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املنعقد « امللتقى العريب للصحة الاجنابية»فعاليات الاكتب العام مبناس بة افتتاح لكمة الس يد 

:عنوانحتت انية يف دورته الث  

   يف جمال حصة ال همات وال طفال." املمرضات العامالتو  القابالت من أ جل تطوير همارات"
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 بسم هللا الرحامن الرحمي؛
 نبينا الكرمي؛امحلد هلل، والصالة والسالم عىل 

 

 العربية؛الس يدات والسادة ممثيل جامعة ادلول 

 ؛لسادة ممثيل وزارات الصحة العربالس يدات وا

 ؛صندوق ال مم املتحدة للساكنات والسادة ممثيل الس يد

 للتمنية؛ البنك الإساليمالس يدات والسادة ممثيل 

 الس يدات والسادة ممثيل املنظامت ادلولية؛

 الس يدات والسادة ممثيل القطاعات احلكومية املغربية؛

 رؤساء امجلعيات املغربية؛الس يدات والسادة 

 رؤساء امجلعيات املهنية املغربية للقابالت واملمرضني؛الس يدات والسادة 

 املدين. الس يدات والسادة ممثيل اجملمتع

 

 

 أ هيا احلضور الكرمي 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته وبعد؛

املنعقد يف دورته الثانية من أ جل تطوير  يرشفين أ ن أ فتتح معمك اليوم فعاليات امللتقى العريب للصحة الاجنابية

 .الصحة الاجنابيةيف جمال  املمرضات العامالتو  القابالت همارات

ترس يخ عىل  وحرصمك الشديدتلبيتمك دعوتنا  عىلوهبذه املناس بة أ رحب بمك مجيعا وأ غتمن الفرصة ل شكرمك 

  .الإجنابية عىل وجه اخلصوصأ وارص التعاون ادلويل والعريب الرايم اإىل الهنوض ابلصحة عامة والصحة 

ننا جلد سعداء برتحيب جملس وزراء الصحة العرب يف دورته  ، اليت انعقدت مبقر جامعة )التاسعة وال ربعني(واإ

، بتنظمي هذه ادلورة يف اململكة املغربية واذلي مت تأ كيده يف القرار العارش 2018ادلول العربية يوم فاحت مارس 

، حيث حدد موعد 2018جمللس وزراء الصحة العرب، املنعقدة يف جنيف يف مايو  )امخلسني(لدلورة العادية 

، أ وفياء لتفعيل هذا القرار وهلل امحلد. وها حنن، 2018الصحة لشهر دجنرب انعقاد ادلورة التدريبية يف جمال 

 .اذلي يؤكد عىل اخنراط اململكة املغربية الفعيل يف دمع العمل العريب املشرتك يف اجملال الصحي
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 الكرمي،أ هيا احلضور 

لقد مت تعريف الصحة الإجنابية دوليا، عىل أ هنا حاةل من اكامتل السالمة البدنية والنفس ية والعقلية والاجامتعية 

عاقة. وهذا  يف ال مور ذات العالقة بوظائف اجلهاز التناسيل ومعلياته، وليس فقط اخللو من ال مراض أ و الإ

سائر جمالت الصحة، حيث تعكس املس توى الصحي ، مقارنة مع ممزياالتعريف جيعل الصحة الإجنابية جمال 

اجلنسني، كام تريم اإىل بالك للرجل واملرأ ة وترتبط ارتباطا وثيقا ابلعوامل الاجامتعية والثقافية، وال دوار املنوطة 

 احرتام وحامية حقوق الإنسان.

اخنرطت اململكة املغربية يف مجيع املبادرات ادلولية الهادفة اإىل حتسني حصة الساكن  ادلول،ابيق وعىل غرار 

وال رسة بصفة عامة والصحة الإجنابية بصفة خاصة، وذكل بدءا بتبنهيا توصيات املؤمتر ادلويل للساكن والتمنية، 

وحاليا أ هداف التمنية املس تدامة.  2000، مروًرا بأ هداف ال لفية من أ جل التمنية املعمتدة س نة 1994املنعقد س نة 

تعمل وزارة الصحة مع القطاعات املعنية عىل تنفيذ الس ياسة الصحية ادلولية اليت يسامه فهيا املغرب حيث 

جناز الربامج املتفق عليھا سهر عىلبشلك فعال، وت  حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل  تطبيق وتتبع اإ

ؤكد عىل رضورة اس تفادة املواطنات واملواطنني، اليت تدلس تور ل حاكم ا ايقتطب و  محمد السادس نرصه هللا

(، وكذا وضع وتفعيل س ياسات 31سواس ية، من احلق يف العالج والعناية الصحية وامحلاية الاجامتعية )املادة 

لفئات من تعىن ابل شخاص والفئات من ذوي الاحتياجات اخلاصة، والسهر عىل وقاية وعالج ال وضاع الهشة 

" 2025"رؤية عرب خمطط الصحة  ،الزتمت وزارة الصحة املغربية كام (،34النساء وال همات وال طفال )املادة 

عطاء ال ولوية واملاكنة الالزمة مع العمل عىل ،  هتم لك مكوانت الصحة الاجنابيةجبودة اخلدمات اليت للهنوض ابإ

 2017لس نة املسح الوطين للساكن وحصة ال رسة  اابنحيث  ،و ال طفالوثرية خفض وفيات ال همات  ترسيع

 عن:

 ولدة  100.000للك  حاةل وفاة 112 مناخنفضت حيث  ،تراجع ملحوظ يف نس بة وفيات ال همات

 35أ ي بنس بة اخنفاض بلغت  ،ولدة حية 100.000 عن لك حاةل وفاة 72,6اإىل  2010س نة حية 

 يف املائة؛

  اإىل  2011ولدة حية س نة  1000 للك 30.5 نمل طفال دون سن اخلامسة ااخنفاض معدل وفيات    

 يف املائة؛ 38، أ ي بنس بة اخنفاض بلغت ولدة حية 1000للك  22.16

  أ ي ةللك أ لف ولدة حي 13.56اخنفاض معدل وفيات الرضع حدييث الولدة، حيث وصل اإىل ،

 ؛2011الوطين لس نة  يف املائة مقارنة بنتاجئ املسح 38بنس بة اخنفاض بلغت 
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ولقد أ كد تقرير صندوق ال مم املتحدة للساكن عىل أ ن جل ادلول اليت أ ولت أ مهية ابلغة جملال التعلمي والتدريب 

وحتسني ظروف العمل وتقنني مزاوةل همنة القباةل والمتريض يف جمال الصحة الإجنابية، اس تطاعت أ ن ختفض 

 ل ببدلاهنا. بنسب كبرية معدل وفيات ال همات وال طفا

عىل صياغة س ياسة الصحة ، يويل املغرب أ مهية ابلغة للموارد البرشية حيث تعمل وزارة ا الإطارذويف ه

متاكمةل، تنبين أ ساسا عىل الشفافية واحلاكمة اجليدة من أ جل تطوير وتنفيذ برامج وطنية للتعلمي والتدريب، 

وعيا مهنا بدور التكوين وهذا تس تجيب ملعايري الهندسة البيداغوجية وتشمل اكفة امليادين والفئات العامةل، 

 ة مبختلف فئاهتا ومتكيهنا من مسايرة املس تجدات العلمية واملهنية. والتعلمي يف تقوية وتأ هيل الكفاءات البرشي

تعترب من أ مه ادلعامات والراكئز ال ساس ية  "القابالت واملمرضات"،وجتدر الإشارة اإىل أ ن املوارد البرشية مبا فهيا 

، ي تلعبه هذه الفئةاليت سامهت يف حتقيق املنجزات واملكتس بات يف اجملال الصحي. واعرتافا ابدلور اجلليل، اذل

 ،معلت وزارة الصحة عىل تفعيل اإجراءات أ خرى، من شأ هنا الرفع من جودة التعلمي بشقيه ال سايس واملس متر

 عرب:

  رساء جازةاإ " للتكوين يف املهن المتريضية وتقنيات الصحة، وذكل للرفع من دكتوراه -ماسرت -نظام "اإ

 كفاءات وهمارات املمرضني والقابالت؛

  عطاء  أ مهية خاصة للتكوين يف جمال الصحة امجلاعاتية وحصة ال رسة؛اإ

  وضع أ ليات التنس يق بني اكفة املتدخلني يف ميدان التعلمي والتدريب ملهين الصحة من مديرايت

 مركزية وهجوية ومعاهد التكوين واملراكز اجلامعية الاستشفائية ومراكز العالجات ال ولية؛

 ىل سبيل املثال ل احلرص؛ ممرض يف عالجات املواليد وال طفال؛ خلق ختصصات جديدة، نذكر مهنا ع

 ؛.....ممرض يف الصحة امجلاعاتية

 جتهزي اخملتربات احملااكتية للمعاهد العليا للمهن المتريضية وتقنيات الصحة؛ 

  2017فتح سكل املاسرت يف بيداغوجية علوم المتريض وتقنيات الصحة برمس الس نة ال اكدميية-

 ؛2018

 احملددين  13- 44والقانون  13- 43رمق  قانونال وتأ طري همنيت القباةل والمتريض طبقا ملقتضيات تنظمي

 رشوط وقواعد وأ ماكن ممارسة هذه املهنة؛ل 

 ؛ممرض س نواي 1000قابةل و 600ما يقارب  تكوين 

  2019-2018س نة ال اكدميية برمس ال ممرض يف عالجات املواليد وال طفال  173تكوين ما يقارب.  
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  جناز من ال طر العامةل  5551دورة تكوينية خالل العرش س نوات ال خرية لفائدة ما يناهز  231اإ

نعاش ال طفال حدييث الولدة، تشخيص ال مراض املسببة  يف اجملالت التالية: حصة ال م والطفل، اإ

عاقة،  تنظمي ال رس، الكشف عن امحلل ابلصدى. لالإ

 

 حرضات الس يدات والسادة،

أ ود التذكري بأ ن اإصالح منظومة الصحة الإجنابية، هو مثرة معل دؤوب وجبار، أ جنز بتعاون مع مجيع املتدخلني 

املس توايت من فرقاء اجامتعيني ومجعيات همنية ومنظامت دولية ولك من الساهرين عىل التكوين اكفة عىل 

دارية وقانونية  ل أ ن أ تقدم جبزيل الشكر والامتنان ول يسعين، هبذه املنا وتربوية،والتنظمي من أ طر اإ س بة، اإ

، عىل دمعهام التقين واملادي والتنظميي اذلي قدماه لصندوق ال مم املتحدة للساكن وكذا البنك الإساليم للتمنية

طار هذه التظاهرة العربية اساس يني اإىل وزارة الصحة ابململكة املغربية، كرشيكني  .يف اإ

جيابيا يف   خدمة حصية جيدة  ضامنولنا اكمل القناعة أ ن تظافر هجود القوى احلارضة يف هذا امللتقى، سيسامه اإ

املواطنني وفق املعايري ادلولية احلديثة املتعارف علهيا، حيث أ ن هذا امللتقى ميثل فرصة املواطنات و لعموم 

معلية هتم تطوير  واخلروج بتوصياتالعربية الشقيقة  عظمية لتبادل وتقامس اخلربات والتجارب بني خمتلف البدلان

 الصحة الإجنابية.

 

 .وفقنا هللا مجيعا ملا فيه مصلحة ال مة العربية

 مة هللا تعـــاىل وبــــراكته. ورحـــ والســالم عليـــمك 


