
توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والوكالة الوطنية للمساعدة الطبية لجمهورية
مالي

، بمقر الوزارة،2022ماي  16ترأس خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الجتماعية، الثنين 
بحضور الكاتب العام للوزارة، وسفير جمهورية مالي بالمملكة المغربية، مراسيم التوقيع على اتفاقية

الشراكة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ممثلة بمديرها العام، خاليد لحلو، والوكالة الوطنية للمساعدة
.الطبية لجمهورية مالي، ممثلة بمديرها العام، حاميث بن حمان طراوري

وذكر بلغ لوزارة الصحة والحماية الجتماعية أن هذه التفاقية تندرج في إطار تعزيز التعاون المشترك
بين المملكة المغربية والجمهورية المالية، خاصة التعاون الثنائي في مجال الصحة بين وزارة الصحة

.والحماية الجتماعية المغربية ووزارة الصحة والتنمية الجتماعية المالية
وأفاد البلغ أن هذه التفاقية تؤكد الرغبة المشتركة للبلدين من أجل جعل الحماية الجتماعية رافعة أساسية
لتحقيق التنمية، خطوة أولى في طريق إرساء شراكة مثمرة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المغربية،

.والوكالة الوطنية للمساعدة الطبية لجمهورية مالي

وأضاف أن هذه التفاقية تهدف إلى توحيد الجهود من أجل تعزيز القدرات وتبادل التجارب بين الهيئتين
على مختلف المستويات، سواء تعلق المر بتشارك المعطيات والدراسات، وتبادل زيارات العمل، وكذا

مواكبة فرق العمل الميدانية، إلى جانب دورات التكوين المستمرة والتدريب وتقوية القدرات، بالضافة إلى
.المشاركة في الندوات وأوراش العمل التي تدخل في صلب مهام الهيئتين

ماي الجاري، 20و16   بين ويشار إلى أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تستقبل في الفترة الممتدة ما
بعثة من الوكالة المالية، يترأسها مديرها العام، وذلك في إطار زيارة دراسة تهدف إلى تبادل التجارب على

.مستوى الحماية الجتماعية
وتأتي هذه الزيارة، في إطار جهود جمهورية مالي الرامية إلى إصلح منظومتها الصحية ونظام التغطية
الصحية الشاملة في البلد، كما تسعى كذلك إلى الستفادة من التجربة المغربية في مجال توسيع الحماية

 وذلك بهدف بلوغ الهداف التي سطرتها باماكو ،)راميد(الجتماعية، خاصة نظام المساعدة الطبية 
.والمتعلقة ببلوغ التغطية الصحية الشاملة لفائدة الفئات الجتماعية المعوزة

 وسيشرع عدد من مسؤولي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تأطير ورشات عمل لفائدة البعثة المالية،
،"راميد"كما يشمل البرنامج زيارات ميدانية لمختلف الهيئات المتدخلة في تدبير نظام المساعدة الطبية 

وذلك من أجل الطلع عن القرب على صيرورة ومراحل التسجيل والتكفل بالمرضى، والتعويض عن
.الخدمات الطبية، بالضافة إلى الخدمات الطبية التي تقدم للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية في المغرب


