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 واملمرضات العامالت في مجال الصحة اإلنجابية" دورة تدريبية تحت عنوان " تطوير مهارات القابالت

 2018دجنبر  13-11

 

  باململكة املغربية، ر الصحةيوز السيد معالي 

  باململكة املغربيةالصحة  ةوزار ل عامالكاتب المعالي السيد، 

  العربية وزارات الصحةممثلي السيدات والسادة  

  املدير االقليمي للبنك االسالمي للتنميةالسيد معالي، 

  املجتمع املدنيالسيدات والسادة ممثلي، 

  الوسط األكاديميالسيدات و السادة ممثلي، 

  بعض الجهات املانحةممثلي السيدات والسادة 

  املتحدةمنظمات الألمم السيدات والسادة ممثلي 

   تحية طيبة. ،الحضور الكريمأيها 

  

  ين في مختلف املتدخلأن أشارك معكم اليوم في هذا اللقاء الهام الذي يجمع  صندوق األمم املتحدة للسكانيشرفني و يسعدني باسم

 منظمات دولية. ين وأكاديمي حكوميين ومجال الصحة االنجابية, بما فيهم فاعلين حكوميين و غير 

 

  ةوزار  فريق عملوأود في البداية أن أتقدم بالشكر لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في التحضير ألشغال هذا اللقاء و أخص بالذكر 

 .باململكة املغربية صندوق األمم املتحدة للسكانمكتب و , جامعة الدول العربيةباململكة املغربية, و الصحة 

 

 ومختلف الدول العربية ب بالحضور الكريم و على وجه الخصوص أشقائنا الذين تكبدوا مشاق السفر من ارحجدد التكما أود أن أ 

 .م اقامة سعيدةلك ىاتمن

 



 
 ،االفاضل السيدات والسادة

 أهمية كبرى  تكتس ي أشغال هذه الورشة: 

 

ز يعز نا للتفاؤل و تدعو ي مما ,العربيةتحت لواء جامعة الدول بين الدول  التعاون ملا تحمله من معنى التالحم و التكامل و  :اوال .1

 في مجال الصحة. تبادل الخبرات بين الدول العربية  مشروع,  نا إلى نجاح هذا املشروعاتتطلع

 

و اال و ه مجلس وزراء الصحة العرب,و املصادق عليه من طرف  ,: الهمية املوضوع املقترح من طرف اململكة املغربيةثانيا .2

و اعالن  2030و ذلك ملساهمتها في إرساء وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية املستدامة  الصحة اإلنجابية

لخير دليل على األهمية البالغة و الدعم  املشاركة الواسعة و الرفيعة املستوى التي يعرفها هذا اللقاءو لعل . 2013القاهرة 

 . املوضوعيحظى به هذا  املتواصل و االهتمام الكبير الذي

 

  و  عربيةال وزارات الصحةو يشكل هذا اللقاء بالنسبة لصندوق األمم املتحدة للسكان مناسبة لتعزيز الشراكة املثمرة التي تجمعه مع

 نوات.س عدة يجري تنفيذه منذو التي ترتكز على برنامج عمل استراتيجي ،ااألكاديمي املؤسسات الغير الحكومية و املجتمع املدني و

  مواءمة  و اخذ القراراتفي استعمالها  وخلق املعرفة  وامج أنشطة متنوعة تهدف إلى تشجيع البحوث امليدانية و للتذكير تضم هذا البر

 وأغتنم هذه املناسبة السعيدة، ألعرب عن كامل لجميع دون استثناء وال تمييز.ل توفير خدمات ذات جودة عاليةالتي من شانها التشريعات 

 ؤكد لكم دعمنا الثابت للشراكة التي تجمعنا.نشكر الخالص و الو  صندوق األمم املتحدة للسكان امتنان

 

 الكرام السيدات والسادة، 

 

 56حيث انخفض متوسط وفيات األطفال بنسبة  2015و  1990بين  فى املنطقة العربية خالل الفترة ما املحرزة على الرغم من التطورات% 

اال ان هناك العديد من التحديات في املنطقة العربية التي تحتاج إلى املزيد من الجهود  %63وفيات األمهات بنسبة كما انخفض متوسط 

وتوفر الدعم السياس ى واملالى وتحقيق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية لإلستثمار فى تحسين صحة األمهات واألطفال 



 
تنفيذاالتفاقيات الدولية واإلقليمية ب التزامات الحكومات استيفاءو  لوصول إلى غايات أهداف التنمية املستدامةواملراهقات بمعدالت أسرع ل

  ICPD Cairo 1994). ) والتنميةالسكان  ببرنامج عمل املؤتمر الدولي حول وخصوصا ما يتعلق  األخرى التي تم املصادقة عليها

 

  اإلنجابية يعد عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية املستدامة والشاملة، فإن االستثمار في العنصر البشري و كما يتفق الجميع على أن الصحة

 و خصوصا القابالت هو كذلك و بدون شك مفتاح لتحقيق االهداف املنشودة, و خاصة تقليص معدالت وفيات األمهات و الرضع.

 

 تمنى ن باململكة املغربية و ملجلس وزراء الصحة العرب على هذه املبادرة والصحة  ةوزار شكره ل امتنانه و صندوق األمم املتحدة للسكان يجدد

 ركة.شتمن شأنها تسطير افاق العمل املستقبلية امل ، مما سيؤدي بالتأكيد إلى توصياتاملرغوب فيه نجاحهذا اللقاء الأن يحقق 

 

 

  أشكركم على اهتمامكم و السالم عليكم و رحمة هللا.

 

 

 

 


