
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

يحتفُل العامُل يف هذا اليوِم، ال�سابِع مْن ني�سان/اأبريل، بيوِم ال�سحِة العاملّي. ويف هذه املنا�سبة ال نحتفُل بذكرى تاأ�سي�ِس منظمِة ال�سحِة العاملية فح�سب، 

بل ن�سرتعي اهتماَم العامِل اإىل مو�سوِع على قدٍر كبرٍي من االأهميِة لل�سحِة العامليِة. و�سنُلِقي يف هذا اليوِم ال�سوَء على االأمرا�ِس التي تنتقُل بالكائناِت 

ُد �سحتَنا باالأخطاِر، فتُْحِدُق بنا، �سواًء يف  الناقلِة للأمرا�س. وهَي كائناٌت �سغريةٌ تنقُل االأمرا�َس وتن�سُرها مْن �سخ�سٍ الآخَر، ومْن مكاٍن الآخر، وقْد تهدِّ

اأوطاِننا، اأْو يف اأ�سفاِرنا.

نْك وداءُ اللي�سمانيا هي بع�ُس االأمرا�ِس التي تنِقلُها الكائناُت الناقلُة للأمرا�س. وامللريا وحمى ال�سنك حتديداً مر�سان فتاكان قد  ى ال�سَّ وامللريا وُحمَّ

هَ اجل�سِم، ويُلِْحُق بامل�ساِب الو�سمَة  ي�سببان حالًة خطريًة قد توؤدي اإىل الوفاة، وكلهما ينقلُه البعو�س. وداءُ اللي�سمانيا تنِقلُه ذبابة الرمل، وي�سبب تُ�َسوِّ

االجتماعية، ويقوُد اإىل االإق�ساِء مَن املجتمع.

 و�سعاُر يوِم ال�سحِة العامليِّ لهذا العاِم هَو: "لدغٌة ب�سيطٌة ت�ساوي خطراً كبرياً"، وهَو �سعاٌر ي�ستهدُف رفَع م�ستوى الوعِي بالتهديداِت التي ت�سبِّبُها الكائناُت 

�َسِر واملجتمعاِت التخاِذ االإجراءاِت الكفيلِة بحمايِة اأفراِدها.
ُ

الناقلُة للأمرا�س، ومبا تنقلُُه مْن اأمرا�ِس، مَع ا�ستنها�ِس االأ

ومع تغرِي عامِلنا، و�سرعِة التطوراِت املحيطِة بنا، وت�ساُرِع وتريِة ال�سفِر، و�سهولِة االنتقاِل، تََغرَيْت كذلك نوعيُة اخلطِر الذي تفر�ُسُه هذه االأمرا�س. ومَع 

َع نطاُق �سرايِتها، وازدادْت كثافتُها يف املناطِق التي كانْت  مروِر ال�سنوات، انت�سَر بع�ُس هذِه االأمرا�ِس يف اأماكَن مْل تكْن تنت�سُر فيها مْن قبُل، كما تََو�سَّ

ع الع�سوائي يف الُعمران، و�سوِء اأو�ساِع امل�ساكِن، و�سحِّ  تنت�سُر فيها مْن قبُل. وهناك عوامل اأ�سهمت يف ذلَك، مثل تغريُّ املناخ، واحلراك ال�سكاين، والتو�سُّ

املياِه املاأمونة، وتدينِّ حالِة االإ�سحاح. 

َة تدابرٌي وقائيٌة  ثمَّ اأنَّه  اإال  ى ال�سفراء.  با�ستثناِء احُلمَّ الناقلُة للأمرا�ِس،  الكائناُت  تنقلُها  التي  وحتى يومنا هذا، ال توجد لقاحات م�سادة للأمرا�ِس 

ميكن للنا�س اتباعها حلماية اأنف�سهم. ومن ذلك وجوِب املحافظِة على نظافِة البيئة، وا�ستخدام اأدوات الوقاية ال�سخ�سية، مثل ا�ستخداِم املواد الطاردِة 

للح�سراِت. وهناَك تدابري ميكنُها بالفعل اأْن تُنِقَذ االأرواَح، مثل توفرِي وا�ستخداِم النامو�سيات، وتغطيِة حاوياِت املياه، والتخلُّ�ِس مَن املياِه الراكدِة يف 

االأماكِن التي يتكاثُر فيها البعو�س، مثِل احلاوياِت غرِي امل�ستخدمة، واأحوا�ِس الزهوِر واالإطاراِت القدمية.

وللمجتمِعات املحلية دوٌر كبرٌي عليها القياُم به؛ فباإمكانها ن�سر الوعي، وتنظيم تدخلت اخلرباء لر�س املنازل يف املناطق التي تتكاثر فيها الكائناُت التي 

تنِقُل االأمرا�َس. كما اأن باإمكاِن املنظماِت غرِي احلكومية، وو�سائِل االإعلم، وال�سخ�سياِت املُوؤَثَِّرِة يف املجتمِع اأْن تلعَب دوراً حمورياً يف تعزيِز الوعِي وتغيرِي 

ال�سلوِك لدى املجتمع.

علوةٌ على ذلك، يجُب على احلكوماِت اأن تقوَم بدوِرها يف �سماِن ال�سحِة العموميِة، وتطبيِق التدابري اللزمِة للوقايِة من هذه االأمرا�س، ومكافحِتها 

ُب اجليُد للأوبئِة والت�سدي لها اأمرين اأ�سا�سيني. لذلك فاإنني اأحثُّ احلكوماِت على تقويِة نُُظِم الرت�سد لديها، و�سمان توافر  والق�ساِء عليها. ويُعُد التاأهُّ

خدمات الت�سخي�س واملعاجلة ال�سريعة والفعالة الإنقاذ االأرواح. ومنظمة ال�سحة العاملية على اأمت ا�ستعداد لدعم هذه اجلهود.

 بيَْد اأْن هذا اأمٌر ال ي�ستطيعه القطاع ال�سحي منفرداً، ويُْعترََبُ التعاوُن بنَي القطاعاِت املختلفِة اأمراً اأ�سا�سياً ملكافحة الكائنات الناقلة للأمرا�س، وحماية 

ّي، والَبلَديَّات، وكذلك املجتمعات املحلية، يف حاجة اإىل اأْن تعمَل معاً  االأفراد من االأمرا�س التي ت�سببها هذه الكائنات. فوزارات ال�سحة، والزراعة، والرَّ

لتنفيِذ منهج متكامٍل للتدبرِي العلجي للكائناِت الناقلِة للأمرا�س. فقْد اأ�سبَح مَن الثابِت اأنَّ املنهج امل�سرتك اأكرُث فعاليًة، واأكرُث مردوداً، واأكرُث ملءمًة 

ل�سلمِة البيئِة واأكرُث ا�ستدامًة من عمل كل قطاع ب�سكٍل منفرد. 

َع مْن َوتريِة ما نقوُم  علينا اأْن ال ن�ستهنَي بالكائناِت الناقلِة للأمرا�س، واأْن نبنَي على ما اكت�سبْناه مْن خرباٍت يف املا�سي، واأْن ن�ستمرَّ يف التزاِمنا، واأْن نُ�َسرِّ

بِه مْن جهوٍد ملكافحِة هذِه االأمرا�ِس والق�ساء عليها يف اإقليِمنا.

ُز فيِه اجلهوَد املبذولة ملكافحِة هذا التهديد الكبري الذي ت�سبِّبُُه لدغٌة ب�سيطٌة. فلنجعْل يوَم ال�سحِة العامليَّ هذا العام يوماً نعزِّ
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