
 
 

    

  

  
  
  كلمة

  علوانال الدين الدكتور عالء
  عامليةملنظمة الصحة ال املدير اإلقليمي

  قليم شرق املتوسطإل

  إىل

  األمراض غري الساريةو  أمناط احلياة الصحية حولالعاملي  العريب املؤمتر
  2012 سبتمرب/أيلول 9، اململكة العربية السعودية، الرياض

  أصحاب السمو واملعايل والسعادة،
  ،السيدات والسادة

الذي عملنا على إعداده مع  العريب العاملياملؤمتر  ، يسعدين أن أشارك يف افتتاح هذاباسم منظمة الصحة العاملية
فنا خادم احلرمني الشريفني لقد شرَّ و وسائر الوزارات واملؤسسات السعودية.  ،الزمالء الكرام يف وزارة الصحة السعودية

يف ء الصحة امللك عبد اهللا بن عبد العزيز برعايته الكرمية، كما توافد حلضور فعاليات هذا املؤمتر عدد هام من وزرا
مشكرهم على اإلقليم؛ فن ونُزجي الشكر والتقدير إىل معايل الدكتور عبد اهللا الربيعة وزير الصحة  .اهتمامهم وجتاو

  ملبادرته الكرمية بالدعوة إىل هذا املؤمتر.

مستقبل الصحة يف منطقة الشرق األوسط، وهو موضوع  حيتل موقع القلب من اليوم،إن املوضوع الذي جيمعنا 
ذا الصدد أودُّ أن أركِّز على مجلة من النقاط والقضاياالسارية. األمراض غري  اليت ينبغي أخذها بنظر االعتبار يف  و

ا على التنمية الصحية يف بلدان اإلقليم.  جسامة وأولها مكافحة األمراض غري السارية، فلئن هذه املشكلة وخطور
باملقارنة مع الزمن الذي اقتضته نفس  وسريعة، ،هامة جداً  صحية طورات عامًا املاضية تخالل اخلمسني حققت بلداننا
احنسار و  ،على حنو كبري الساريةالوفيات واإلصابات باألمراض  مثل ختفيض معّدل األكثر منواً، يف الدول هذه التغريات
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ُكل ذلك، فإن وترية حدوث لئن مت   ،وارتفاع مأمول احلياة ،ع واألطفالخنفاض يف نسب وفيات الرضّ واال ،شلل األطفال
تضع عبئًا اقتصادياً  هذه األمراضكما أن ؛  الشديد األمراض غري السارية واملزمنة تسارعت لتصل مستويات مثرية للقلق

إفقار الفرد  مسؤولة عن فاألمراض القلبية والوعائية والسكري والسرطان وأمراض الرئة املزمنةضخمًا على سائر البلدان. 
الرتبية والتعليم ن قطاعات حتتاج إىل هذه املوارد، مثل بعيدًا ع ،املوارد العامة حنو اخلدمات العالجية وسحب واألسرة،

فهي مسؤولة  ،دد األمن االقتصادي من املشاكل أو حىت األوبئة اليت تحىت أصبحوغريها،  ة،البيئو  املناطق، تنميةو 
ان اإلقليم وخاصًة يف دول اخلليج العريب إىل دبعض بل ، وقد تصل يفيف اإلقليم من جممل الوفيات %53 حدوث عن
  .يف مجيع الوفيات% 80

هي أن خطورة املشكلة ال تقتصر على القطاع الصحي، بل تتجاوزه لتؤثِّر على التنمية االقتصادية  الثانيةالنقطة و
 سن لة املنِتَجة من العمر قبلمن الوفيات النامجة عن األمراض غري السارية حتدث يف املرح %50 ذلك أن واالجتماعية،

   .يف بعض البلدان األوروبية %10مقارنًة بـ ، الستني

 خفض إىل تؤدي السارية غري األمراض عن النامجة املبكِّرة والوفاة والعجز، املراضة، أن على بيِّنات اآلن تتوافر
توجه أشد  األمراض وهذه. النامية البلدان يف ماوالسيَّ  املستدامة، التنمية على خطرياً  سلبياً  تأثرياً  هلا وأن اإلنتاجية،

ا إىل ذوي  مفرغة حلقة يشكالن والفقر السارية غري األمراض مث إن. تدنيةامل قتصاديةاالو  جتماعيةاال وضاعاأل ضربا
 هماً م حمركاً  بدورها، ،هاعن النامجة األمراض تصبح وقد األمراض، ذه اإلصابة خطر لعوامل الناس الفقر يعرِّض حيث
 .الفقر هاوية إىل األسر تدفع اليت للدوامة

 تسريع إىل احلركة، ةقلّ ب سمةاملتّ  احلياة أمناط وتزايد السريع،العشوائي  احلضري والتحول للعوملة، السليب التأثري ييؤدّ و 
 على حتتوي اليت عمةاألط متزايد، حنو على يتناولون، اإلقليم هذا يف فالناس. السارية غري لألمراض املتعاظم العبء وترية

م كما اإلمجالية، الطاقة من مرتفعة معدالت  لكحوليات،والتبغ ل تروِّج اليت التسويق محالت ِقَبل من ُيستهَدفون أ
  هذه املنتجات بشكل كبري. توافر يتزايد حني يفواألطعمة اخلالية من القيمة الغذائية، 

  السيدات والسادة

  لى أن هذه املشاكل الصحية ميكن تفاديها.ع التأكيدفهي  النقطة الثالثةأما 

نسبة كبرية من األمراض غري السارية ميكن توقّيها من خالل التقليل من عوامل اخلطر املشرتكة الرئيسية األربعة وهي: ف
جزء كبري من  جتنُّبتعاطي التبغ، وقلة النشاط البدين، ونظم الغذاء غري الصحية، وتعاطي الكحول. وميكن كذلك 

ا  و رؤية الملرض، واملعاناة اإلنسانية من خالل تنفيذ عبء ا االسرتاتيجية العاملية ملكافحة األمراض غري السارية واليت أقّر
تبّين الوسائل اليت تقلل من عوامل اخلطر. كما أن من خالل ذلك ، و 2000كل دول العامل يف مجعية الصحة العاملية عام 

بالوقاية من األمراض غري السارية  يع املستوى للجمعية العامة املعينلرفا الصادر عن االجتماعاإلعالن السياسي 
، يقدم خارطة طريق للدول 2011ومكافحتها، الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات يف شهر أيلول/سبتمرب 

ة العاملية للمنظمة األعضاء، وملنظمة الصحة العاملية، ملواجهة وباء األمراض غري السارية، مسرتشداً يف ذلك باالسرتاتيجي
ا ، أال وهي: فيهااجملاالت الرئيسية الثالثة و  ،للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها، وخطة العمل املرتبطة 

  الرتصُّد، والوقاية، واملعاجلة.
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  أصحاب املعايل والسعادة
  اإلخوة واألخوات

فعلى فيض عوامل اخلطورة اليت تزداد بشكل خميف، يعتمد تنفيذ اإلعالن السياسي لألمم املتحدة على االلتزام بتخ
ماليني شخص يلقون حتفهم كل عام جراء تعاطي التبغ. وسوف يرتفع هذا العدد،  6يقرب من  هناك ما نطاق العامل
من إمجايل الوفيات يف العامل. وقد أصبح تعاطي التبغ أحد األسباب  %10مليون، مبا ميثل  7.5إىل  2020حبلول عام 

من البالغني الذكور هم مدخنون  %50ية للوفاة يف إقليم شرق املتوسط. وجند يف بعض بلدان اإلقليم أن أكثر من الرئيس
ا أضافتكذلك، تنفرد منطقتنا  يف الوقت احلاضر. إىل تعاطي التبغ املرتفع بالسجائر العادية استعماًال جديداً واسع  بأ

  ل الشيشة.االنتشار، خاصة يف أوساط الشباب، وهو استعما

مليون شخص ميوتون كل عام بسبب قلة النشاط البدين. وتتزايد خماطر تعرض األشخاص الذين ال  3.2هناك حنو 
ا، بنسبة ترتاوح بني  اإلصابة باألمراض القلبية  ، سواًء من%30و %20يزاولون نشاطًا بدنيًا كافيًا للوفاة مبختلف مسببا

السكري، وسرطان الثدي والقولون، واالكتئاب. وعامليًا يوجد أم من اإلصابة ب، مارتفاع ضغط الدالوعائية، مبا يف ذلك 
من البالغني ال يزاولون نشاطًا بدنياً   %40، حيث إن هناك أكثر من بلدان إقليمناأعلى معدل لنقص النشاط البدين يف 

مجيع أقاليم املنظمة، فإن أكرب فرق يف املعدل بني  كافياً. ورغم كون النساء أقل ممارسة للنشاط البدين من الرجال، يف
  اجلنسني يشاهد يف إقليم شرق املتوسط.

 الوعائية، القلبية باألمراض اإلصابة خماطر من يقلل واخلضراوات الفاكهة من كاف قدر استهالك أن املعروف منو 
 اإلصابة وملخاطر الدم ضغط الرتفاع حامساً  عامالً  للملح الزائد االستهالك ويـَُعدُّ . واملستقيم والقولون املعدة سرطان ومن

 ما كثرياً  تتجاوز امللح من كميات ، مبا يف ذلك بلداننا،السكانية اجملتمعات معظم وتستهلك الوعائية؛ القلبية باألمراض
 تعاطيهم بسبب عام كل ميوتون شخص مليون 2.3 حنو هناكمث أن  .باألمراض اإلصابة لتوقي املنظمة به توصي

، والرسالة األساسية هنا أن لدينا اليوم إجراءات سارية غري أمراض بسبب الوفيات هذه نصف من أكثر ويقع، لكحولا
ذه األمراض إذا ما ُوِضَعت موضع التنفيذ من  فّعالة عالية املردود قادرة على الوقاية من عوامل اخلطر وختفيض اإلصابة 

  .ِقَبل احلكومات

  أصحاب املعايل والسعادة

تخفيف وطأة األمراض دون التزام سياسي رفيع ب فيما يتعّلقتقدُّم ملموس  حتقيقهي أنه ال ميكن النقطة الرابعة و
  املستوى ومشاركة فعالة من ِقَبل سائر القطاعات.

فكان إعالن اجلمعية  ،اجملتمع الدويل إىل وضع خريطة طريق واضحة تنادى، الساريةأمام تفاقم خطر األمراض غري 
أن تضع موضوع بت فيه سائر الدول التزمَ  ، وهو إعالن2011من عام لألمم املتحدة يف شهر أيلول/سبتمرب  ةالعام

يف صلب أولويات سياسات التنمية والعمل احلكومي والتعاون املتعدد  ومكافحتها الساريةالوقاية من األمراض غري 
هذا املقام باملوقف الريادي الذي وقفته القيادات الرشيدة يف وال بد يل أن أشيد يف  حمليًا وإقليميًا ودولياً. ،القطاعات

كانون األول/ديسمرب من عام ألفني   الرياض يف الذي ُعِقد يف االجتماعيف ملكافحة األمراض غري السارية ، لدان اخلليجب
  فيذ. اإلعالن السياسي والدفع بقوة لوضع بنوده موضع التنتبّين يف  تلك الوقفة ومتثـََّلتوأحد عشر، 
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  أصحاب السمّو واملعايل والسعادة،

وعالية املردود  اإلجراءات الرامية إىل توقِّي اإلصابة باألمراض غري السارية على نطاق اجملتمع ممكنة التحقيقرغم أن 
، يكون موضوع مؤمترنا هذاعام على توقيع هذا اإلعالن، الذي سوف  يّ ضِ بعد مُ و  فإننا نالحظ،وميسورة التكاليف، 

  مازالت متعثرة يف غالبية دولنا. مقتضياته الرامية إىل حتقيق ىطخُ ـأن ال

ا منظمة الصحة العاملية، فإن قدرات بلدان إقليم شرق املتوسط على الوقاية من  فوفقًا للمسوحات اليت أجر
  .األمراض غري السارية ومكافحتها تـَُعدُّ، بصفة عامة، غري كافية ومتفاوتة

، على الرغم من أن مجيع البلدان تقريبًا هي اآلن أطراف يف اتفاقية على سبيل املثال، في جمال مكافحة التبغف
منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ، فإن ثالثة بلدان فقط هي اليت تطبق احلظر التام على تعاطي التبغ 

توصيات املنظمة سوى قلة قليلة من البلدان،  يف األماكن العامة؛ وال يطبق التغيريات اخلاصة بالضرائب مبا يتماشى مع
مع بقاء أسعار التبغ منخفضة يف معظم البلدان. ويف السياق ذاته، فإن ثالثة بلدان فقط هي اليت فرضت حظراً شامًال 
على مجيع أشكال اإلعالن عن التبغ؛ كما أن نصف البلدان تقريبًا مل يستخدم بعد التحذيرات الصحية املصورة على 

كذلك تزداد ضراوة الرتويج لألغذية واملشروبات غري الصحية وتسويقها دون أن تكون هناك إجراءات رادعة   التبغ.علب 
  يف معظم بلدان اإلقليم.

  لسيدات والسادة

هي أن اإلعالن السياسي لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بالوقاية من األمراض غري  النقطة الخامسة
، يقدم خارطة طريق للدول 2011مكافحتها، الذي اعتمده رؤساء الدول واحلكومات يف أيلول/سبتمرب السارية و 

األعضاء وللمنظمة للتصدي لوباء األمراض غري السارية الذي يُعترب اليوم من أخطر التحديات اليت تواجه الصحة 
ذا الوباء يزداد ويستفحل بشكل مريع يف هذا والتنمية املستدامة بشكل عام يف بلداننا. وامسحوا يل أن أذكِّر بأن ه

ا الواردة يف اإلعالن السياسي، بتعزيز  ته. ويُنتَظر من احلكومات الوفاء بالتزاما اإلقليم يف غياب إجراءات كافية جملا
 وهي: الرتصُّد، اإلجراءات الوطنية ملكافحة األمراض غري السارية يف اجملاالت الرئيسية الثالثة لالسرتاتيجية العاملية، أال

  والوقاية، واملعاجلة.

  أصحاب املعايل والسعادة

حكومات من التالقي والتشاور والتداول للتأكيد على حرصنا  لنا كان البد  التحّدي الذي تواجهه بلدانناأمام هذا 
ا السيئة. وإن  متابعة العمل مبواجهة األمراض غري السارية اليت ميكن الوقاية منها والسيطرة على مض على وشعوباً  اعفا

دول  يةنة بشكل مقبول يف غالبأن التشريعات واملمارسات العملية مازالت غري مؤمَّ  انت األدوات املطروحة معروفة، إالك
  الشرق األوسط.

من وزراء ومسؤولني حكوميني  ، أدعو اجلميعمشكورة ،ته لنا اململكة العربية السعوديةمن هذا املنرب الذي نّظمَ 
اج موضوع مكافحة ر ناشطني يف حقل العمل املدين والبحثي واالقتصادي واألكادميي إىل مضاعفة اجلهود إلدوعاملني و 
بني سائر القطاعات على  التكافليالتنموية املتاحة، والعمل  اتيجيةاالسرت  يف سائر السياسات الساريةغري األمراض 

  خطراً يهدِّد التنمية بشكل عام. ح عبء األمراضبحىت ال يص وقت،حتقيق ما ميكن حتقيقه بأسرع 
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اية هذه الكلمة أن أذكِّر أصحاب السمّو واملعايل بالنقاط اخلمس اليت تستحق مّنا النظر والتدبُّر؛  النقطة و وأودُّ يف 
األوىل هي أن األمراض غري السارية مشكلة جسيمة تؤثر على التنمية الصحية يف بلدان اإلقليم، والنقطة الثانية أن 

التوّقي  إمكانيةة املشكلة تتجاوز القطاع الصحي لتؤثر على التنمية االجتماعية واالقتصادية بُرمَّتها، والنقطة الثالثة خطور 
من األمراض غري السارية وجتنُّب مآهلا السيئ، والنقطة الرابعة أن االلتزام السياسي رفيع املستوى والتعاون املتعدد 

ه عمل اح، والنقطة اخلامسة هي أن اإلعالن السياسي يقدِّم خارطة طريق توجِّ للنج من األمور الضروريةالقطاعات 
  ي لألمراض غري السارية.الدول األعضاء للتصدّ 

منظمة الصحة أن متضي ، و التزامات مجيع الدول بتنفيذ هذه املقتضيات ويؤدي إىل ترسيخآمل أن يُثمر هذا املؤمتر 
ا لدحر األمراض غري السارية والتخفيف من العاملية ُقُدمًا يف بذل ما يف وسعها لد عم البلدان وتقوية براجمها وإجراءا

ا.   وطأ

لجميع مشاركة فعَّالة ومثمرة يف أعمال مؤمترنا هذا، لالشكر إىل الدولة املضيفة، واحلضور الكرمي، أمتىنَّ  تقدميمع 
  التوصُّل إىل توصيات ملزمة ومفيدة. آمالً 

  م عليكم ورمحة اهللا وبركاته.والسالواهللا ويل التوفيق، 


