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ال يشفي التلقيح الشخص املصاب مبرض وال يعترب عالجا، بل هو وسيلة للوقاية من املرض قبل حدوثه. وهو يعد أحد أهم 

االكتشافات الطبية حيث أنقذ حياة املاليني من البرش، وبه تغلبت البرشية عىل أمراض الدفرتييا )الخناقية) و الحصبة 

وشلل األطفال والجدري.

يعمل التلقيح للحامية عىل ثالثة مستويات: 

األول شخيص، فهو يحمي الطفل أو الشخص من اإلصابة باملرض.  •

والثاين مجتمعي، فالطفل الذي تلقى التلقيح سيكرب ويكون بصحة جيدة ويصبح عضوا فاعال يف املجتمع ال مصدرا   •

للعدوى أو املرض. كام أن عدم التلقيح سيعرض صحة أفراد املجتمع للخطر.

أما املستوى الثالث فهو وبايئ، إذ يعمل التلقيح عىل جعل مسببات األمراض يف أدىن حد من االنتشار.  •

البرنامج الوطني للتمنيع
تتميز  املغرب  يف  الصحية  الوضعية  كانت  املايض  القرن  بداية  يف 

بانتشار واسع لعدد كبري من األمراض املعدية والتي كان جزء منها 

املستوى  عىل  سلبا  أثرت  كثرية  وإعاقات  وفيات  يف  يتسبب  فتاكا 

الصحي واالقتصادي واالجتامعي أنداك.

إدماج  تم  بحيث   1918 سنة  إىل  املغرب  يف  التلقيح  بداية  تعود 

الرسمية. بعد  الجريدة  الغاية يف  التلقيح يف أول قانون نرش لهذه 

والقيام  جديدة  لقاحات  إلدخال  واملذكرات  املراسم  توالت  ذلك 

بحمالت تلقيحية يف املغرب. إذ يف سنة 1929تم إدخال لقاح ضد 

 .1941 سنة  شخص  مليون  حوايل2,5  منه  استفاد  الذي  الجدري 

بعد ذلك تم إدخال لقاح )BCG(ضد مرض السل سنة 1949. يف 

استفاد  السل  للتلقيح ضد  نظمت حمالت  االستقالل  بعد  ما  فرتة 

منها حوايل2,4مليون شخص. وسجلت الفرتة املمتدة ما بني 1964 

و1967 بوادر إحداث برنامج التلقيح بتنظيم حمالت ضد الشلل يف املدن الكربى.

التلقيحية لألطفال دون  التغطية  التحصني املوسع والذي بعد تقييمه تبني أن نسبة  برنامج  بإنشاء  متيزت سنة 1981 

سن الخامسةتكاد تبلغ ٪50. كان يجب انتظار سنة 1987 لرؤية والدة الربنامج الوطني للتمنيع كاطار منظم بشكل 

الدفترييا،  السل،  فتاكة:  أمراض  ست  ضد  الوطني  الصعيد  عىل  السنوية  التلقيحية  الحمالت  إسرتاتيجية  يعتمد  جيد 

املليك األمرية  السمو  للربنامج من طرف صاحبة  الكزاز والحصبة. توجت هذه االنطالقة بدعم  العواية،  شلل األطفال، 

الجليلة  لالمريم رئيسة املرصد الوطني لحقوق الطفل، نتيجة لذلك ارتفعت نسبة التغطية اللقاحية اىل ٪80. وشهدت 

سنة 1992إطالق مبادرة االستقالل يف اللقاحاتباملغرب، أول بلد يف العامل، بني وزارة الصحة واليونيسيف، متكن املغرب 

من خاللها من تحقيق التأمني ملشرتياته وتزويده باللقاحات. ومنذ ذلك الحني، اكتسب املغرب االستقالل املايل لرشاء 

اللقاحات من ميزانية الدولة عن طريق اليونيسيف. كام يتم دعم الجدول الوطني للتمنيع بإضافة لقاحات أخرى:

،HB"1999: إدماج التلقيح ضد التهاب الكبد الفريويس نوع "ب
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2003: إدماج التذكرياألول ضد الدفترييا، الكزاز، السعال الدييك والشلل)DTC+VPO( خالل الشهرالثامن عرش، 

،Hib "2007 : إدماج التلقيح ضد الهيموفيلوس افلونزا نوع "ب

2008: ادماج التذكري الثاين ضد الدفترييا، الكزاز، السعال الدييك والشلل )DTC+VPO( خالل السنة الخامسة،

،)Rotavirus( وضد الروتافريوس )Pneumo( 2010 : إدماج اللقاحني ضد البنوموكوك

،)RR( 2014: ادخال لقاح املزدوج ضد الحصبة والحمرياء

. )VPI(2015 : ادخال لقاح شلل األطفال املعطل

باإلضافة إىل ذلك قامت وزارة الصحة بتنظيم حملتني مهمتني للتلقيح يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية للقضاء عىل الحصبة 

والحمرياء إذ :

يف سنة 2008 تم تلقيح حوايل5,7 مليون شخص. -

 يف سنة 2013تم تلقيح أكرث من 10 ماليني شخص. -

لقد متت هذه التحوالت يف الجدول الوطني للتلقيح والقرارت بالقيام بحمالت تلقيحية وطنية طبقا لتوصيات اللجنة 

الوطنية االستشارية التقنية والعلمية للتلقيح التي تتكون من اختصاصيني ومدبرين ينتمون للقطاعني العام والخاص.

بفضل هذه املجهودات حقق الربنامج الوطني للتمنيع حصيلة جد هامة :

نسبة تغطية لقاحية مرتفعة  ضد األمراض املستهدفة تتجاوز 95٪ . �

تراجع معدل وفيات األطفال والرضع مبعدل: �

٪95  بالنسبة ملرض الكزاز. -

٪84 بالنسبة ملرض الحصبة. -

٪86 بالنسبة ملرض السعال الدييك لدى األطفال البالغني من العمر ما بني شهر واحد و12 شهر. -

يف ما يخص معدل املراضة:

يعد املغرب أول بلد يف منطقة رشق املتوسط حصل عىل شهادة استئصال كزاز املواليد سنة 2002 . كام سجل انخفاض 

مهم يف معدل املراضة الناتجة عن األمراض املستهدفة بحيث:

مل تسجل أية حالة دفترييا منذ سنة 1991 . �

مل تسجل أية حالة شلل األطفال منذ سنة 1987. �

انخفاض هام يف حاالت الحصبة منذ سنة 2008. �

انخفاض حاالت التهاب السحايا الناتجة عن جرثومة الهيموفيلوس نوع "ب" ب 85٪. �

ولقد حققت هذه النتائج بفضل تضافر املجهودات بني وزارة الصحة والقطاعات الوزارية األخرى و الجامعات املحلية 

والجمعيات الطبية واملهنية والقطاع الخاص. كام تجدر اإلشارة أن هذه النتائج حققت بفضل مجهودات وتضحياتأطر 

وزارة الصحة يف املدن والقرى التي مكنت للمواطنني خدمة وقائية بجودة وكفاءة عاليتني يف ظل الدعم  املتواصل لوزارة 

الصحة  لهذا الربنامج.

األمراض  من  أطفالنا  من  عدد  أكرب  الربنامجوحامية  مكتسبات  عن  الحفاظ  يف  للربنامجتتجىل  املستقبلية  اآلفاق  تبقى 

الوطني  الجدول  بتعزيز  والسالمة وذلك  الجودة  آليات ضامن  تطوير  أخرى مع  فئات عمرية  إىل  التوسع  املستهدفة، 

للتلقيح بلقاحات جديدة ومركبة، إضافة تذكريات لقاحية وتطوير التواصل حول التلقيح وأهميته مع انفتاح أكربعىل 

املجتمع املدين و القطاع الخاص.

ملف خـــاص بالتلقيح


