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  املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 

  إلقليم شرق املتوسط

  إىل

  االجتماع اإلقليمي حول 
  االعتالالت اهليموغلوبينية واألمراض الوراثية يف إقليم شرق املتوسط

  2011يونيو /حزيران 30-27عمان، األردن، 

  

  املعايل والسعادة، السيدات والسادة، أيها الزمالء األعزاء،أصحاب 

يطيب يل أن أرحب بكم اليوم يف هذا االجتماع اإلقليمي الذي يعقد بشأن االعتالالت اهليموغلوبينية واألمراض 
مراض والوقاية وإن هذا اللقاء املشترك بني منظمة الصحة العاملية ومراكز مكافحة األ. الوراثية يف إقليم شرق املتوسط

منها، يف أطالنطا، هلو خري شاهد على التعاون املستمر يف ما بيننا لضمان حتقيق جودة أفضل للرعاية الصحية املقدمة 
وأَود اغتنام هذه املناسبة كي أتقدم مبزيد الشكر وخالص التقدير إىل مقام . ملن يعانون من مثل هذه األمراض املزمنة
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ة، وإىل مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، وأيضاً إىل االحتاد الدويل للتالسـيمية، لكـرمي   وزارة الصحة األردني
  .تعاوم يف تنظيم هذا االجتماع

  أيها السيدات والسادة،

تشكل األمراض الوراثية واالعتالالت اهليموغلوبينية، كما نعرف مجيعاً، حتديات رئيسية أمام الصحة العمومية يف 
فعلى الرغم من أن حنو مخسة باملئة من سكان العامل لديهم جينات حتمل خلَّة واحـدة أو  . يم شرق املتوسطبلدان إقل

أكثر من خالَّت االعتالالت اهليموغلوبينية، وهي بصورة رئيسية مرض الكرية املنجلية، والتالسيمية، إال أن معدالت 
سبعة باملئة، والتالسيمية ألفا اثنني باملئة إىل مخسني باملئة، وخلَّـة   انتشار التالسيمية بيتا تقع يف حدود اثنني باملئة إىل

مـن اثـنني    ،فوسفاتاز، يف اإلقليم –ستة  –الكرية املنجلية ثالثة من عشرة باملئة إىل ثالثني باملئة، وعوز الغلوكوز
، بصـفة خاصـة، يف دول جملـس    ويرتفع معدل انتشار خلَّة الكرية املنجلية. ونصف باملئة إىل مثانية وعشرين باملئة

التعاون اخلليجي، يف حني تشري التقارير إىل انتشار التالسيمية يف العراق، واألردن، ولبنان، وفلسطني، واجلمهوريـة  
  .العربية السورية

  أيها السيدات والسادة،

أن يعزى، يف جزء منه، إىل إن االنتشار املرتفع لالعتالالت اهليموغلوبينية واألمراض الوراثية يف هذا اإلقليم ميكن 
وزواج األقارب، كما هو معروف، أمر معتاد يف اتمعات احملليـة  . ارتفاع معدالت الزواج التقليدي بني األرقارب

فالزواج من داخل العائلة ميثل حالياً ما يتراوح بني عشرين باملئة ومخسني باملئة من مجيع الزجيـات،  . يف هذا اإلقليم
زجيات بني أبناء العمومة من الدرجة األوىل إىل ما بني عشرين باملئة وثالثني باملئـة مـن مجيـع    مع وصول نسبة ال

وفضالً عن ذلك، فإن الزواج يف سن مبكرة، مقروناً بتدني املستوى التعليمي، يرتبط مبعدالت اخلصـوبة  . الزجيات
  .املرتفعة اليت قد تزيد من عدد األطفال املصابني ذه األمراض

  السيدات والسادة، أيها

لقد اعتمدت مجعية الصحة العاملية يف عامي ألفني وستة، وألفني وعشرة، قرارين أوهلما بشأن مرض الكريــة 
، علـى  17-63، والثاين بشأن العيوب الوالدية؛ وهـو القـرار ج ص ع  20-59املنجليــة؛ وهو القرار ج ص ع

ء برامج للتحري الباكر من أجل تقليص العبء الصحي لالعتالالت التوايل، وذلك لوضع تدابري وقائية فعالة، وإنشا
ويف ضوء هذين القرارين، قام كثري من الدول األعضاء يف هذا اإلقلـيم بالفعـل   . اهليموغلوبينية واألمراض الوراثية

الدم الوراثيـة   بوضع التشريعات ذات الصلة بالتحري واملشورة قبل الزواج، باعتبارها آلية حمددة للوقاية من أمراض
  .إال أن إنفاذ تدابري التحري قبل الزواج ما يزال ميثل حتدياً يف هذا اخلصوص. ومكافحتها

ومن اجلدير باملالحظة أن هنالك عدداً من قصص النجاح يف هذا اإلقليم، حيث أبلغت بلدان جملـس التعـاون   
اهليموغلوبينية، يف أعقاب التنفيذ الفاعل لربامج التحري اخلليجي عن حدوث اخنفاض ملحوظ يف وقوع االعتالالت 

  .قبل الزواج، مقروناً بربامج التحري اليت جترى للولدان وألطفال املدارس، وبرامج التوعية والتثقيف اتمعي

 وإىل جانب التنفيذ الضعيف للتشريعات القائمة، فإن مثة حتديات أخرى ماثلة يف اإلقليم، حيث ال يـتم إيـالء  
أولوية كافية لألمراض الوراثية يف عديد من البلدان، وقد جتلى هذا األمر يف عدم كفاية نظُـم الترصـد الوطنيـة،    
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وسيكون هذا االجتماع مبثابة خطوة حامسة يف سبيل . والنقص احلاصل يف املوارد البشرية، واملالية، والبنية األساسية
ويأيت هذا االجتماع ليكون مبثابة احللقة األوىل يف سلسـلة  . ملوارد البشريةالتغلُّب على التحديات املتمثلة يف ضعف ا

من املبادرات الرامية إىل تلبية االحتياجات اإلقليمية، وحتسني املوارد املتاحة يف اإلقليم من أجل توقِّي اضطرابات الدم 
  .ذه األمراض الوراثية وتقليص عبئها، إىل جانب حتسني جودة حياة األفراد واألسر املصابة

وإنين لعلى يقني من أن هذا االجتماع سيشهد تبادالً مستفيضاً ملعلومات وخربات ممتازة وقيمة، يف مـا خيـتص   
  .بالتحري، والوقاية، واملشورة حول هذه األمراض

  .متمنياً لكم اجتماعاً ناجحاً، ومداوالت مثمرة، وإقامة طيبة يف عمان، هذه املدينة الرائعة

  .اهللا، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وفقكم

  


