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 للجميع مغرب الغد: الصحة

 يامسني بغدود

       

خؿير أزش جفشُه  ظلبا على الحُاة الؿبُعُت  حعِش دٌو العالم هزه ألاًام ظشفُت خاضت، جخمشل في وغع ضحي 

بيل جأهُذ اوعياظاث وخُمت على اكخطادًاث  الألفشاد واإلاؤظعاث، فيل اللؿاعاث أضابها الشلل، فهزه الظشفُت ظُيىن له

بلى مجهىد كؿاع الصحت هى الفُطل الىخُذ الىفُل لخجاوص هزه ، ٍوورلً على امخذاد العىىاث اإلالبلت  العالم بأظشه،

ت مً ظذًذ، ولخعىد الحُاة إلى ، الؿلبت، لُىطشف الخجاس إلى ججاستهم وألاظاجزة مجشاها الؿبُعي  اإلادىت لُعاهم ألافشاد الحٍش

ياجبهم، وول فشد إلى وشاؾه إلى ماإلاىظفين واإلاعخخذمين  .الخالمُز إلى خلٌى اإلاعشفت والخدطُل، والعماٌ إلى مطاوعهم

ىعش الطمذ الزي خُم على اإلاؼشب بل على العالم بأهمله.   الُىمي لدعخأهف عجلت الاكخطاد خشهتها مً ظذًذ ٍو

       

ت والىؾىُت    ً أمام هزا الىغع وهذا فاللادة والعُاظُىن والهُئاث الاكلُمُت والجهٍى الذولُت ظمُعهم وكفىا عاظٍض

هخابج اإلاخخبراث الؿبُت وجلشسه مشاهض البدىر العلمُت في هزا الشأن مً خالٌ إًجاد دواء  ظدعفش عىهما الياسسي في اهخظاس 

لزي أصم وغعُت العالم ظُاظُا واكخطادًا واظخماعُا، واإلاؼشب بطفخه ظضء ا  هفُل بجعل خذ لهزا الىغع ،أو للاح فعاٌ

 طىس اظدباقي لخجاوص هزه الفترة الحشظت.ه ومجهىداجه وفم جاجسهض بذوسه اهخمام مً اإلاىخظم الذولي

 

فالذٌو سػم جلذمها الخىىىلىجي واإلاعشفي وسٍادتها الاكخطادًت أباهذ أنها دون رلً في اإلاجاٌ الطحي سػم ما     

ت ولىظعدُىُت فعالت، فعملذ على جىشُف ظهىدها في بذاًت ألاصمت على امياهُاتها  جذعُه مً امخالهها إلمياهُاث بشٍش

لخعمل في مشخلت الخلت على الاظدىجاد عبر ؾلب إعاهاث خاسظُت مً أظل مداسبت هزا الىباء للخشوط بعالم مً الخاضت 

 هزه ألاصمت. 

 

رواء ، وهزلً اإلاؼشب بذوسه جفاعل بدىمت ملً البالد ضاخب الجاللت مدمذ العادط دام له الىطش والخمىين  

وبشيل خزس وبئًجابُت مع هزه الىغعُت اإلاعخجذة، وإلبشاص ث اإلاعؤولين بمخخلف ضفاتهم في ول اللؿاعا وخىىت وفؿىت
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مجهىداجه في هزا الشأن واإلاخمشلت أظاظا في الخعبئت الشاملت إلاخخلف اللؿاعاث الحيىمُت بششاهت مع مجمىعت مً 

 .الفاعلين بؼُت الخطذي لهزه الجابدت

ولها ضُاػاث جلذمذ بها ليي أعبر   عً ججشبت اإلاملىت اإلاؼشبُت لخفعُل اإلاىظىمت الصحُت للبالد، ألجمىً مً ؾشح 

تها للخطذي ليل ما ًمىً أن ًؿشأ في اإلاعخلبل. بالخطىص لى جم  جطىسي ؤلاظدششاقي خٌى هزه ألاخيرة بهذف جىمُت ظاهٍض

ت، هشي أنها ججاسب ال جضاٌ جدمل معها ػباس اإلاعافاث البعُذة التي حعببذ الشظىع إلى مخخلف الخجاسب آلاهُت للذٌو اإلاخلذم

 والشبى مضمىت الزي ظدىجم عىه مشاول صحُت على معخىي الجهاص الخىفس ي وأمشاعبالػشس البُئي أوال و كبل ول ش يء. و 

العظمى مشة باالوسحاب مً ل هزه الخجاوصاث جػش بالبِئت وال صالذ في جطاعذ معخمش في ظل جلىأ اللىي عمما ًج، مشال

ىُت التي خالفذ ػيرها مً  ت هدالت دولت الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش اإلاعاهذاث التي جىظ على الخللُل مً الاهبعازاث الؼاٍص

البلذان مً اجفاكُت الحذ مً اهبعار  الؼاصاث اإلاػشة باإلاجاٌ البُئي ومشة أخشي الخمادي في الاظخعماٌ اإلافشؽ للمىاد 

ت ا وهزا ألاظمذة واإلاخطباث الضساعُت ) مشهباث الفعفىس، الىُتراث....( و مً خاللها بالصحت العامت. ، إلاػشة بالبِئتالىُماٍو
1       

الاخذار ولها مجخمعت إغافت الى ما ٌعِشه العالم مً جخىفاث واغؿشاباث بفعل الىغع الطحي  هخلا أن هز     

عا وكفت جأمل مً أظل إعؿاء جطىس إلاىظىمت صحُت ضلبت ججعل اإلاملىت العالمي اإلاعخجذ، هزه الظشفُت حعخلضم مىا ظمُ

 اظخعذاد ألي ؾاسا مفاجئ. جماإلاؼشبُت على أ

 

نهاًت   في اإلاابت 66والجذًش باإلشاسة أن اإلاؼشب كذ اهخشؽ في عملُت حعمُم الخؼؿُت الصحُت فلذ بلؼذ وعبت        

في اإلاابت، هما جبنى في هزا اإلاػماس اظتراجُجُاث عذًذة  61بمعذٌ اإلااغُت واهذ علُه في العىت   ما ملابل .م 8118ظىت 

دشخُظ الكطذ  ،مشع الفيروط الىبذي،  مشع العشؾان:   عألهىاع وأضىاف مً ألامشا  جمشلذ في عملُت الىشف اإلابىش

 1خُض عشفذ هزه العملُت على امخذاد ظىىاث.  اإلابىش للحالت الصحُت للعاهىت

 

       
 
مجمىعت مً الحمالث الؿبُت ظىاء منها الظشفُت او اإلاىظمُت التي حعتهذف الفئاث  ثعخمذوفي هفغ العُاق ا

ت،) خُض ً ػُت اإلاذهُت والععىٍش بين مً خالٌ اخطابُاث حعىد لىصاسة دالهشت مً خالٌ ججىُذ الاؾلم الؿبُت والخمٍش

ين(  3811اخخطاضُين،أؾباء  7337ؾب عام ،  5833ألف ؾبِب منها  18الصحت:  فهزه الاؾش العاملت  1بين جلىُين واداٍس

بىصاسة الصحت ػير وافُت مً مىظىس مىظمت الصحت العاإلاُت، إغافت إلى اهخشاؽ بعؼ ظمعُاث  مؼاسبت العالم والتي ًخؿىع 

 فيها أؾباء مً أضٌى مؼشبُت العاملين ببعؼ الذٌو ألاظىبُت. 

 

لاااااااات والاظااااااااشاءاث إلابزولاااااااات  جبلااااااااى  واااااااال الخااااااااذابير وبااااااااالشػم مااااااااً واااااااال اإلاجهااااااااىداث ا         ،اإلاخخاااااااازة فااااااااي هاااااااازا الطااااااااذد هٍض

جبلااااااى ظااااااذ معلااااااذة ال جااااااىفش ، ولاااااام جدلاااااام مااااااً خاللهااااااا الىخااااااابج اإلاىخظااااااشة خاضاااااات أن معااااااؿشة الحطااااااٌى علااااااى خذماااااات الشمُااااااذ

خاااااااااشي حعااااااااادشنى بعاااااااااؼ الفئااااااااااث، إغااااااااافت إلاااااااااى أن اإلااااااااااىاؾىين ًجاااااااااذون بعاااااااااؼ أفاااااااااي خالاااااااات وللمعااااااااخفُذ منهاااااااااا ظمُاااااااااع العالظااااااااااث 
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 81%فماااااااا ًلااااااااسب إر  ،الطاااااااعىباث فاااااااي الىلاااااااىط الاااااااى الخاااااااذماث الصاااااااحُت واإلاشجبؿااااااات اظاظاااااااا بخمشهاااااااض اإلاشاهاااااااض الاظدشااااااافابُت

وختاااااى و إن وظاااااذ فئهاااااه ال ًخاااااىفش علاااااى بعاااااؼ   .عشاااااش هُلاااااىمتراث  كاااااشب معدشااااافى أه ااااار ماااااًأماااااً العااااايان ًبعاااااذ عاااااً هااااام 

ت  شالخجهيزاث الؿبُت الػشوٍس  IRM  8بالشهين اإلاؼىاؾِس ي  والخطٍى

 

مً الاظتراجُجُاث فمً اإلامىً  إوشاء  توالاعخماد على مجمىع  ٍمىً جدلُم رلً مً خالٌ مجمىعت مً الخذابيرو 

  وهزلً ُاث اإلالحت للمىاؾىينظاحًخم اعخمادها لخلبُت ال جخػمً بُاهاث إلاخخلف ششابذ اإلاجخمع اإلاؼشبي  معؿُاث  كاعذة

 ، وصاسة اإلاالُت ، مىذوبُت الاخطاء والاظيان ، ، وصاسة الصحت وصاسة الذاخلُت ) لخلم الخىاضل بين اللؿاعاث راث الطااااااااااالت  

الخذبير اإلاعللً للملفاث  كاعذة اإلاعؿُاث اإلاشاس إليها) بىً معلىماث( بلطذ  الىلىط إلى  امياهُتباعخماد  ( وصاسة الخػامً.....

 اث ومذاخُل ووعبت الفلش والهشاشت لذي مخخلف ميىهاث العاهىت.ومعشفت كذس 

 

ع جخعلم باإلاجاٌ الطحي واظدشماس الفشص اإلاخاخت مً خالٌ الاجفاكُاث  هما ًجب أًػا الخعجُل بدىفُز مشاَس

دشُِذ باإلايزاهُت اإلاخططت للمجاٌ الطحي  مً شفعأظاظا بلؿاع الصحت، فأضبذ لضاما على اإلاؼشب ال الذولُت اإلاشجبؿت

لخىفير اإلاعدشفُاث  خاظُاثمؤظعاث جداكً الذم وحشجُع اإلاىاؾىين على عملُاث الخبرع له باظخمشاس غماها لصحتهم وظذ 

ت غماها إلهلار خُاة العذًذ مً اإلاىاؾىين الزًً هم في  ت، مع الخىعُت على الدشجُع للخبرع باألعػاء البشٍش هزه اإلاادة الحٍُى

َع ببىاء مشاهض اظدشفابُت ظذًذة وبمىاضفاث وظىدة عالُخين  والشفع مً عذد ألاؾش الؿبُت مغ الحاظت إليها، مع الدعش أ

ت )أؾباء وممشغين ومعاعذًً(، مً أظل الاظخجابت إلاالخظاث مىظمت الصحت  لخىظُف وعبت هبيرة مً اإلاىاسد البشٍش

ً ن جدلُم الصحت سهين بخىفير الاؾش الؿبُت وكذ  ًخأحى رأالعاإلاُت التي جىص ي ب لً مً خالٌ الترهيز على الىفاءة والخيٍى

ت والعىً الىظُفي، جأمين وظابل الىلل، اظاصاث  اإلاعخمش والعمل على جدفيزها بيل الىظابل اإلاخىفشة ) امخُاصاث إداٍس

وسخظ اظخصىابُت ......( لؼشع الخىظُف بملشاث اإلاشاهض الاظدشفابُت لعذ الفشاغ وجأمين الصحت للجمُع، مع العمل على 

البدض على مىاسد ومذاخُل أخشي هفُلت بخعمُم اظخفادة اإلاىاؾىين بذون اظخصىاء، مع اششان ألاؾش الؿبُت العاملت باللؿاع 

 وحشجُعه مً خالٌ جخطُظ ميزاهُت مهمت للشفع 
ً
ش مىظىمت البدض العلمي معخلبال ش اإلاجاٌ الطحي، مع جؿٍى الخاص لخؿٍى

ت عبر مجمىع التراب الىؾني للخدالُل همعهذ باظخىس بالذاس البُػاء .  بئوشاء وهجاعخه   مً ظىدجه  مخخبراث ظهٍى

  

وججذس الاشاسة أن معالت الىعي الطحي ًجب أن جشافم الفشد مىز ؾفىلخه فمً اإلاؿلىب مً اإلاؤظعاث الخعلُمُت     

ىا شامال في مجاٌ الاظعافاث ألاولُ ت العمل على جللي شباب الؼذ جيٍى ال   هجىىد اخخُاؽ إلاخخلف الؿىاسا، وإلاا،ت والتربٍى

ادة الىعي واإلاعشفت باإلاعابل الصحُت.  غ إدساظها   مً اإلالشساث الذساظُت لٍض
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أن الصحت العامت سهُىت بخىفير بيُت جدخُت للمجاٌ الطحي وأؾش ؾبُت عالُت ًخبن ظلُا مً خالٌ ما رهش  أعاله 

ً ومخمشظت لخخمىً مً جلذًم العالظاث  ليل ميىهاث اإلاجخمع اإلاؼشبي، وأن أمش جدلُلها سهين بخظافش ظهىد ظمُع الخيٍى

 الزسوة و هيىن هدً العباكين إلى جدلُم ما عجض عىه آلاخشون.  وبخعاون اإلاجخمع اإلاذوي ظىطل  ،اللؿاعاث راث الطلت

 
 
 
 

 املراجع:
 

) ملاٌ جدذ عىىان اإلابُذاث والاظمذة ظمىم جػاف  148اهظش اإلاعين في البدض وؤلاوشاء لعبذ الحمُذ الؼشباوي الطفدت  - 1     

   الى البِئت ًىمُا  لعبذ الىهاب سظب هاشم ضادق. 

ش اإلاجلغ الاكخطادي والاظخماعي والبُئي لعىه  -  8     ذة الشظمُت  عذد    8118اهظش جلٍش خ  6849ميشىس بالجٍش  86بخاٍس

 . 11662الطفدت  2019دظىبر

خ     http://2m.ma/ar/news/8اؾلع على الشابـ الالي-  ل  11بخاٍس كذمذ على  خٌى إخطابُاث  18:41الشاعت  8181أبٍش

 M8اراعت
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