 21جدول 

 الترقية في الدرجة الترقية في الرتبة 

 الهدف الفئة
امللفات 

 املعالجة

نسبة     

 إلانجاز
 الهدف

امللفات 

 املعالجة

 نسبة   

 إلانجاز

 %94.8 871 918 %100 2016 2016 طر الطبيةألا 

 98.63% 650 659 %99 3178 3208 إلاداريون والتقنيون 

والرفع من املردودية، انكبت  ءفي إطار تحفيز ألاطر الصحية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، ملا لذلك من أثر إيجابي على تحسين ألادا

ة الوضعية إلادارية واملالية لألطر التمريضية يمقتضيات املرسوم الجديد قصد تسو  مديرية املوارد البشرية على استكمال تنزيل

 هداف الوزارة.أل العنصر البشري في صلب توجهات و بمختلف درجاتهم، انسجاما مع سياستها في جع

 

بلغت عملية إدماج املمرضين املجازين من الدولة ضمن ألاطر الخمس املنصوص عليها في املرسوم الجديد بشطريها، مراحلها ألاخيرة، 

 كما هو موضح أسفله. % 96,48حيث بلغت نسبة إلانجاز 
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 ترقية الاستثنائيةتطور نسبة املمرضين املجازين من الدولة املستفيدين من ال : 22جدول 

  2019 2020 

 نسبة إلانجاز مجموع  امللفات املعالجة نسبة إلانجاز امللفات املعالجة الهدف الشطر

 98.15% 5315 92.74% 5056 5452 ألاول 

 94.75% 5061 46.28% 2523 5452 الثاني

إطارا تمريضيا موزعين  10687ما مجموعه  تمريضيةلألطر البالنسبة  2020ستفيدين من الترقية برسم سنة إجمالي عدد املكما بلغ 

 كما يلي:

  9854الترقية في الرتبة: 

  833الترقية في الدرجة: 

بلغ عدد ألاطر التمريضية الذين تم ادماجهم ضمن احدى ألاطر السالفة الذكر مع او بدون الاستفادة من ألاقدمية الاعتبارية ما 

 ممرضا وذلك وفق ما يلي: 5453مجموعه 

 دماج وتسوية الوضعية إلادارية واملالية للممرضين وتقنيي الصحةإلا  : 23جدول 

 2020سنة  2019سنة   

 إلانجازنسبة  امللفات املعالجة الهدف نوع إلادماج
امللفات جموع م

 املعالجة
 إلانجاز نسبة

 %68.34 2490 - - 4527 إلادماج مع أقدمية اعتبارية

 %66.04 2963 %29.92 1566 5274 الادماج بدون أقدمية اعتبارية

96%

4%

ترقية نسبة معالجة ملفات ألاطر التمريضية املستفيدين من ال:12رسم مبياني 

الاستثنائية

امللفات املعالجة امللفات املتبقية
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مديرية املوارد البشرية، ملا لها من  ىبأهمية بالغة لد تحظى انتقاالت ألاطر الصحية

الرغم من الظروف انعكاسات إيجابية على الحياة الاجتماعية ملوظفي وزارة الصحة، وب

رونا، ارتأت مديرية املوارد و كراهات املتزايدة املرتبطة بتدبير جائحة كالاستثنائية وإلا

مامية على املزيد من البدل في الصفوف ألا  البشرية تحفيزا منها للشغيلة الصحية املرابطة

ا الصدد نظمت ذرغم من هذه الظروف، وفي هالصيانة حقها في الانتقال بو والعطاء 

املديرية جميع الحركات الانتقالية املنصوص عليه في الدورية الخاصة باالنتقاالت فضال 

، وبلغ عدد املستفيدين من ة ذات الصيغة الاجتماعية الطارئةعن الانتقاالت الاستثنائي

مستفيد ومستفيدة توزعت على  4376من مختلف الفئات  2020الانتقال برسم سنة 

  الشكل الاتي:

2020د املوظفين املستفيدين من انتقاالت سنة : عد42جدول   

 11م صعبة محلية جهوية وطنية نوع الحركة
التحاق 

 بالزوج

انتقاالت 

 استثنائية

 144 591 166 840 1131 1504 عدد املستفيدين

 

ة وهو ما يشكل نسبة مستفيد ومستفيد 591فيما بلغ عدد املستفيدين من الانتقال في إطار حركة الالتحاق بالزوج)ة( ما مجموعه 

 جماليين.من عدد املستفيدين إلا  14%

                                                 
 الانتقاالت التي تتم من املناطق الصعب تزويدها باملوارد البشرية 11

99,5%

0,5%
5%

نسبة املستفيدين من :13رسم مبياني 

حسب الفئة2020الانتقاالت سنة 

ألاطر التمريضية ألاطر الطبية ألاطر إلادارية والتقنية

3% 14%
4%

19%

26%

34%

نسبة املستفيدين من :14رسم مبياني 

حسب نوع الحركة2020الانتقاالت سنة 

انتقاالت استثنائية التحاق بالزوج م صعبة

محلية جهوية وطنية
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املرتبطة بتلبية حاجيات مختلف املصالح من املوارد البشرية وكذا تكوينها وتأهيلها وتدبير مسارها املنهي، تناط  هاممللباإلضافة 

هلية بة ألا لى مراقإاملرضية والتصديق عليها، إضافة  ما يتعلق بالرخصبمديرية املوارد البشرية دراسة امللفات املعروضة عليها في

 لولوج الوظيفة العمومية.

 عاقتكراهات إوباء كورونا، وما نتج عن ذلك من املتمثلة في تفش ي  2020وبالرغم من الظرفية الاستثنائية التي اتسمت بها سنة 

 ،راءات الاحترازية الهادفة الى حماية املوظفين واملرتفقين على حد سواءالعادي للمرافق العمومية بشكل عام من جراء إلاج السير 

وفيما يلي بعض املعطيات  حرصت املديرية على دراسة مختلف امللفات املتعلقة بصحة املوظفين املعروضة عليها وإبداء الرأي بشأنها.

 .2020سنة ل الثلث الرابع املتعلقة بأنشطة املجلس الصحي برسم

 2020امللفات املعروضة على املجلس الصحي برسم الثلث الرابع لسنة  : 25جدول 

 عدد امللفات املتوصل بها 2733

 عدد امللفات التي تمت دراستها 2733

 نسبة املعالجة 100%

 

 2020نسبة امللفات املرضية الجديدة برسم الثلث الرابع لسنة  : 26جدول 

 امللفات القديمة جديدةامللفات ال املجموع نسبة امللفات الجديدة

%21,06 3096 652 2444 

 

 عدد الحاالت التي بث فيها املجلس الصحي : 27جدول 

 رأي املجلس الصحي عدد الحاالت

 حاالت غير مندرجة ضمن الرخص املرضية طويلة الامد أو متوسطة الامد 62

 رخص مرض متوسطة الامد 200

 رخص مرض طويلة الامد 612

 ألاهلية 540

 العجز الجزئي الدائم جراء حادثة مصلحة 71

 العجز الكامل املؤقت + العجز الجزئي الدائم جراء حادثة مصلحة 104

 العجز الكامل املؤقت جراء حادثة مصلحة 33

 حاالت الشفاء قبل استكمال الرخص املرضية طويلة الامد ومتوسطة الامد 294

 ص املرضيةحاالت الشفاء بعد استنفاد الحق في الرخ 35

 بعد استنفاد الحق في الرخص املرضيةالعجز النهائي حاالت  16

 إعفاء مبرر 97

 املجموع 2064
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يعتبر التكوين أداة أساسية في تحسين وتنمية قدرات ألافراد، بحيث يمكنهم من الانخراط السريع في املنظومة والتكيف مع املتغيرات 

ة اهتماما بالغا بمنظومة التكوين ألاساس ي منه واملستمر، ملا له من انعكاسات إيجابية على جودة املتسارعة. وقد أولت وزارة الصح

 الخدمات الصحية املقدمة للمواطنات واملواطنين.

ومن هذا املنطلق انخرطت مديرية املوارد البشرية في إرساء وتجويد منظومة تكوين خاصة باألطر الصحية عبر الاستراتيجية الوطنية  

تها البشرية، وقد ساهمت هذه اغية تعزيز قدرات طاقتبنت من خاللها املديرية مجموعة من التدابير ب، 2025-2019لتكوين املستمر ل

، وقد شملت هذه التدابير املجاالت التالية:كوروناإلاجراءات في تنمية مهارات ألاطر الصحية في مواجهة جائحة 

 

 

  .قيادة ولجان تقنية خاصة بالتكوين املستمر لفائدة أطر وزارة الصحة لجنة إعداد منشور متعلق بإحداث -

 .وإدماج املوظفين حديثي التعيين بوزارة الصحة إعداد منشور خاص بإرساء منظومة استقبال -

 لألطباء.مسودة مرسوم خاص بالتكوين املستمر  حول تقديم رأي  -

  

اتخذت مديرية املوارد البشرية مجموعة من إلاجراءات الهادفة إلى 

تأطير مهنيي الصحة وتزويدهم باملهارات الالزمة للتصدي لهذه 

 الجائحة، وقد شملت هذه إلاجراءات مستويين:

لفائدة مهنيي  يةوتأطير  يةاملستوى ألاول: تنظيم دورات تكوين -

   وباء كورونا. الصحة املتواجدين في الصفوف ألامامية ملواجهة

املستوى الثاني: تنظيم دورات تكوين وتأطير لفائدة مهنيي  -

الصحة املتواجدين باملؤسسات الصحية غير املعنية بالتكفل 

 .وباء كورونابمرض ى 

https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A
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 الجهاتحسب في إطار التصدي للجائحة عدد املستفيدين من الدورات التكوينية  : 28جدول 

 الجهة عدد الدورات التكوينية املستفيدون 

 الحسيمة تطوان طنجة 251 3147

 الشرق  104 2208

  القنيطرة سال  الرباط 42 771

 بني مالل  خنيفرة 45 106

 آسفي مراكش 84 2180

 افياللتدرعة ت 101 1510

 سوس ماسة 253 3197

 واد نون  كلميم 12 287

 العيون الساقية الحمراء 60 809

 الداخلة واد الذهب 15 250

14494 

 

 املجموع 967

 ومن أبرز مواضيع الدورات التكوينية خالل هذه الازمة، نجد:

 .19-وباء كوفيد -

 .19-الخطة الوطنية لليقظة والتصدي لفيروس كوفيد -

 .19-تكفل باملرأة الحامل وحديثي الوالدة في سياق جائحة كوفيدتكوين حول ال -

 19-إجراءات الرصد والتبليغ والتكفل بالحاالت املحتمل إصابتها بفيروس كوفيد -

 املؤكدة.سواء املحتملة أو  19 -تكوين حول إلاجراءات املتعلقة بالوفيات الناجمة عن حاالت إلاصابة بفيروس كوفيد -

 19-رف على الحاالت املحتمل إصابتها بفيروس كوفيداجراءات الكشف والتع -

 19-تكوين حول كيفية وضع ونزع الزي الخاص بالتكفل بحاالت كوفيد -

 تكوين حول استعمال تطبيق "وقايتنا". -

 ملستمر بوزارة الصحة: توقع عدد املستفيدين من دورات التكوين ا 29جدول 

 2023 2022 2021 السنة

 6100 5100 4100 العدد
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e-Learning 

بشراكة مع » الجماعاتية التغذية «تكوين عن بعد حول  -

من مهنيي  200لفائدة    املدرسة الوطنية للصحة العمومية 

 وزارة الصحة وبعض الفاعلين في املجال الصحي.

 رات للتكوين املستمر عن بعد في إطار خطة إنعاشإطالق دو  -

إطالق دورات للتكوين عن -التكوين املستمر بوزارة الصحة 

من امليادين واملجاالت ذات الصلة  بعد في مجموعة

 .2021باختصاصات مديرية املوارد البشرية في إطار مخطط 

 

 والتي تضمنت عدة مجاالت تدخل، ومن بينها: 2020إعداد خطة إنعاش التكوين املستمر بوزارة الصحة لسنة 

  ة الجماعاتية.: تعزيز نهج صحة ألاسرة والصح1محور 

  ولوية.عاش برامج الصحة العمومية ذات ألا : إن2محور 

  تطوير التكوين عن بعد لفائدة مهنيي الصحة3 محور :            . 

  تعزيز وتطوير التكوين في إطار الجهوية ومواكبة املصالح الالممركزة في هذا الشأن.4محور : 

  سات الاستشفائية: دعم الاجراءات املتعلقة بمجاالت تدخل املؤس5محور. 

 

 تصميم مشروع إنشاء مركز وطني مرجعي للتكوين املستمر عن بعد بوزارة الصحة. -

 دارة العمومية:ن التمويل من طرف صندوق تحديت إلا تصميم مشروعين مهيكلين في إطار الترشح لالستفادة م -

 نشاء مركز وطني مرجعي للتكوين املستمر.إ : 1مشروع رقم 

4100

5100

6100

2021 2022 2023

لفترة عدد املستفيدين من التكوين املستمر خالل ا:15رسم مبياني 

2021-2023
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 رساء و تطوير نمط التكوين عن بعد على مستوى املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحةإ :2 روع رقممش. 

دارة وذلك عن طريق عقد مجموعة من الاجتماعات واملراسالت مع اللجنة صالح إلا إبعد عرض املشاريع املعنية على مستوى قطاع 

رساء مشروع يتمحور حول إعاله، الش يء الذي مكن من أورين دمج املشروعين املذكاملكلفة بدراسة امللفات والتي اقترحت بدورها 

ولى جريت التجربة ألا أن التمريضية وتقنيات الصحة، حيت "تطوير نظام تدبير التكوين عن بعد على مستوى املعاهد العليا للمه

وقد توجت هذه املجهودات باملصادقة على هذا املشروع  .بمعهد الدار البيضاء "وذلك في إطار تمويل صندوق تحديت الادارة العمومية

جراءات ذات الصلة بتنسيق مع جميع املتدخلين سواء على املستوى القطاعي أو في إطار طرف الصندوق حيث تم الشروع في إلا من 

 .التعاون بين القطاعات

 أنجزت عدة إجراءات على مستوى التكوين ألاساس ي:

 الصحة. التمريضية وتقنيات للمهن العليا ء منصة للتعلم إلالكتروني لفائدة املعاهدإنشا -

 )كلميم، الداخلة(. الصحة على املستوى الجهوي  التمريضية وتقنيات للمهن العليا الاستمرار في إحداث املعاهد -

الصحة ومعاهد التكوين املنهي في  التمريضية وتقنيات للمهن العليا فتح التكوين في تخصصات جديدة على مستوى املعاهد -

 امليدان الصحي.

 الصحة. التمريضية وتقنيات للمهن العليا فتح مباريات لولوج سلك املاستر باملعاهد -

 ي.الصحة ومعاهد التكوين املنهي في امليدان الصح التمريضية وتقنيات للمهن العليا الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد -

 

 ة الجدد املسجلين باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحةالطلب عدد : 30جدول 

 2023التوقع  2022التوقع  2021التوقع  2020إنجاز  2019إنجاز  

 4781 4158 3616 3145 2613 العدد

زيادة عدد الخرجين عملت مديرية املوارد البشرية على الرفع من عدد طلبة املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بهدف 

 بمختلف التخصصات، مما سيمكن من مسايرة التطورات العلمية وتلبية متطلبات سوق الشغل الوطني.

 عدد خريجي املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة : 31جدول 

 2023التوقع  2022التوقع  2021التوقع  2020إنجاز  2019إنجاز  

 4028 3405 2863 2395 1529 العدد
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لرفع من عدد طلبة املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، سيعرف عدد الخريجين بمختلف التخصصات ارتفاعا بعد ا

ملحوظا بهدف سد خصاص الوزارة من ألاطر التمريضية، وهذا من شأنه تقليص التفاوتات الجهوية واملجالية في املوارد البشرية 

 .اة في الولوج للعالجبغية تحقيق املساو 

املنهي في امليدان الصحي واتخذت في هذا الشأن مجموعة من إلاجراءات الهادفة الى  ة املوارد البشرية بمجال التكويناهتمت مديري

ية الاستجابة للحاجيات املتزايدة للمنظومة زيادة عدد خريجي معاهد التكوين املعني في امليدان الصحي التابعة لوزارة الصحة بغ

 العالج. في املساعدينه املهن السيما ذية من هالصح

 

 

 معاهد التكوين املنهي في امليدان الصحيب املناصب املفتوحة عدد: 32جدول 

 2020 2019 2018 املسلك

املناصب 

 املتوقعة

سنة  للتكوين

2021 

املناصب 

 املتوقعة

سنة  للتكوين

2022 

صب املنا

 املتوقعة

سنة  للتكوين

2023 

تقني في النقل وإلاسعاف 

 الصحي
60 75 150 188 235 294 

 781 625 500 400 240 200 مساعد في العالج

   100    مسالك جديدة

 1075 860 788 550 315 260 املجموع
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 ع الشركاء الاجتماعيين، عملت الوزارة على مأسسة الحوار في إطار املقاربة التشاركية التي دأبت على نهجها وزارة الصحة في عالقتها م

املتعلق بمأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي بوزارة  2019فبراير  04بتاريخ  11رقم السيد وزير الصحة منشور الاجتماعي من خالل 

السلم الاجتماعي بالوزارة  لتوطيدالاجتماعات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين  سلسلة من ، وتكريسا لهذا النهج، عقدتالصحة

يجابا على مستوى جودة الخدمات الصحية املقدمة للمواطنات ة للشغيلة الصحية، وهو ما ينعكس إوتحسين ألاوضاع الاجتماعي

 وللمواطنين. 

دبير العمومي ككل، انخرطت مديرية املوارد البشرية في هذا النهج عبر إحداث إيمانا منها بأهمية الحوار الاجتماعي ومحوريته في الت

 :لجنة تقنية دائمة مشتركة بين املديرية وممثلي الفرقاء الاجتماعيين، والتي تتولى

 املساهمة في تحديد املناصب املعدة للحركة الانتقالية -

 احلهاتتبع تدبير الحركة الانتقالية بكل أنواعها وفي جميع مر  -

 حات من أجل تجويد املساطر وآليات تدبير هذه الحركةتقييم الحركة الانتقالية وتقديم اقترا -

 تحيين الدورية املتعلقة بالحركة الانتقالية -

 تتبع عمليات التعيينات الجديدة مع تقييمها -

لما دعت الضرورة لذلك، سواء بطلب من وقد حرصت مديرية املوارد البشرية على انعقاد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية وك

، تواصل كورونا، وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي عرفتها البالد جراء تفش ي وباء 2020إلادارة أو ممثلي النقابات. وخالل سنة 

 قنية الاتصال املرئي.انعقاد جلسات هذه اللجنة، سواء حضوريا في احترام تام لإلجراءات الاحترازية املعمول بها، أو عن بعد عبر ت

تقنية للحوار الاجتماعي قصد الاتفاق على كيفية استئنافه مع تحديد التم عقد اجتماع للجنة  2020في هذا إلاطار، وخالل سنة 

تقديم وخالل هذا الاجتماع تم برنامج وسقف زمني والاشتغال على امللفات التي تم الاتفاق عليها من طرف اللجان املوضوعاتية. 

عرض حول وضعية الحوار الاجتماعي بوزارة الصحة والذي عرض فيه ملخص عن أشغال اللجان املوضوعاتية واللجنة املركزية 

 للحوار الاجتماعي التي عهدت رئاستها إلى السيد مدير املوارد البشرية.

 ار الاجتماعي، وفيما يلي أهم مخرجات هاته الاجتماعات:اجتماعات للجنة املركزية للحو  5وفي هذا الصدد، تم عقد  

 املنبثقة عن أشغال اللجان املوضوعاتية، وتم تصنيفها كما يلي: ولوية التي لها أثر ماليتحديد املطالب ذات ألا  -

 املطالب املشتركة؛ 

 املطالب الخاصة باألطباء؛ 

  املطالب الخاصة باملمرضين وتقنيي الصحة؛ 
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 ألطر إلادارية والتقنية.املطالب الخاصة با 

برمجة اجتماع لجنة ألاطر إلادارية والتقنية من أجل استكمال مناقشة امللف املطلبي لفئة إلاداريين والتقنيين وتحديد  -

 النقط ذات ألاولوية.
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ية لقياس، أطلقت مدير حرصا منها على التكيف مع متطلبات التدبير العمومي الحديث الذي ينبني على معايير النجاعة والتحليل وا

لى جعل العنصر البشري في صلب أهداف وتوجهات السياسات إش واملشاريع املفتوحة التي تهدف ورااملوارد البشرية مجموعة من ألا 

 العمومية الصحية. 

 التحوالت الاستراتيجية التالية:  حسبوراش واملشاريع وتتوزع هذه ألا 

  التحول التدبيري 

 التحول التنظيمي 

  ل الرقمي التحو 

في إطار مواكبة ورش الجهوية املتقدمة باململكة والذي يشكل ميثاق 

الالتمركز إلاداري أحد دعائمه، انخرطت مديرية املوارد البشرية في هذا 

 للموارد البشرية. النهج عبر إحداث وحدة تروم تدعيم التدبير الجهوي 

وفي هذا الصدد عملت املديرية انطالقا من املهام والصالحيات املسندة 

لها بموجب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على 

 تفعيل هذا التوجه عبر مجموعة من الخطوات واملشاريع:

  دعوة املدراء الجهويين للصحة ومندوبي وزارة الصحة ومديري

ستشفائية الجهوية وإلاقليمية إلى مباشرة إلامضاء نيابة عن وزير الصحة على القرارات الواردة في قرار وزير الصحة املراكز الا 

 بتفويض الامضاء، والتي ال تستدعي إجراءات خاصة قصد تفعيلها. 2019أكتوبر  10الصادر في  3972.19رقم 

  ممركزة لوزارة الصحة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين نهجا للمقاربة تنظيم لقاءات دورية حول تنزيل الجهوية مع املصالح الال

 التشاركية، وذلك لتفعيل التدبير الجهوي للموارد البشرية السيما الانتقاالت والتوظيف على املستوى الجهوي.

 .وضع برنامج مواكبة لفائدة املديريات الجهوية للصحة يشمل التكوين والتقييم 

  نظرا لالمكانيات التي تتيحها من أجل  2014ماي  31الصادرة في  31الانتقاالت والتعيينات رقم العمل على تعديل دورية

 حداث وتفعيل اللجن الجهوية لتتبع الانتقاالت والتعيينات.إالتدبير الجهوي لالنتقاالت عبر  تفعيل

 رة الصحة مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين.مناقشة وتبني معايير توزيع املناصب املالية باالتفاق مع املصالح الالممركزة لوزا 

  مضاء على تمكين هذه املصالح من مباشرة إلا  لمساطر وإلاجراءات إلادارية والذي يأتي في سياقلالعمل على إصدار دليل

ليات التدبير والتمييز بين الحقوق والواجبات عند ممارسة املهام آجراءات اتخاذها، واستعراض إهذه القرارات وتسهيل 

لى الانخراط الفعلي في مواكبة مشروع التدبير الالممركز إنه يرمي ألة بالوزارة مركزيا وجهويا. كما ملوكولة ملختلف ألاطر العاما

 صالح املنظومة الصحية. إه اختيارا استراتيجيا وحاسما في للموارد البشرية باعتبار 

التدبير الجهوي في ل هذه املشاريع، جعلت منها نموذجا يحتذى به شواطا هامة في تنزيل وتفعيأقد قطعت مديرية املوارد البشرية و 

 ا الشأن.ذللموارد البشرية ومرجعا مهما في ه
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لبشرية "مناظرات جهوية حول املوارد اتنظيم  2021من بين ألاوراش الهامة التي تعتزم مديرية املوارد البشرية إطالقها سنة 

والتي تشكل تجسيدا فعليا لسياسة الالتمركز إلاداري الذي انخرطت فيه وزارة الصحة انسجاما مع الخيار الاستراتيجي  الصحية"

مة ظللمملكة املتمثل في تنزيل الجهوية املتقدمة، ويأتي تنظيم هذه املناظرات في إطار استراتيجية التعاون بين وزارة الصحة ومن

  الصحة العاملية.

وتتوخى مديرية املوارد البشرية من تنظيم هذه املناظرات فتح نقاش عميق بين مختلف الفاعلين على املستوى الجهوي حول التدبير 

 ا املجال. ذالجهوي للموارد البشرية يضمن التقائية املجهودات املبذولة في ه

بحكامجججججججججججة املرفججججججججججق العمجججججججججججومي،  ةانسجججججججججججاما مججججججججججع املبجججججججججججادئ الدسججججججججججتورية املتعلقجججججججججج

وكججججججججججججججذا أهججججججججججججججداف الخطججججججججججججججة الوطنيججججججججججججججة إلصججججججججججججججالح إلادارة، مججججججججججججججن أجججججججججججججججل تحقيججججججججججججججق 

نجاعجججججججة إداريجججججججة فجججججججي خدمجججججججة املجججججججواطن والتنميجججججججة. أصجججججججبح مجججججججن الجججججججالزم الاهتمجججججججام 

أكثججججججججر بجججججججججاملرفق العمجججججججججومي، السججججججججيما تجويجججججججججد بيئججججججججججججة اشججججججججتغال مجججججججججوارده البشججججججججججرية 

وظيفي الجججججججججذي وتجججججججججدبير مسجججججججججارها املنهجججججججججي، بشجججججججججكل يسجججججججججاهم فجججججججججي حسجججججججججن ألاداء الججججججججج

نتظججججججججججججججارات املججججججججججججججواطنين. ولهججججججججججججججذا الغججججججججججججججرض أحججججججججججججججدثت وحججججججججججججججدة للتتبججججججججججججججع ايحقججججججججججججججق 

والتجججججججججججججدقيق علجججججججججججججى املسجججججججججججججتوى مديريجججججججججججججة املجججججججججججججوارد البشججججججججججججججرية لتحقيجججججججججججججق الغايجججججججججججججات 

املجججججججججججذكورة، وكجججججججججججذا تججججججججججججاوز الاخجججججججججججتالالت التجججججججججججي تعيجججججججججججق تجججججججججججدبير املجججججججججججوارد البشجججججججججججرية 

 على املستوى املركزي والالممركز.

املباريججججججججججججججججات  ى مواكبججججججججججججججججةوقجججججججججججججججد عملججججججججججججججججت هججججججججججججججججذه الوحججججججججججججججججدة منججججججججججججججججذ إحججججججججججججججججدا ها علجججججججججججججججج

الامتحانجججججججججات التجججججججججي تنظمهجججججججججا وزارة الصجججججججججحة علجججججججججى املسجججججججججتوى املركجججججججججزي والجهجججججججججوي، كمجججججججججا أنهجججججججججا سجججججججججاهمت فجججججججججي تنزيجججججججججل ورش الجهويجججججججججة و

الججججججججذي انخرطججججججججت فيججججججججه هججججججججذه الججججججججوزارة تفعججججججججيال ملقتضججججججججيات امليثججججججججاق الججججججججوطني لالتمركججججججججز إلاداري، كمججججججججا سججججججججاهمت فججججججججي تسججججججججوية بعججججججججض 

تجججججججججم رصجججججججججدها علجججججججججى مسجججججججججتوى بعجججججججججض الجهجججججججججات التجججججججججي كانجججججججججت تعجججججججججرف تعثجججججججججرا فجججججججججي سجججججججججير بعجججججججججض الاخجججججججججتالالت إلاداريجججججججججة والتدبيريجججججججججة التجججججججججي 

 مصالحها، وذلك على إثر زيارات عمل هذه الوحدة ملختلف الجهات املعنية وفق البرنامج السنوي املعد سلفا.
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 لهذه توقعي تدبير  من ها تمكنأن ثيبح البشرية، املوارد تدبير ل الحديثة الاليات من والكفاءات للوظائف املرجعية الدالئل تعتبر 

 .للمرتفقين املقدمة الخدمات جودة على ايجابا ينعكس مما منها كفايتها لنيل إلادارية للبنيات يسمح بما املوارد

 من مجموعة خالهااد بعد املشروع هدا إلخراج الاخيرة اللمسات وضع على منكبة البشرية املوارد فمديرية الصدد هذا وفي

 .الصلة ذوي  الفاعلين مختلف مع تشاركية مقاربة اعتماد عبر  تجويده الى الرامية التعديالت

 الصحة منظمة مع عاون بت البشرية املوارد مديرية تعتزم ،املهنية والامراض الشغل حوادث من الصحية طر لأل  الحماية توفير  إطار  في

 من الوقاية ثقافة وتعزيز  العمل ظروف تحسين بهدف ،الصحة وزارةب املهنية والسالمة للصحة الوطنية بلورة الاستراتيجية العاملية

 .والتحسيس والتوعية التكوين طريق عن املهنية والسالمة الصحة في املراقبة تقوية وكذا املهنية ألاخطار 

 تحقيق بهدف تشاركية، مقاربة وفق الصحة وزارة موظفي النتقاالت املؤطرة الدورية تحيين مشروع في البشرية املوارد مديرية شرعت

 للموارد الجهوي  التدبير  سيدعم الدورية تحيين أن كما الصحية، للمؤسسات العادي السير  ومتطلبات الانتقال في الحق بين التوازن 

 .البشرية

في إطار املجهودات املبذولة من طرف مديرية املوارد البشرية إلرساء معايير حديثة في التدبير بما 

يضمن تجويد الخدمات املقدمة للمرتفقين والارتقاء بمنظومة تدبير املوارد البشرية بالوزارة، 

-ISOومواصفات مطابق ملعايير مشروع لوضع نظام إدارة الجودة  2020ستطلق املديرية سنة 

9001/2015. 

 الصحةفي إطار بناء منظومة صحية متكاملة وذات جودة، عملت مديرية املوارد البشرية على إحداث وحدة لتتبع شؤون مهنيي 

لمساهمة في تحسين الولوج إلى النظام الصحي والرفع من كفاءته وجودته واستدامته، وذلك لالخاص، تهدف من خاللها  بالقطاع

من خالل السهر على وجود تكامل بين جميع القطاعات املتدخلة في هذا املجال، ويندرج ضمن اختصاص هذه الوحدة العناصر 

 التالية:

 في مجال املوارد البشرية. املساهمة في إرساء قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

  العمل على تغطية الخصاص الحاصل باملوارد البشرية من خالل دراسة التكامل بين القطاع العام والخاص؛ 

 

العام، القطاع وتتلخص خطة عمل هذه الوحدة في السهر على التنسيق بين جميع الفاعلين في املجال الصحي أيا كانت طبيعتهم )

هادفة للربح...(، هذا الالاستشفائية الجامعية، واملؤسسات الخاصة الهادفة للربح واملؤسسات الخاصة غير  الخاص، املراكز القطاع 

 فضال عن خلق قنوات للتواصل متعددة ألابعاد بين مختلف الفاعلين.
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 (SIRH@)

هاما في تجويد وتخليق التدبير العمومي بحيث  تلعب الرقمنة دورا

تساهم في زبادة منسوب الثقة بين املرتفقين وإلادارة، وفي إطار 

د البشرية أطلقت املديرية التحول الرقمي الذي يعرفه تدبير املوار 

لكترونية لتدبير املوارد البشرية تضم مجموعة الروابط إبوابة 

ة لتدبير الحياة إلادارية الالكترونية ملختلف املنصات املخصص

على وضعيتهم  طالعالا تمكن هذه البوابة املوظفين من للموظفين، و 

مستمر، و إلادارية وتقديم طلباتهم في هذا الشأن وتتبعها بشكل آني 

قتضيات لى تبسيط ورقمنة املساطر املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين انسجاما مع مإار املجهودات املتواصلة الهادفة وذلك  في إط

 . املتعلق بتبسيط املساطر وإلاجراءات إلادارية 19.55القانون قانون رقم 

وقد جرى تفعيل هذه البوابة وتعميمها على جميع جهات اململكة بعد نجاح التجربة النموذجية التي تمت بجهة فاس مكناس مند 

 .2020مارس  10

 الضروري  من أضحى امللفات هذه عدد تزايد ومع البشرية، املوارد ملديرية املوكولة الاختصاصات من املوظفين تملفا حفظ يعد 

 املديرية تعتزم الصدد هذا وفي. الحديثة الرقمية والوسائل باألدوات الاستعانة خالل من وذلك باملديرية، ألارشيف تدبير  تحديت

 .املغرب فأرشي مؤسسة مع بتنسيق الورش هذا مباشرة

 علىتعتزم مديرية املوارد البشرية إطالق خطة تواصلية إلعادة الاعتبار ملهن ومهنيي الصحة، تندرج ضمن خطة الوزارة في العمل 

 .القطاع جاذبية من والرفع الصحية عايةالر  جودة تحسينالل خ من ،الصحية املنظومة في لمواطنينل الثقة إرجاع
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