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 المقدمة

 

من الدستور الجديد للمملكة المغربية، الذي ينص على  31لمقتضيات الفصل  تنفيذاو بعد، و 

 المتاحة، الوسائل كل تعبئة على الترابية، الجماعات و العمومية والمؤسسات الدولة عمل

 جالالع في الحق من المساواة، قدم على والمواطنين، المواطنات استفادة أسباب لتيسير

  التعاضدي  والتضامن الصحية،  والتغطية  جتماعيةالا  الحماية  كذا و   الصحية  والعناية

 الدولة؛ لدن من المنظم أو

المتعلق بالمنظومة الصحية و بعرض العالجات  14-09 رقمالقانون االطار و بناء على 

 كون الحفاظ على حق الصحة هو مسؤولية الدولة و المجتمع.الذي ينص في مجمله على 

الوطنية للتنمية البشرية التي جعلت من العنصر البشري و تجسيدا لفلسفة و أهداف المبادرة 

 مرتكزا أساسيا للتنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية؛

و تماشيا مع سياسة القرب التي تنهجها وزارة الصحة ضمن استراتيجياتها الرامية الى 

 تحسين الخدمات الصحية لعموم الساكنة القروية و باألخص بالمناطق الوعرة؛ 

تراتيجية وزارة الصحة تسريع وتيرة إنجاز المحاور الرئيسية التي جاءت بها اسمن أجل و 

، فقد تم العمل على اتخاذ عدة تدابير تهدف في مجملها إلى تحسين وضعية 2016-2012لفترة 

 .لمسارهم المهني و المعقلن العاملين بالقطاع عبر السهر على التدبير الجيد
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 الوضعية الراهنة .1

 

 الصحة بوزارة البشرية الموارد أعداد .1.1

 
لحضري والقروي وكذا الموارد البشرية على مبدأ المساواة في عرض العالجات بين الوسطين ا يرتكز تعيين

 :على الشكل التالي األخيرة الثالث السنوات خالل وزارة الصحةالموارد ب هذه زعتو حيثبين الجهات، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهنيو قطاع الصحة .2.1

 

 

 

  

 اإلطار 2012 2013 2014
 األطر الطبية 10262 11079 10953

 األطر الشبه الطبية 26446 26036 25657

و التقنية  اإلدارية األطر 10848 10522 10743  

 المجموع 47556 47637 47353

 المجموع
القطاع 

 الخاص

األساتذة 

 الباحثين

الجماعات 

 المحلية

المراكز 

االستشفائية 

 الجامعية

 ةوزار
 الصحة

 األعداد

 الهيئة

 األطباء 8365 2608 302 1238 8965 21478

4635 4122   149 364 
جراحو 

 األسنان

 الصيادلة 362 66   8273 8701

28804    4882 23922 
األطر الشبه 

 الطبية

 المجموع 33013 7705 302 1238 21360 63618
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 نسمة 10000حسب معطيات المنظمة العالمية للصحة لكل  الكثافة .1.1
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 منطقة البحر االبيض المتوسط  الشرقية
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  التوظيفات و المناصب الماليةتطور  .1

 
 التوظيفات .1.1

 .1014و  1011 ما بين سنتي % 15 المناصب المفتوحة المخصصة للتوظيفات ارتفاعا بلغعرف عدد  
 

قد  -بالمراكز االستشفائية الجامعية  -بالنسبة لألطباء و الممرضين  المناصب المفتوحة شارة إلى أن عدد تجدر اإلو 

 .58 %بنسبة  نخفاضامما سجل ا 1014منصبا سنة   719منصبا ليبلغ  1011برسم سنة  1761 بلغ 

 

 مينيإدماج المق .1.1
 .  %14لتبلغ   1014و  1011 تيبين سن رتفعت نسبة  المقيمين المدمجين ماا

 

 
 
 

 المناصب المالية .1.1
 

منصبا  2000حيث بلغت على التوالي  2013و  2012 سنةما بين  15%ارتفاعا بنسبة  المالية المناصب عدد عرف

 . منصبا 2000 بلغ، مرة أخرى،يل 2014سنة  ملموسابينما عرف تراجعا  ،منصبا 2300و 

ارتفاع حاالت خصوصا مع ظهور معطيات جديدة  كلتلبية الحاجيات المتنامية لهذا القطاع  هذا العدد يضل غير كاف

، في األطر الطبية و الشبه الطبية المسجل الخصاص  كذا التقاعد، وضرورة تعميم نظام التغطية الصحية للمعوزين و

 . ...باإلضافة إلى تشييد و/أو توسيع مؤسسات صحية أخرى 

التي المتعلقة بحذف المناصب المالية  2012القانون المالي لسنة  من  11كما تنضاف إلى هذه القائمة مقتضيات المادة 

  . من كل سنة يونيو 31 حدودإلى شاغرة تصبح 

 

 

2014 2013 2012 
 الهيئة

 

 

عدد المناصب 

المستهلكة   

عدد المناصب 

 المفتوحة

عدد المناصب 

المستهلكة   

عدد المناصب 

 المفتوحة

المناصب  عدد 

 المستهلكة

عدد المناصب 

 المفتوحة

 األطر الطبية 169 121 120 106 324 

نتائج في طور 

 اإلعالن
 األطر الشبه الطبية 1130 1104 1430 1375 1400

ستجرى 

 المباريات الحقا
117 119 122 58 60 

 األطر اإلدارية

 و التقنية 

 المجموع 1359 1283 1672 1600 1841 

2014 2013 2012  

 المقيمين 632 667 718



 

6 
 

 التكوين .1

 التكوين األساسي .3.1
 

 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة الشبه الطبي ووسائل وطرق التكوين والتلقينلقد تم تحسين التكوين 

 عبر مجموعة من اإلجراءات التي تتمثل فيما يلي :  )معاهد تأهيل األطر في الميدان الصحي سابقا(

 مستوى التكوين الجامعي بإرساء معايير منظومة  إجازةة الذكر إلى السالف الرفع من مستوى التكوين في المعاهد- 

 .دكتوراه -ماستر

  من هذه المعاهد. في السلك األول سنويا طالب 1000تكوين 

  بتحديد مقرات  1014يونيو   6 بتاريخ  1146.14 رقم لقرارإعادة تنظيم هذه المعاهد بإصدار وزير الصحة

 و ملحقاتها.  المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة

  كذا و    و ملحقاتها  الصحة   و تقنيات  للمهن التمريضية العليا  المعاهد  مديري   لمناصب  الترشيح  باب  فتح

 مناصب األساتذة المساعدين.

 .إنشاء مسالك جديدة للتكوين 

 

 المستمرالتكوين  3.1

 لسنة  مخطط للتكوين المستمر عملت وزارة الصحة، بتشاور مع المديريات التقنية لإلدارة المركزية، على إعداد 

. و تلخص محاور التكوين المستمر لفائدة الصحة وزارة   طرف من  وفقا ألولويات األهداف المسطرة   1011

 : في الجدول التالي ذا عدد الدورات التكوينيةو عدد المستفيدين و ك الموظفين الطبيين وشبه الطبيين

 .1011و يشار إلى أنه تم تمديد العمل بالمحاور التي كانت موضوع التكوين المستمر في هذا المخطط إلى غاية سنة 

 

 المحاور
 عدد المستفيدين

 

عدد الدورات 

 التكوينية

 

  أمومة بدون مخاطر محاربة داء السرطان

 

 

8221 

 

 

 

 

278 

 

 

 صحة الطفل محاربة أمراض القلب و الشرايين

 تنظيم األسرة محاربة داء السكري

الصحة المدرسية               محاربة االختالالت النفسية

 و الجامعية

إعادة التأهيل وطب  محاربة القصور الكلوي

 الشيخوخة

 الصحة القروية محاربة أمراض الجهاز التنفسي

 المستعجالت األسنانصحة الفم و 
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 :  فاءات المسؤولين بوزارة الصحة في المجاالت التالية، تم اعتماد برنامج وطني لتعزيز ك1014خالل سنة 

عدد المستفيدين  المحاور

 المحتملين

 عدد الدورات التكوينية

 

  .تدبير المشاريع .التخطيط وتقييم األداء

 

1475 

 

 

وتقييم أداء  االستشفائيالتسيير  .التواصل والقيادة 53

وتدبير   االستشفائيةالعالجات 

الوحدات الصحية والبرامج 

 .الصحية

 
 الحكامة .4

 (االنتقاالتالعدالة في العرض الصحي  ) .1.4
 

ضمان العدالة في العرض الصحي ما بين الجهات وما بين الوسط  على  الصحة نصت االستراتيجية القطاعية لوزارة

 انتشارإعادة غرب بدون استثناء في إطار سياسة القروي والحضري، ضمن مقاربة تروم االهتمام بجميع جهات الم

لمواجهة التمركز القوي في محور  بوضع مجموعة من اإلجراءات والتدابير قامت الوزارة  حيث ،الموارد البشرية

 .المملكة لترابتحفيز الموارد البشرية للعمل في المناطق النائية والصعبة و  الجديدة –القنيطرة 

عدد  بلغ  و قد . 1014تحت عدد  1014ماي  08بتاريخ  المتعلق باالنتقاالتمنشور المراجعة  تفي هذا الصدد، تم

 2340 و 2292، 1893على التوالي  ،2014 و 2013، 2012سنوات برسم   االنتقالية من الحركة  المستفيدين 

 مستفيدا. 

االتفاقات  تطبيقا لبنودتحفيز الموارد البشرية العمل على و المشار إليه أعالهمنشور البالرغم من مراجعة  لكن، و

إلى  بالخصوص الموقعة في إطار الحوار االجتماعي، يظل مشكل سوء توزيع الموارد البشرية مطروحا وهذا راجع

 رفض التعيينات بالمناطق الصعبة.

 الجهوية في تدبير الموارد البشرية .1.4
 

تم إحداث  فقد ، في إطار مواكبة وزارة الصحة للتوجه الذي اختاره المغرب على مستوى الديمقراطية المحلية

في النهوض بالجهات  ،وقد تجلت الغاية المتوخاة من خالل هذه الخطوة .مديريات جهوية على صعيد التراب الوطني

وترسيخ المقاربة التشاركية بين المديريات الجهوية والسلطات المحلية بهدف إنجاح السياسة الصحية في كل جهة على 

 حدة. 

  باختصاصات يتعلق   2011ماي  16بتاريخ  1363-11رقم  قرارالفقد أصدرت وزارة الصحة  ،وعلى هذا األساس

المديريات الجهوية التي تتولى تنفيذ السياسة الوطنية  رأسهاوعلى و تنظيم المصالح الالممركزة لوزارة الصحة 

بتقليص  في المستقبل ، ستسمحقاعدة للتخطيط وتوفير الخدمات الصحية كالجهوية  إذ أنللصحة على صعيد الجهات. 

 . المعبر عنها على المستوى المحلي حتياجاتالمركزية، والتكيف الجيد مع اال اإلدارةتدخالت 

 

الممكن  اإلداريةقامت مديرية الموارد البشرية بإنجاز دراسة على المدى القصير، متعلقة بالمهام  ،وفي نفس السياق

. و كذا لمديري المراكز االستشفائية الجهوية و االقليمية للوزارة اإلقليمية اتيالمندوب تفويضها للمديريات الجهوية و

وبناء على هذه الدراسة قررت تحديد مجموعة من المهام الممكن تدبيرها من طرف المصالح الالممركزة بشكل آني 

نشر القرار تم . حيث بعة الدراسةتوبيخ، التصريح بمتاوال اإلنذارمنها: تدبير ملفات حوادث الشغل، العقوبات التأديبية: 

 فاتح سبتمبرالمتعلق بتفويض االمضاء على بعض األعمال المتعلقة بتدبير الموارد البشرية  بتاريخ  3160.14رقم 
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2014  . 

 ،خلق مجالس صحية جهوية تعتزمإن مديرية الموارد البشرية فبعض مهام المجلس الصحي،  التركيز و فيما يخص 

وهو األمر الذي سيمكن من إعادة تمحور دور المجلس المذكور بحيث سيصبح مرتكزا على األمور المرتبطة بالتنظيم 

 و التخطيط  والمراقبة.

 و تدبير الموارد البشرية  تخطيط .5
 

 دليل مرجعي للوظائف و الكفايات .1.5

حول إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات  2004يونيو  1الوزير األول بتاريخ السيد بناء على منشور 

، بتعاون مع مكتب (REC) والكفايات للوظائف الدليل المرجعي أطلقت وزارة الصحة مشروع باإلدارات العمومية،

ضبط  يساعد علىكما تطورها؛ للوظائف ومختلف االدليل من قراءة واضحة ل مكن هذاي. (DEMOS)لدراساتا

 فيما يخص التكوين. التوجيه، وتسهيل تحديد االحتياجات و، للكفايات إعداد تقييموالتقييم الذاتي،  عملية

، الحركية، التكوين، التوظيفك و يشكل هذا الدليل قاعدة مرجعية للعديد من أوجه تسيير و تدبير الموارد البشرية 

 .التحفيز ،األداءتقييم ، إعادة االنتشار، المسار المهنيتطور 

 :  مراحللى أربع روع عإنجاز المش تدمسي

  (المرحلة مخرجات هذهتمت المصادقة على ) : "التشخيص والوضعية الحالية"1المرحلة. 

  (في طور االنجاز) الوظائف" : "إعداد فهرس وخرائطية2المرحلة. 

 (لم يتم إنجازه بعد) من حيث المواصفات ومتطلبات شغلها: جرد الوظائف والمناصب 3 المرحلة. 

 (لم يتم إنجازه بعد) دليل المرجعي للوظائف والكفاءاتإعداد ال: 4 المرحلة. 
 

 األوروبي االتحاد مع بتعاون البشرية الموارد تدبير و تخطيط  .1.5

خاصة تلك المتعلقة بالعالجات تحسين بعض المؤشرات الكمية و النوعية  لقطاع الصحة يهدف هذا المشروع الى 

 .و تسهيل الولوج لهاالصحية األولية 

 مراحل :ثالث  و تتضمن هذه الدراسة 

 ؛البشرية الموارد و توقع تخطيط: 1 المرحلة 

  ؛المركزي المستوى على البشرية الموارد مديرية : تعزيز قدرات موظفي2المرحلة 

  الجهوية3المرحلة :. 
 

 مندمجال النظام المعلوماتي .1.5

جميع فئات المتعلقة بتسيير حتياجات وزارة الصحة اأجل تلبية و من  تحديث تدبير الموارد البشرية في إطار

عداد نظام معلوماتي مندمج لتدبير المسار المهني لموظفي وزارة الصحة حيث شرعت وزارة الصحة في إن، الموظفي

 .أفضل ه لمعلومات آنية مضبوطة و كذا لمردوديةضمانسيقدم خدمات و ميزات جديدة مع 

 .األرشيف االلكترونيو  الملفات إعادة تأهيل قاعة األرشيف وبرنامج  .4.5

و  الملفات و  األرشيف قاعة  تأهيل  إعادة   في  الصحة  وزارة شرعت  األرشيف،   تدبير  تحديث  أجل  من

إنجاز يتوقع  ،اإللكترونياألرشيف ت و كذا الملفا عادة تأهيل قاعة األرشيف وبالنسبة إل .األرشيف االلكتروني

 المالية التكلفة إعداد ينتظركما  في طور اإلنجاز التحمالت دفتر. و في هذا اإلطار، فإن 2015المشروع سنة 

 للمشروع.
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 الحوار االجتماعي من خالل الموظفين تحفيز .6

النقابات األكثر تمثيلية  عدة اجتماعات مع ،الحوار االجتماعيفي إطار  ،خالل السنوات األخيرة عقدت وزارة الصحة

 :وأسفرت عن االستجابة لمجموعة من مطالب موظفي الصحة من خالل عدة اتفاقات القطاع في 

  ؛بين وزارة الصحة و اللجنة الوطنية لألطباء الداخليين و المقيمين 2011يونيو 29اتفاق 

  ؛وزارة الصحة و النقابة الوطنية للتعليم العالي بين 2011يونيو 29اتفاق 

  بخصوص وضعية موظفي  االجتماعي مع الشركاء االجتماعيين الحوار حول حصيلة 2011يوليو 5اتفاق

 ؛ وزارة الصحة

 :ب تم نشر مراسيم الحوار االجتماعي بالجريدة الرسمية المتعلقةحيث 

 ؛الحراسة واإللزامية والمداومة -

 ؛األخطار المهنية التعويض عن -

 ؛التعويض  عن المسؤولية -

 ؛األسنان جراحي و الصيادلة و األطباء -

 ؛المقيمين و الخارجيين و الداخليينالطلبة  -

 ؛الممرضين -

 .األجرة التكميلية لألساتذة الباحثين -
 

 المنجزات .1.6

 لقد تمت تسوية مجموعة من المطالب في إطار تحفيز الموارد البشرية، أهمها :

 ؛االجتماعية لألعمال الثاني الحسن مؤسسةتفعيل  -

 ؛المتنقلةتحفيز العاملين بالوحدات الصحية تخصيص تعويض ل -

 .الرفع من التعويض عن التخصص -

 أخرى طبية تخصصات إضافة و %50الرفع من مبالغ التعويض عن الحراسة و الخدمة اإللزامية بنسبة  -

 ؛الطبية التخصصات قائمة إلى

 ؛إحداث التعويض عن المداومة -

  :لفائدة التعويض عن المسؤولية  -

  ؛بالمراكز الصحية والمستوصفات القرويةوالممرض الرئيس العاملين  الطبيب الرئيس*

 ؛بالمراكز االستشفائية رؤساء األقطاب المعينون بقررات محلية *

 ؛إحداث التخصص في الصحة الجماعاتية لفائدة األطباء العامين المزاولين في وزارة الصحة -

من أقدمية  1995و 1994و 1993 و 1992 أفواج تكوينال مدارس خريجو نيالمجاز نيالممرضاستفادة  -

 ؛اعتبارية مدتها سنتان

 ؛بالنسبة للممرضين LMDإقرار نظام  -

 ؛2013سنة خالل األولى بالسنة و 2012سنة  خالل الثانية بالسنة للمقيمين المباشر اإلدماج -

ألطباء المقيمين الغير باالخاصة و درهم شهريا 600بقيمة  مراجعة المنحة الممنوحة لألطباء الداخليين -

 ؛درهم شهريا 500متعاقدين بقيمة 

 .تمكين األطباء الداخليين و المقيمين من التغطية الصحية -
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 في طور االنجاز  .1.6

 
 : ى توجد قيد التسوية  و هي كالتالي لما سبق، فإن مجموعة من المطالب األخر إضافة 

  االتفاق علىتم ، لفائدة العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة ةالمردوديعن  التعويضمنح 

مواظبتهم أثناء مزاولتهم  و مليون درهم يخصص لمكافئة مردوديتهم  40 قدره رصد غالف مالي أولي

مليون  250إلى  2015على أن يتم مراجعة هذا الغالف تدريجيا ليصل في حدود سنة  ،للمهام المنوطة بهم

 البنك من تمويل و بتعاون 2015 سنة من ابتداء المشروع هذا لتفعيل الدولي البنك مع دراسةكما  .درهم

 ؛ الدولي

 ؛اإللزامية الخدمة و الحراسة عن التعويض مبالغ من مراجعة الزيادة سنويا 

 ؛التغطية الصحية للتظاهرات تحفيز موظفي الصحة المشاركين في 

  ؛النائيةالتعويض عن العمل بالمناطق 

  ؛جل وضع استراتيجية للوقاية والصحة والسالمة المهنيةأالعمل من 

 ؛336 من بدال 509 االستداللي بالرقم لألطباء االستداللية الشبكة تغيير 

 ؛الموافقة المبدئية على معادلة دبلوم معاهد تأهيل األطر في الميدان الصحي باإلجازة 

 القبالة، مهن التمريض، الترويض  والتأهيل  : التمريض مهنة لمزاولة المنظم القانوني وصالنص مناقشة

 ؛و محضري ومناولي المنتجات الصحية وإعادة التأهيل الوظيفي

 ؛للممرضين وطنية هيئة إحداث 

 ؛مناقشة إمكانية توحيد نظام التقاعد بالمراكز االستشفائية الجامعية 

 القطاعات. جميع مع الطبيين، بتنسيق المساعدين لهيئة المنتمين فيهم الدكتوراه، بما ملف حاملي دراسة 


