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 ورقة تقنیة

 :العاماإلطار  .1

ناقش  ،2018مارس  فاتحیوم  العربیة الدول جامعة، التي انعقدت بمقر العربوزراء الصحة  لمجلس 49الدورة خالل 

من بینھا التجارب الناجحة للدول العربیة األعضاء في المجال الصحي وأھمیتھا في تطویر  ھامة عدة مواضیع المجلس

 .العربیة الدول فيالقبالة وقضایا أخرى تتعلق بدور التمریض ، باإلضافة إلى منظومة الرعایة الصحیة في الوطن العربي

دعم العمل العربي المشترك في المجال الصحي في إطار وتأكیدا على االنخراط الفعلي للمملكة المغربیة في  طار،ا اإلذھ فيو

ي ف القابالت العامالتو ینتطویر مھارات الممرض حولتدریبیة  ةإنجاز دوراقترح المغرب،  مجلس وزراء الصحة العرب،

لمجلس وزراء الصحة  )50لدورة العادیة (ل في القرار العاشر وتبني االقتراح تأكید متما ك .مجال صحة األمھات واألطفال

 .2018انعقاد الدورة التدریبیة في مجال الصحة اإلنجابیة الخاصة بالقابالت في شھر دجنبر  حیث حدد موعد العرب

 :السیاق .2

نمیة ھداف التأ فياالنخراط وللتنمیة لفیة ألاف اھدألتحقیق  وزارة الصحة في المغرب عدة تدابیر وإجراءات عملیةاتخذت 

 فیھ الصحة اإلنجابیة حجر الزاویة. تمثلالذي وعلى وجھ الخصوص  الثالثالھدف و عامةالمستدامة 

 تھم الخدمات والنھوض بجودةلتسریع وثیرة خفض الوفیات  عملمخططات ووطنیة ا اإلطار تم انجاز استراتیجیات ذوفي ھ

محاربة والمراھقین و الشبابصحة و األسرةتنظیم والطفل و األمسبیل المثال صحة  علىنذكر وكل مكونات الصحة اإلنجابیة 

 .السرطان

ث حیاإلنجابیة ھم مؤشرات الصحة حیث أظھرت المعطیات األخیرة تحسنا ملحوظا أل ثمارھاه االستراتیجیات أعطت ذھ

 النتائج األساسیة التالیة: 2018 لسنة األسرةصحة والمسح الوطني السادس حول السكان  اظھر

حالة وفاة  6, 72إلى  2010وفاة حسب المسح الوطني المنجز سنة  112سبة وفیات األمھات من لنتراجع ملحوظ  •

 في المائة. 35ألف والدة حیة على المستوى الوطني أي بنسبة انخفاض بلغت  100لألمھات عن كل 

 22,16إلى  2011لكل ألف والدة حیة سنة  30,5  بالنسبة لألطفال دون سن الخامسة من ض معدل الوفیات اانخف •

في حین انتقل معدل وفیات الرضع دون السنة األولى من العمر  في المائة 38بنسبة انخفاض بلغت  ،2018سنة 

 حیة.لكل ألف والدة  18لیصل إلى  2011 سنة ‰ 28,8 إلى 2003-1999في الفترة  40 ‰ من

بنسبة انخفاض بلغت  لكل ألف والدة حیة، 13,56رضع حدیثي الوالدة، حیث وصل إلى النسبة وفیات  تراجع في •

 .2011في المائة مقارنة بنتائج المسح لسنة  38
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 3,1٪إلى  2004في عام  9,3 ٪إذ تراجع نقص الوزن من  الخامسة،لحالة الغذائیة لألطفال دون سن لكبیر  تحسن •

 .2,9٪ثم إلى  2011في عام 

إلى  2011سنة  67,4 ٪منالحمل تنظیم تغطیة باستعمال وسائل من حیث الفي خدمات تنظیم األسرة تطور إیجابي  •

٪ 70,8 

تعتبر الموارد البشریة، بمن فیھم القابالت والممرضین، من أھم الدعامات األساسیة التي ساھمت في تحقیق ھاتھ المنجزات. و

الذي تضطلع بھ ھذه الفئة في المساھمة في تحسین صحة األم والطفل، فقد أولت وزارة الصحة اھتماما خاصا  للدورنظرا و

للنھوض بوضعیتھم اإلداریة والعلمیة والمھنیة، مع توفیر الظروف المالئمة من أجل تجوید الخدمات الصحیة المقدمة 

 .للمواطنین

 دكتوراه،-ماستر-عبر إرساء نظام إجازة والتعلیم األساسيظومة التكوین وفي ھذا اإلطار، قامت وزارة الصحة بمراجعة من

ما الرفع من مھارات الخریجین ب بغیةذلك وقدرات العاملین،  والتدریب لتعزیزوضع برامج وطنیة لدعم التكوین المستمر 

إلداریة أجل تحسین الوضعیة ا. ومن اإلنجابیةصحة الالرعایة والتكفل ب لتقنیاتالتكنولوجي ویتناسب مع التطور العلمي 

 .للعاملین، قامت الوزارة بتحیین النظام األساسي لھاتھ الفئة وإخراج القوانین المنظمة للمھنة

 التجاربتقاسم و، ارتأى تنظیم لقاء لتبادل الخبرات اإلنجابیةالصحة في مجال  المغربعلیھا  الرائدة التي یتوفر للتجربةنظرا و

ئدة لفا. "تطویر مھارات الممرضات والقابالت العامالت في مجال الصحة اإلنجابیةعنوان "  تحت دریبیةتدورة على شكل 

 عربي في مجاالت التمریضعن كل بلد  ممثلینمن الدول  وفودبمشاركة  أیام ثالثةلمدة ، جامعة الدول العربیة عضاءأالدول 

 .والتدریب والقبالة والتعلیم

 :أھداف الدورة .3

 لھدف العاما

  .في مجال الصحة اإلنجابیةللدول العربیة وضع رؤیة موحدة  

 األھداف الخاصة 

 تبادل الخبرات في مجال الخدمات الصحیة المتعلقة بالصحة اإلنجابیة بین الدول العربیة  
 اإلنجابیةفي الصحة  ینتبادل الخبرات والمعارف في مجال تكوین وتدریب القابلة والممرض 
 المبادئ األولیة لتوحید العمل في الصحة اإلنجابیةالمساھمة في إرساء  
  اإلنجابیةدراسة مجاالت التعاون المشترك فیما یخص خدمات الصحة  
 تقنین مھنة العاملین في الصحة اإلنجابیة  تبادل الخبرات بین الدول العربیة في مجال 
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 :ةتنظیم الدور .4

 
 الدورة انعقادوزمان مكان  �

 بمدینة الرباط. 2018دجنبر  13إلى  11من  ثالثة أیامتمتد أشغال الدورة على مدى  

 :في الدورة المشاركون �

 ممثلو وزارة الصحة المغربیة 

 ممثلو الدول أعضاء جامعة الدول العربیة 

 ممثلو البعثات الدبلوماسیة 

 والھیئات الدولیةممثلو المنظمات  

 مجال الصحة اإلنجابیةممثلو الجمعیات المھنیة المختصة في  

 یةاإلنجابفي مجال الصحة  اإلنجابیة وتدریب وتكوین العاملینالصحة  مجاالت خدماتفي  المختصونالخبراء  �

 والقبالةالتمریض  والتشریعات والقوانین لمھن

 :والماديالدعم التقني  �

 صندوق األمم المتحدة للسكان 

 .البنك اإلسالمي للتنمیة 

 المغربیةبالمملكة وزارة الصحة  

 


