
  
  المتوسط شرق"الجيل الضائع" في 

 المستعصي" االنتحار و"العنفو األمراض العقليةنتيجة 
  

  خطيرة تواجه الصّحة والقدرة على الصمود البيئي والعدالة االجتماعية واالقتصادية تحدّيات
  حاجة إلى التمويل وتدريب العاملين في مجال الصّحة العاّمة

  
بوتيرة كبرى في منطقة شرق المتوسط ازدادت حاالت االنتحار والقتل واالعتداء الجنسي  أنّ  ةحديثدراسة علمية أفادت  –سياتل

 ،2015العام  خالل العالمفي مليون حالة وفاة  1.4تسبّبت أعمال العنف المذكورة بـوالمناطق األخرى في العالم. مقارنةً مع 
    شخص.  ألف 144الناتجة عن الحروب التي أودت بحياة  الوفياتناهيك عن 

  
لدى معهد قياس وتقييم  شرق المتوسطالدراسة ومدير مبادرات  الكاتب المسؤول عنعلي مقداد،  البروفسوروبحسب رأي 

. جيل ضائع من األطفال والبالغين الشباب وءن إلى نشمتوطّ العنف المستعصي وال يؤدّي"جامعة واشنطن: التابع لالصّحة 
   لم نجد السبل الكفيلة بإرساء االستقرار في المنطقة."  قاتماً ما شرق المتوسطسيكون مستقبل 

  
ّجل ارتفاع حادّ في معدّل األمراض غير السارية وفي الحاالت المرضية المرتبطة سُ فقد عالوةً على العنف في المنطقة، 

كتئاب واضطراب شّكل االوثنائي القطب وانفصام الشخصية. االضطراب و ،القلقاضطراب و ،االكتئاب بالصّحة العقلية مثل
بابليك  انترناشيونال جورنال أوفالمجلة العلمية "القلق أكثر االضطرابات العقلية انتشاراً حسب الدراسة التي نشرت اليوم في 

  صيبان النساء أكثر من الرجال.هما ي. وهيلث"
  

: 500لدراسة الذين تجاوز عددهم الـأحد المساهمين في اهو من الجامعة األميركية في بيروت و ةالدكتور رغيد شرار هذا وأّكد
عوامل إجهاد كثيرة تؤثّر على األسرة برّمتها، والسيما على تتعّرض المرأة إلى  ،معظم المجتمعاتحّضر العولمة وتفي ظّل "

    األطفال."
  

 بسنوات مثالية، أو ما يعرف غيرفي ظروف صّحية  عيشمليون سنة  11ساهمت االضطرابات العقلية في ما يقارب الـوقد 
   في مجال الصّحة العقلية والتمويل لهذه الخدمات.  األخّصائيينتفاقمت المشكلة بفعل غياب وقد العيش مع اإلصابة بالعجز. 

  
طبيب نفسي  0.5وتدنّى إلى  في المنطقة نسمة ألف 100لكل تقريباً  أخّصائيسبعة ، فبلغ هؤالء العاملينل الوسطي معدّلالأّما 
لكل  أخّصائي 40في المقابل، يتراوح هذا المعدّل بين تسعة وأكثر من في بلدان مثل ليبيا، السودان واليمن.  نسمة ألف 100لكل 
  . في الدول األوروبية نسمة ألف 100

  
لتحدّيات الماثلة لالخبرة والمشاريع المتوفّرة التي تتصدّى الستفادة من لوضع خّطة شاملة ال بد من مقداد: " البروفسورصّرح و

        والعدالة االجتماعية واالقتصادية.البيئي  القدرة على الصمودو العامة منا في مجال الصّحةأما
  
شخص بسبب العنف بين األفراد، ما شّكل  ألف 53شخص تقريباً في المنطقة في حين توفي  الف 30، انتحر 2015العام  خاللو

ً بنسبة  ارتفعت حاالت الوفاة خالل الفترة نفسها في والمنصرمة.  25% على التوالي خالل السنوات الـ152% و100ارتفاعا
  % بسبب العنف بين األفراد.12% نتيجة االنتحار وبنسبة 19أجزاء أخرى من العالم بنسبة 

  
ه واضعو الدراسة أنّ  أفادوفي منطقة شرق المتوّسط. لالنتحار كشفت الدراسة أّن الشنق والتسّمم هما أكثر الوسائل استعماالً 

بسبب الحواجز الثقافية والدينية والوصمة االجتماعية والعقوبات  االنتحار المتعلّقة بحاالتاإلحصاءات يتم التقليل من ا لربم
   تثني الضحايا والعائالت والحكومات عن اإلفصاح عن هذه المعلومات.القانونية التي 

  
التقديرات األخيرة المستقاة من دراسة العبء العالمي  سة إلىالدراتشّكل الثالثة التي  اتاالفتتاحيوالخمسة عشرة  المقاالتتستند 

ة الناتجة عن ييرمي إلى تحديد حجم الخسائر الصحّ  لألمراض واإلصابات وعوامل الخطر وهي بمثابة جهد علمي منهجي
مراض  من دراسة العبء العالمي لأل وتستفيد. والمكانوالجنس  السنّ ة حسب الرئيسي األمراض واإلصابات وعوامل الخطر

   مرض وإصابة. 300أكثر من وتستعرض مواقع غير سيادية  3دولة وفي  132في  باحث 2300مساهمة أكثر من 



  
للعبء العالمي لألمراض التي تنظر في أنماط الوفيات المرتبطة بفيروس نقص  في المنطقة األولىالشاملة الدراسة كما أنّها 

 لسّجل ارتفاع بعشرة أضعاف في معدّ وقد . 2015و 1990لمنطقة بين العامين بصورة شاملة في ا المناعة البشرية/اإليدز
صدت معظم الحاالت في ثالثة بلدان، أال وهي جيبوتي، بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز حيث رُ  المرتبطة ياتالوف

      الصومال والسودان.   
  

يموت األشخاص المصابون : "معهد قياس وتقييم الصّحة لدىصّرح الدكتور شربل البشراوي وهو أستاذ مساعد من جهته، 
فيروس نقص في إقليم شرق المتوسط أسرع من بقية مناطق العالم. هذا دليل على أّن مرضى فيروس نقص المناعة البشرية ب

نظم العالج ال يحصلون على العالج المناسب في عصر يمكن فيه السيطرة بطريقة فعالة على هذا الفيروس مع  المناعة البشرية
كما أشار  مقدّمي الرعاية الصّحية على الفيروس وزيادة فهمهم له."غيرهم من وأضاف: "ال بد من توعية األطباء والمناسبة". 

% فقط 20إلى دراسة حديثة في إيران وقفت على وجود "أفكار خاطئة مذهلة" حول فيروس نقص المناعة البشرية حيث أجاب 
يمارسون الجنس مع شركاء مصابين بفيروس نقص المناعة  نيف يتعاملون مع المرضى الذيم يعرفون كهمن األطباء أنّ 

  البشرية. 
  

في المنطقة بين العامين  السيرحوادث ة عن مجالناالضوء على الوفيات واإلصابات  تلقياألولى التي  الشاملة الدراسةكما أنّها 
ً وفيات في المنطقة لالثامن ل شّكلت هذه الحوادث السبب ،2015. في العام 2015و 1990 ولكنّها جاءت في المرتبة الثانية  عموما

) وتلتها عمان %20بلغت نسبة الوفيات اإلجمالية أعلى مستوياتها في قطر (وعمان واإلمارات العربية المتحدة. و قطرفي 
) والصومال %1.8)، لبنان (%1.9). أما المستويات الدنيا فقد سّجلت في باكستان (%14%) واإلمارات العربية المتحدة (16(
التي تدنّت فيها على مستوى العالم وقد ا نفسهالسرعة بلم تنخفض معدّالت الوفيات الناتجة عن هذا السبب في المنطقة %). 1.5(

ً باكستان ومصر، ارتفاعو ليبيا أيشهدت ثالثة بلدان،    الت الوفيات.  في معدّ  ا
  

فيروس  أهميةبالناجمة عن حوادث المرور مشّكلة صّحة عاّمة تشّكل اإلصابات والوفيات مقداد: " البروفسور وجاء على لسان
داء السكري، تعدّ التدابير يروس نقص المناعة البشرية وكما هي الحال بالنسبة إلى في. وداء السكرنقص المناعة البشرية أو 

   من هذه المشكلة." خفيف لتلية باإلضافة إلى التثقيف والعالج حيويةً ئالوقا
  

  كما سلّط التقرير الضوء على النقاط التالية:
  

  شملت التغييرات وه األمراض الدماغية الوعائية. يقة تلالسبب الرئيسي للوفيات في المنط الداء القلبي اإلقفاريشّكل
ً بنسبة  ً بنسبة % في أمراض اإلسهال وا65في أسباب الوفيات تراجعا ً في 140رتفاعا داء السكري وفي % تقريبا

 والسرطان القصبي وسرطان الرئة. الرغامىسرطان 
 
 تراجع معدّل الوفيات اإلجمالي قد و ،ير متكافئغعلى قيد الحياة األطفال  وفيّات لى صعيدعالمحرز يبقى التقدّم و

% من وفيات األطفال ما دون 80مقارنةً مع المستوى العالمي حيث تسّجل نسبة  بطءلألطفال ما دون الخامسة ب
تعتبر ثالثة بلدان، هي و الخامسة في ستة بلدان هي أفغانستان، باكستان، الصومال، جنوب السودان، السودان واليمن.

  وأفغانستان وباكستان، من بين البلدان العشرة التي تسّجل أعلى مستوى لوفيات األطفال في العالم.السودان 
  

  ،التهاب وتمثّلت األسباب الخمسة الرئيسية لوفاة األطفال ما دون الخامسة بمضاعفات الوالدة قبل الوقت المتوقّع
 وأمراض اإلسهال.التشوهات الخلقية و، لتهابات الجهاز التنفسي السفليوإالدماغ لدى المواليد الجدد، 

  
  ولكن، 2015و 1990ين العامين بتراجعت األمراض السارية وعواقب الكوارث الطبيعية على الصّحة بشكل الفت .

 على الصّحة. واإلنتحاربآثار الحرب واضطرابات الصّحة العقلية  تقدّمال اقوبل هذ
  

 سّجلت بلدان كثيرة معدالت عالية إذ لمراهقين خطراً صّحياً رائجاً؛ لدى االسمنة تعاطي التبغ وارتفاع مؤّشر  شّكلو
 لحمل المراهقات باإلضافة إلى عدم تغطية الحاجات من حيث وسائل منع الحمل.

  



 العديد في المنطقة. يعاني  العجز باحتساب المصّححةسنوات العمر النظام الغذائي السيئ السبب الرئيسي ل يشّكلهذا و
كما يعدّ تعاطي التبغ وارتفاع سوء التغذية ومن نظام غذائي سيئ يؤدّي إلى المرض. لدان كثيرة من في ب من الشخاص

 .العجز باحتساب المصّححةسنوات العمر لضغط الدم من بين األسباب الرئيسية 
  

 دوالراً أميركياً)  134420تبايناً واسعاً في إجمالي الناتج القومي الذي يبلغ أعلى مستوياته في قطر ( كما تشهد المنطقة
 دوالر أميركي).  2000( في أفغانستان وأدناها

  
  في عدد كبير من 20الـتتجاوز نسبة األشخاص الذين يعيشون ما دون خّط الفقر الوطني حسب بيانات البنك الدولي %

)، فلسطين %22)، باكستان (%23)، العراق (%22)، مصر (%36أفغانستان (دول منطقة شرق المتوسط: 
ً ). %35) واليمن (%47%)، السودان (22( في خمسة من هذه البلدان من انعدام األمن يعاني ثلث السكان تقريبا

 ).%36) واليمن (%33)، السودان (%30)، باكستان (%30)، العراق (%34أفغانستان (الغذائي: 
  

 درجة الحرارة والعواصف الرملية.  تواجه دول كثيرة في المنطقة تحدّيات بيئية كبيرة بسبب عدم توفّر المياه وارتفاع
 بمضاعفة الجهود لمواجهة المشاكل المرتبطة بتلوث الهواء.  الدراسةتطالب و

  
مقداد: "خالل السنوات األخيرة، تباطأ العديد من المكتسبات المحقّقة في مجال الصّحة في بعض البلدان  البروفسور وأضاف

تشير هذه الدراسة بوضوح إلى أّن مستقبل وكنا قد نجحنا في السيطرة عليها. إلى الواجهة بعدما  كثيرةوعادت حاالت صّحية 
    الصّحة في المنطقة بات مهدّداً."

  
بلداً: أفغانستان،  22متنوّعة من  مجموعةً  ونمليون شخص يمثّل 600أكثر من  تعدّ منطقة شرق المتوّسط تجدر اإلشارة الى أّن 

، العراق، جمهورية إيران اإلسالمية، األردن، المملكة العربية السعودية، الكويت، جمهورية مصر العربية، البحرين، جيبوتي
لبنان، ليبيا، المغرب، عمان، باكستان، فلسطين، قطر، جمهورية اليمن، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية 

  (سوريا)، تونس واإلمارات العربية المتحدة.  
  

    a.orgwww.healthdat بيانات على الموقع التالي:الو المقاالتمن ترد المجموعة الكاملة هذا و
 
  

  للتنسيق مع الصحافة:
  

  معهد قياس وتقييم الصّحة
  

  dean1227@uw.edu(الجوال)؛  1-206-434-5630(المكتب)؛ +  1-206-897-2858ر. أووان، +  دين
  

تابع لكلية الطّب في جامعة واشنطن في سياتل.  وهو مركز أبحاث مستقلّ  2007تأّسس معهد قياس وتقييم الصّحة في العام 
نشر يكما  يوفّر المعهد قياسات دقيقة وقابلة للمقارنة للمشاكل الصّحية الكبرى في العالم ويقيّم االستراتيجيات الكفيلة بمواجهتها.و
يون الممارسون والباحثون وصانعو السياسات المحلّ و ونلمانحلكي يحصل واضعو السياسات والمعهد المعلومات المذكورة ا

ة حول كيفية تخصيص الموارد الضرورية لتحسين صّحة ستنيروالعالميون على األدلة التي يحتاجون إليها التخاذ قرارات م
 www.healthdata.org.الموقع التالي: السكان. للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة 

  


