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 في شرق المتوسط المحسنة الصحیة الظروف تفسدالصراعات 

 

 إلعادة بناء النظم الصحیة للسیطرة على تفشي األمراض.  ‘ الحاجة الملحة’كشفت دراسةٌ جدیدة عن 

 

الماضیة في منطقة  العشرین عامعلى مدى المحسنة  عات الحیاة الظروف الصحیة وتوقوفقاً لدراسة علمیة جدیدة، فإن  –سیاتل 

 . المدنیة االضطرابات و الحروب بفعل تأثرت قد شرق المتوسط

 

 ھناكفي بعض الدول،  كافیةوجود شبكات میاه وصرف صحي  عدم معلقد دمرت الصراعات البنى التحتیة في عدة بلدان، 

الى ذلك، فإن العدید من األطباء والمھنیین السیطرة المناسبة على األمراض وانتشارھا. باإلضافة لضمان ‘ حاجة ملحة’

النظم مواھبھم وخبراتھم المطلوبة للمساعدة في إعادة بناء معھم  آخذینستقرار واألمان ین یفرون من بلدانھم بحثاً عن اإلالصحی

 . المؤھلةالصحیة غیر 

 

الصحیة والخدمات  الحصول على الرعایةوتشیر الدراسة الى الحاجة الماسة لمعالجة ھذه القضایا لیتسنى للناس المتضررین 

  تشار األمراض.  مناسبة إل ولكي یعاد بناء البنى التحتیة لتجنب وجود ظروف ، الطبیة الكافیة

 

أن "منطقة شرق المتوسط  )(IHMEمبادرات الشرق األوسط في معھد القیاسات الصحیة والتقییم یقول د. علي مقداد، مدیر 

 و الصحة مستوى على تحسن، فقد شھدت المنطقة خالل العقد الماضي الحرجة  المرحلة الصحیةإلھتمام في ھذه تحتاج ل

 ، ولكن المحنة األخیرة في المنطقة ستقود الى تدھور األوضاع الصحیة في ھذه البلدان لسنوات عدیدة قادمة." الحیاة  توقعات

 

  مترجمة).(أدخل المعلومات الخاصة بكل بلد للحصول على بیانات صحفیة في 

 

ي سوریا ففصاعداً. ف 2010 عام إنخفاضاً في توقعات الحیاة منذلیبیا وتونس وفي سوریا والیمن ومصر الصراعات سببت لقد 

على وجھ التحدید، كان یمكن لتوقعات الحیاة أن تكون أعلى بست سنوات من دون الحرب. عالوة على ذلك، فقد شھدت سوریا 

 .  2013 في التوجھواألمھات، وھو البلد الوحید في المنطقة الذي یشھد ھذا  لوالدةا حدیثيزیادة في معدل وفیات 

 

ویقول د. مقداد أن تفشي االمراض المعدیة باإلضافة الى ذلك، فقد أدت الصراعات في المنطقة الى تشرید المالیین من الناس. 

على صحة الالجئین وتقف عقبة أمام جھود ، تشكل عبئاً التلقیح في المخیمات، مع سوء الصرف الصحي ونقص خدمات 

الصحة العامة. فالھجمات المتكررة على فرق التطعیم أبطأت بشكل كبیر حمالت التطعیم، وأصبح شلل األطفال مرة أخرى 

 قة على وشك القضاء علیھ. مصدر قلق كبیر، خاصة في مخیمات الالجئین، في وقت كانت المنط



 

. وھي ترتكز على نتائج 2013 عامو 1990  رق األوسط وشمال إفریقیا بین عامیا الوسطى والشبلداً في آس 22تتناول الدراسة  

) IHME) بتنسیق من معھد القیاسات الصحیة والتقییم (GBDدراسة العبء العالمي لألمراض واإلصابات وعوامل الخطر (

بلداً،  124متعاوناً في  1700)، وبوجود أكثر من GBDفي جامعة واشنطن في سیاتل. إن دراسة العبء العالمي لألمراض (

 ھي أكبر جھد شامل لقیاس مستویات وتوجھات األوبئة في العالم. 

 

منة ) یجد أیضاً أن األمراض المزLancet Global Healthإن التقریر الذي نُشر الیوم في مجلة النسیت للصحة العالمیة (

المعدیة مثل أمراض من االمراض  أكبر لى الصحة في المنطقة بشكل عامعبئاً عتسببت مثل السكري ونقص ترویة القلب 

 .  اإلسھال والسل

 

وأمراض األمومة وحدیثي الوالدة في نفس الوقت، إنخفضت سنوات الصحة الجیدة المفقودة بسبب األمراض المعدیة 

 ذكر. وھذا یتناسب مع تغیر عالمي مماثل. وقد تم 2013 في ملیون 73الى  1990 ملیون في 109 واضطرابات التغذیة من 

في دول المنطقة مرتفعة أما كخطر صحي رئیسي في الدول منخفضة الدخل، مثل الصومال وأفغانستان والیمن. األطفال  نحافة

 كانت األمراض المعدیة ھي العامل الرئیسي. فومتوسطة الدخل، 

 

ً  71الى  1990عاماً سنة  65إزداد المعدل العام لتوقعات الحیاة من  ، وھي إشارة الى تقدم عام في المنطقة. 2013سنة  عاما

ظھر كل الدول مثل ھذه عاماً عند النساء، ولكن لم تُ  83عاماً عند الرجال و 81كشفت قطر عن أعلى توقع للحیاة وصل الى 

 النتائج الواعدة، خاصة في المناطق التي یعصف بھا الصراع.

 

لتفشي األوبئة. یبدأ مصدرا  یشكل أن ممكنیضا أن حج المسلمین  السنوي بأعداد كبیرة الى السعودیة والعراق الدراسة أ وتعتبرُ 

ً الحج إالى مكة ھذا العام في سبتمبر/ أیلول، جالباً معھ فرص تفشي األمراض بسبب عدد المسافرین. باإلضافة الى ذلك، فقد ل ا

 بعوارضالمرضى  یصاب، حیث متالزمة الشرق األوسط التنفسیةثل مرض شھدت المنطقة أمراضأً معدیة جدیدة ناشئة، م

 .شدیدة و حادة تنفسیة

 

 بخسائروتمثلت  1990 عام بشكل ملحوظ في أنحاء المنطقة منذ وتعاطي المخدراتلقد إزدادت إضطرابات الصحة النفسیة   

% عام 3.9، حیث تضاعفت النسبة تقریباً من 2013% من األمراض والوفیات المبكرة عام 7.3أكثر. فقد تسببت بما نسبتھ 

إستثماراً في الوقایة من قبل معظم البلدان؛ بل یتم تجاھلھ إلى حد كبیر من . لسوء الحظ، فإن ھذا اإلرتفاع لم یقابلھ 1990

 لدولیة وأنظمة التأمین حسب أقوال د. مقداد. وزارات الصحة المحلیة ووالوكاالت ا

 



أسالیب وأضاف أن "الزیادة في األمراض غیر المعدیة والتحدیات مثل إضطرابات الصحة النفسیة وتعاطي المخدرات تتطلب 

المعلومات لدرء ومھارات وجھود وقایة جدیدة،" وقال أنھ "یجب على األمم اآلن أن تستثمر في البنى التحتیة للصحة وأنظمة 

 ظروفاً صحیة أسوأ حتى في المستقبل. ومن شأن ھذه اإلستثمارات أن تؤثر لیس فقط على المنطقة بل على بقیة العالم."

 

ً أخیرا، فإن إصابات حوادث المرور تشكل " التي یعیشھا مثیراً للقلق،" وھي السبب الرئیسي للسنوات المفقودة أو  توجھا

الرجال في ھذا أن . ویضیف التقریر أن "ھذا یحمل آثاراً إقتصادیة جسیمة، حیث عذات الدخل المرتف المصاب معاقاً في البلدان

ساسي لألسرة." أما في البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن مثل ھذه اإلصابات المعیل األاألحیان  أغلب في ھمالجزء من العالم 

 ن الفقر نتیجة فقدانھا للدخل المنزلي. تشكل أیضاً مشاكل خطیرة، فغالباً ما تعاني العائالت م

 

: عبء األمراض واإلصابات وعوامل  1990-2013األوسط الشرق منطقة في كما یشیر التقریر "الصحة في أوقات الشك

زیادة في درجات الحرارة، ویتوقع أن یكون ،" إلى التحدیات البیئیة في المنطقة. حیث أدى التغیر المناخي إلى 2013،الخطر 

للسكن في المستقبل. باإلضافة على ذلك، فإن نقص الماء یعتبر مصدر تھدید رئیسي للصحة  صالحجزء كبیر من المنطقة غیر 

 واألمن في كثیر من بلدان الشرق األوسط. 

  

 المملكة األردن، اإلسالمیة، إیران جمھوریة العراق، جیبوتي، البحرین، العربیة، مصر جمھوریة أفغانستان، الدراسة تشمل و

 السودان، الصومال، الیمن، جمھوریة قطر، فلسطین، باكستان، عمان، المغرب، لیبیا، لبنان، الكویت، السعودیة، العربیة

 .المتحدة العربیة واإلمارات وتونس، السوریة، العربیة الجمھوریة

 

 جھات إتصال وسائل اإلعالم:

؛  2669-335-203-1++ ؛ (نقال)  3792-897-206-1ھاتف (المكتب) كایال ألبرخت، ماجستیر في الصحة العامة، 

 albrek7@uw.edu 

 .dean1227@uw.edu؛  +1-206-434-5630؛ (نقال)  +1-206-897-2858دین ر. أُوین، ھاتف (مكتب) 

 

لصحة العالمیة في جامعة بحاث اھو مركز مستقل أل 2007أنشئ عام ) الذي IHMEإن معھد القیاسات الصحیة والتقییم (
م إستراتیجیات التصدي لھا. ویجعل واشنطن في سیاتل، وھو یوفر قیاسات دقیقة وقابلة للمقارنة ألھم مشاكل العالم الصحیة ویقیَ 

المعلومات متاحة بحیث یتسنى لصناع السیاسات والجھات المانحة واألطباء الممارسین والباحثین وصناع القرار المعھد ھذه 
لتحسین صحة كیفیة تخصیص الموارد  حول المحلیین والعالمیین الحصول على األدلة التي یحتاجونھا إلتخاذ قرارت رشیدة

 . www.healthdata.org  السكان بشكل أمثل. للمزید من المعلومات، یرجى زیارة
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