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مقدمة
1994ي لسنة تم التوافق على المستوى الدولي على تعریـــف مفھوم الصحة اإلنجابیة الذي أقره المؤتمر الدول

األمـور الصحة اإلنجابیة ھـي حالـة رفـاه كـامل بدنیـا وعقلیـا واجتماعیـا في جمیـع".... بالقاھرة على أن 
..."وعملیاتـھالمتعلقـة بالجـھاز التناسـلي ووظائفـھ

:یةانطالقا من ھذا التعریف ھناك ثالثة مستویات وجب قیاسھا وتتبعھا لتقییم تطور الصحة اإلنجاب
الصحة البدنیة؛•
الصحة العقلیة؛•
.…)القدرة على القیام باألدوار االجتماعیة وبناء عالقات انسانیة مع اآلخرین(الصحة االجتماعیة •

ویجب تسجیل مالحظتین أساسیتین

بتتبع الصحة المسوحات المتوفرة ال تمكن من قیاس كل المؤشرات المتعلقة بالصحة اإلنجابیة وتسمح فقط•
اء العنف الممارس البدنیة للنساء، في حین ال نعرف الكثیر عن الصحة العقلیة واالجتماعیة للنساء باستثن

.علیھن سواء كان مادیا أو معنویا
بالزوج بما أن الصحة اإلنجابیة ھي مسألة تھم الزوجة والزوج، ھناك نقص كبیر في المعلومات المتعلقة•

.ومدى فھمھ وانخراطھ في الموضوع مادام یھم األسرة بأكملھا
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صفة خاصة، انخرطت المغرب في جمیع المبادرات الدولیة الھادفة الى تحسین صحة السكان بصفة عامة والصحة اإلنجابیة ب
، مروًرا بأھداف األلفیة من أجل التنمیة 1994وذلك بدءا بتبني توصیات المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، المنعقد سنة 

 2030.وحالیا أھداف التنمیة المستدامة 2000المعتمدة سنة 
لصحیة وعرفت البرامج الصحیة الخاصة بمختلف مكونات الصحة اإلنجابیة تطورا مھما یتجلى في تحسن المؤشرات ا

.واآلثار اإلیجابیة على الوضعیة الصحیة العامة وعلى النساء بوجھ خاص

نسبة االنخفاض200320112018المؤشر
% 49,6-27,021,713,6حدیثي الوالدةوفیات
% 55,0-40,028,818,0األطفال أقل من سنةوفیات
% 52,8-47,030,522,2أقل من خمس سنواتوفیات

نسبة االنخفاض200320102018المؤشر
 % 68,0-22711272,6معدل وفیات األمھات

اإلنجابیة الصحةأھم مؤشرات 

عوامل الخطر والمتغیرات المتعلقة بالنظام ,المتغیرات المؤثرة  :و نقسم ھذه المؤشرات لفئات ثالث لمجموعات المتغیرات
الصحي

ات المؤثرة المتغ�ي
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اإلنجابیة الصحةأھم مؤشرات 
ات المتعلقة بعوامل الخطر  المتغ�ي

ات المتعلقة بالنظام الص�ي  المتغ�ي

نسبة التحسن200320112018المؤشر

% 63,067,470,87,0استخدام وسائل منع الحمل 

% 68,077,188,513,4الرعایة قبل الوالدة

% 62,673,686,617,6الوالدة بمساعدة أشخاص مؤھلین

% 6,622,321,9237,9الرعایة بعد الوالدة

نسبة االنخفاض20112018المؤشر

% 31,0-18,712,9سنة18زواج القاصرات أقل من 
% 39,4-32,019,4خصوبة المراھقین

% 19,3-29,023,4زواج األقارب 
% 13,6-2,21,9تعدد الزوجات
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السیاسات العمومیة في مجال الصحة اإلنجابیة 
اإلطار العام

األ�ةمدونة

:خاللمنوذلكككلالمجتمعأواألسرةداخلسواءالمرأةمكانةلتعزیزجاء2004سنةاألسرةمدونةتعدیل
اإلنصاف•

المساواة•

ن العدالة• األ�ةأفراد بني

.القاصراتزواجلمنعسنة18إلىالزواجسنرفعإلىباإلضافة

2011دستور

ورةع�أ�د • ،المواطناتاستفادةلت�س�ي المتاحة،الوسائلكلتعبئة�ن ن الحقمنساواة،المقدمع�والمواطنني
ي 
)31المادة(االجتماع�ةوالحما�ةالصح�ةوالعنا�ةالعالج�ن

األوضاعةمعالجع�والسهر الخاصة،االحت�اجاتذويمنوالفئاتاألشخاصإ�موجهةس�اساتوتفع�لوضع•
.)34المادة(منهاوالوقا�ةواألطفالواألمهاتالنساءمنلفئاتالهشة
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ة األم شھدت السیاسات العمومیة في مجال الصحة اإلنجابیة تطورا مھما من خالل تغطیة عدة مكونات للصحة اإلنجابیة، خصوصا صح
النساء واألطفال ضحایا السیدا والتشخیص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم والتكفل المندمج ب/والتخطیط العائلي والتعفنات المنقولة جنسیا

.العنف، وكذا النھوض بصحة المراھقین والشباب

السیاسات العمومیة في مجال الصحة اإلنجابیة 

"نظام صحي متكامل لتقدیم رعایة صحیة منظمة وعالیة الجودة: "2025رؤیة "مخطط الصحة 

ي الخدماتبجودةللنهوضالالزمةوالمكانةاألول��ةاعطاء ةو ���ــــعع�العملمعاالنجاب�ة،الصحةمكوناتكلتهماليت خفضث�ي
ي الصح�ةلتغط�ةتوس�عا مواصلةو .واألطفالاألمهاتوف�ات

الشاملة؛الصح�ةالتغط�ةافق�ن
ا  :ق�م6ع�المخطط�عتمد العالم�ة،الصحةمنظمةقبلمنبهالمو�ي النحو ع�الرعا�ةلجودةالمختلفةاألبعاد ع�واستناد�
ي المساواة:اإلنصاف

ن والتوازنالصح�ةالرعا�ةع�الحصول�ن ن بني ؛)ومستدامةعادلةمعاملة(الجنسني
الهشة؛الفئاتو للفقراءاألول��ةإعطاء:التكافل

محل�ا؛والخدماتالرعا�ةتقد�م:الولوج�ة
ن ومتكاملةوفعالةمستمرةشاملةرعا�ة:الجودة أ�فاء؛بموظفني

المتاحة؛بالوسائلوفعالةمالئمةبط��قةالسكانالحت�اجاتاالستجابة:األداء
.صیاغة سیاسة متكاملة، تنبني أساسا على الشفافیة والحكامة الجیدة:المساءلة

ع� تع��ز برامج األم والطفل كأول��ة وطن�ة، وتع��ز صحة ذوي االحت�اجات2025وتتمثل الدعامة الثان�ة من الخطة الصح�ة لعام 
ي للصحة النفس�ة والعقل�ة، وتع��ز ال�قظة الصح ن المخطط الوطين ي الخاصة، وتق��ة محار�ة األمراض السار�ة، وتحيني

�ة واألمن الص�ي �ن
؛األمراض غ�ي معد�ة؛األمراض المعد�ة؛:مجاالت 5 ن ي الوالدة واألطفال والمراهقني الصحة النفس�ة؛الصحة اإلنجاب�ة لألمهات وحديي�

.صحة السكان ذوي االحت�اجات الخاصة
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یم بشقیھ یولي المغرب أیضا أھمیة بالغة للموارد البشریة حیث تعمل وزارة الصحة على تفعیل إجراءات من شأنھا الرفع من جودة التعل
:  األساسي والمستمر، عبر

ممرضین للتكوین في المھن التمریضیة وتقنیات الصحة، وذلك للرفع من كفاءات ومھارات ال" دكتوراه-ماستر-إجازة"إرساء نظام •
والقابالت؛ 

إعطاء أھمیة خاصة للتكوین في مجال الصحة الجماعاتیة وصحة األسرة؛ •
اھد التكوین وضع آلیات التنسیق بین كافة المتدخلین في میدان التعلیم والتدریب لمھني الصحة من مدیریات مركزیة وجھویة ومع•

والمراكز الجامعیة االستشفائیة ومراكز العالجات األولیة؛ 
؛ .....خلق تخصصات جدیدة، نذكر منھا على سبیل المثال ؛ ممرض في عالجات الموالید واألطفال؛ ممرض في الصحة الجماعاتیة•
تجھیز مختبرات المعاھد العلیا للمھن التمریضیة وتقنیات الصحة؛ •
تنظیم وتأطیر مھنتي القبالة والتمریض طبقا لمقتضیات القانون المحدد لشروط وقواعد وأماكن ممارسة ھذه المھنة؛ •
ممرض سنویا؛ 1000قابلة و600تكوین ما یقارب •
؛  2019-2018ممرض في عالجات الموالید واألطفال برسم السنة األكادیمیة 173تكوین ما یقارب •
:  من ا ألطر العاملة في المجاالت التالیة5551دورة تكوینیة خالل العشر سنوات األخیرة لفائدة ما یناھز 231إنجاز •

الكشف عن الحمل تنظیم ا ألسرة؛تشخیص األمراض المسببة لإلعاقة؛إنعاش األطفال حدیثي الولدة؛صحة األم والطفل؛
. بالصدى

السیاسات العمومیة في مجال الصحة اإلنجابیة 
الموارد البشریة
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ة الخدمات اتخذت الوزارة الوصیة عدة إجراءات لتعزیز الشراكة االستراتیجیة مع منظمات المجتمع المدني من أجل تحسین فعالی
.ت الوقایةالصحیة في المغرب، وتقوم الشراكة على مقاربة تشاركیة بشأن بلورة وتنفیذ البرامج الصحیة، ال سیما في مجاال

نسیة وفي ھذا السیاق بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان ثم إحداث ائتالف جمعوي حول الحقوق المرتبطة بالصحة الج•
سیة بشكل واإلنجابیة والذي مدى ینخرط في جمیع المبادرات الوطنیة الھادفة إلى تحسین صحة السكان بشكل عام، والصحة الجن

.خاص

ویھدف . ي المغربویجمع االئتالف بین سبع منظمات غیر حكومیة تشتغل في مجاالت الحقوق اإلنجابیة والمساواة بین الجنسین ف•
لوطنیة للصحة الجنسیة إلى المساھمة في تتبع تنفیذ السیاسات العمومیة المرتبطة بالصحة في المغرب، السیما تفعیل االستراتیجیة ا

ي تتیح كما سیعمل االئتالف على تعزیز الحقوق المتعلقة بھا، ودعم توفیر الخدمات والمعلومات الت. 2030-2021واإلنجابیة 
.للنساء والرجال والشباب اتخاذ خیارات مستنیرة، كما سیتم بذل الجھود لتعزیز المعرفة والبحث في ھذا المجال

أنشأھا الملك محمد جمعیة مغربیة ذات نفع عام (وبتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان تقوم الرابطة المحمدیة للعلماء•
ة بتنظیم دورات تكوینیة الطالع العلماء على المعارف والمھارات المتعلقة بموضوعات الصح)2006السادس نصره هللا عام 

ة، والتي تعید إنتاج الجنسیة واإلنجابیة، والمساواة بین الجنسین، وذلك من أجل تصحیح التفسیرات الخاطئة لبعض النصوص الدینی
.قوالب نمطیة غیر متكافئة وتمییزیة ضد المرأة

السیاسات العمومیة في مجال الصحة اإلنجابیة
الشراكة مع المجتمع المدني
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ى إبرام في إطار تعزیز وتقویة المناھج الدراسیة في مجال التربیة على الصحة اإلنجابیة، عمدت الدولة إل
بني مواقف اتفاقیة شراكة مع القطاع الخاص تھدف إلى تمكین المتعلمات والمتعلمین من اكتساب المعارف وت

اھقة وباألمراض مسؤولة تجاه اإلشكالیات المرتبطة بالصحة خاصة ما یتعلق بالتحوالت التي تعرفھا فترة المر
.المعدیة والتخطیط العائلي والزواج المبكر

ألف تلمیذة وتلمیذ من البرنامج 500تم تحسیس ثالثة مالیین و1998ومنذ توقیع االتفاقیة األولى في فبرایر 
حسیس ألف تلمیذ في كل المواضیع ذات الصلة بخصوصیة ھذه الفئات العمریة، كما تم أیضا ت140منھم 
مؤسسة 900ألف حصة تربویة استفادت منھا 58ألف من أمھات التلمیذات والتالمیذ، وتم إجراء 300

.طبیب في العملیة650تعلیمیة إلى جانب تعبئة 

الشراكة مع القطاع الخاص

السیاسات العمومیة في مجال الصحة اإلنجابیة 
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شكرا على حسن تتبعكم

m.fassifihri@hcp.ma
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