
 

 

 
تكشف أحدث التقديرات العالم�ة لألمراض عن عاصفة : )The Lancetمجلة الال�ست (

يؤجج انتشار مثال�ة من تصاعد حاالت األمراض المزمنة و�خفاقات الصحة العامة �شكل 
وس كورونا المستجد (كوف�د  ). 19-جائحة ف�ي

 
ي قامت بتحل�ل •

 للوفاة وم 286 تكشف الدراسة العالم�ة األ��� شموً�، اليت
�
 و�صابة  369سببا

�
عامل  87ومرضا

ي 
 بلدا�  204اختطار �ف

�
 . 19-عن مدى استعداد سكان العالم قب�ل وق�ع جائحة كوف�د ،و�قل�ما

 
ي إ� ت األزمة العالم�ة لألمراض المزمنة وفشل الصحة العامة أدّ  •

وقف تصاعد عوامل االختطار لألمراض اليت
ة وتركت السكان عرضة لحاالت الطوارئ الصح�ة الحادة مثل كوف�د  . 19-�مكن الوقا�ة منها بدرجة كب�ي

 
ب (ي هناك حاجة إ� اتخاذ إجراءات عاجلة للتصّد  •

�
لعال�ي لألمراض المزمنة والتفاوتات ) اSyndemicلل��اء المرك

، مما �جعل البلدان أ��� قدرة ع�  19-االجتماع�ة وكوف�د لضمان أنظمة صحّ�ة أشد متانة وأناس أصحاء أ���
ي المستقبل. 

  الصمود ومواجهة تهد�دات الجائحات �ف
 

ي تكون بأمّس لألمراض دراسة العبء العال�ي تقّدم  • ب�انات خاصة  تقد�م الحاجة لها مع خارطة ط��ق لألما�ن اليت
 بكل بلد حول عوامل االختطار وعبء األمراض المزمنة. 

 
ي  19-ى تفاعل كوف�دأدّ 

ي ذلك مع التصاعد العال�ي المستمر �ف
السمنة االعتالالت المزمنة وعوامل االختطار ذات الصلة، بما �ف

ي الدم وتلوّ 
ي الهواء الطلق، وارتفاع �سبة السكر �ف

ف الماض�ة إ� حدوث عاصفة ث الهواء �ف ع� مدى السنوات الثالثني
 . 19-الناجمة عن كوف�د وفّ�اتمثال�ة، مما أدى إ� تأجيج تصاعد ال

 
ي المنشورة اليوم ]، 1إن آخر النتائج المستخلصة من دراسة العبء العال�ي لألمراض [

، )The Lancetمجلة ال�س�ت ( �ف
ي للتحّد 19-ن ح�ث الصحة الدفينة ل��اء كوف�دتقدم رؤى جد�دة حول مدى استعداد البلدان م

حدد  المق�اس الحق��ت
ُ
ي ، وت

   للحما�ة ضد الم��د من التهد�دات الجائح�ة. 
 

ي ذلك ارتفاع ضغط 
 أن تصاعد التعّرض لعوامل االختطار الرئ�س�ة (بما �ف

�
ي  الدم وارتفاعتكشف الدراسة أ�ضا

�سبة السكر �ف
ول ي الدم الدم وارتفاع مؤ�ش كتلة الجسم وارتفاع �سبة ال�ول�س�ت

الناجمة عن أمراض  وفّ�ات)، إ� جانب تصاعد عدد ال�ف
)، �ضع  ي ي بعض البلدان (ع� سب�ل المثال، الوال�ات المتحدة األم��ك�ة و�لدان منطقة البحر ال�ار�يب

القلب واألوع�ة الدم��ة �ف
ف االعتبار  ي عني

ي مأمول العمر.  �ف
ي أحرزها �ف ي المكاسب اليت

اب إ� نقطة تحّول �ف  بأن العالم قد �كون بصدد االق�ت
 

ن من اتّباع سلوك�ات د المؤلفون ع� أن الوعد بالوقا�ة من األمراض من خالل اإلجراءات أو الحوافز ال�شّد 
�
ي تمك حكوم�ة اليت

ي جميع أنحاء العالم. 
 معززة �شكل أ��� للصحة والوصول إ� موارد الرعا�ة الصح�ة لم يتحقق بعد �ف

 
 "إن معظم عوامل االختطار هذە �مكن الوقا�ة منها وعالجها، وأن التصّدي لها س�جلب فوائد اجتماع�ة واقتصاد�ة ضخمة. 



ي 
ي وتناول السعرات نحن بصدد الفشل �ف

تغي�ي السلوك�ات غ�ي الصح�ة، ال س�ما السلوك�ات المتعلقة بجودة النظام الغذائئ
ي بالس�اسات والتم��ل للصحة العامة والبحوث السلوك�ة"، 

 إ� االهتمام غ�ي الوا�ف
�
، و�رجع ذلك جزئ�ا ي

الحرار�ة والنشاط البدئف
 Institute for Health Metrics and Evaluation)، مدير ayChristopher Murr( موريكما �قول األستاذ ك��ستوفر 

ي جامعة واشنطن بالوال�ات المتحدة األم��ك�ة، الذي ترأس الق�ام بهذا البحث IHME - معهد الق�اسات الصح�ة والتقي�م(
) �ف

]2 .[ 
 

ي 
ي أبرزتها هذە الدراسة، بما �ف ذلك السمنة وداء السكري وأمراض  ترتبط العد�د من عوامل االختطار واألمراض غ�ي السار�ة اليت

. ل�ن األمراض ال تتفاعل من الناح�ة 19-اإلصابة باعتالل خط�ي والوفاة من كوف�د اختطار القلب واألوع�ة الدم��ة، ب��ادة 
ب 

�
 مع العوامل االجتماع�ة. هناك حاجة التخاذ إجراءات عاجلة للتصّدي لل��اء المرك

�
البيولوج�ة فحسب، بل تتفاعل أ�ضا

ي تؤدي إ� تفاقم عبء المرض  ،19-كوف�دمراض المزمنة والتفاوتات االجتماع�ة و لأل  ي إشارة إ� تفاعل العد�د من األو�ئة اليت
�ف

 ضهم لها. لدى أفراد الجمهرات السكان�ة المثقلة فعً� بها وت��د احتمال تعرّ 
 

ب ": The Lancet مجلةلتح��ر ال) رئ�س Dr. Richard Horton�قول الدكتور ر�تشارد هورتون (
�
ب طب�عة ال��اء المرك

�
تتطل

ي تلعب دورا�  للتهد�د الذي نواجهه أّ� نعالج كل إصابة فقط، بل أن نتناول �شكل عاجل أوجه التفاوتات االجتماع�ة الدفينة اليت
ي تكون   ي تك��نها كالفقر واإلسكان والتعل�م والعرق اليت

 محددات ق��ة للصحة."   كلها �ف
 

 هو حالة طوارئ صح�ة لتفاقم حاد لحالة صح�ة مزمنة. و�جري تجاهل إزمان األزمة الحال�ة ع� 19-"إن كوف�دو�تابع قائً�: 
ي دفع أ��� من مليون حالة وفاة �سبب كوف�د االختطارات

 �ف
�
ي تقع ع� مستقبلنا. لعبت األمراض غ�ي السار�ة دورا� حاسما -اليت

ي كل بل 19
ي �شك�ل الصحة �ف

الجائحة. بينما نتناول ك�ف�ة تجد�د أنظمتنا الصح�ة هذە د بعد انحسار حيت اآلن، وستستمر �ف
ي أعقاب

ي تكون بأ، 19-كوف�د  �ف الحاجة لها، ّمس تقدم هذە الدراسة للعبء العال�ي لألمراض وس�لة الستهداف األما�ن اليت
ف البلدان "[   ]. 2وك�ف�ة اختالفها بني

 
ي 

ــع �ف  األمراض غ�ي السار�ة واإلعاقاتالنظم الصح�ة غ�ي مه�أة للتصاعد ال��ــ
 

ي �مكن أن يتوقعها الشخص أن يتمتع بصحة ج�دة ، أيع� الرغم من أن مأمول العمر الص�ي العال�ي  قد  ،عدد السنوات اليت
ف عام  6,5رد (بما ي��د عن ارتفع �شكل مّط  مأمول العمر أرتفع ، إّ� أنه لم يرتفع بقدر ما 2019وعام  1990سنوات) بني

ي  اإلجما�ي 
ي حالة صح�ة سيئة [ بلدا� تّم  204بلدا� من  198�ف

 ]. 3تقي�مه، مما �ش�ي إ� أن الناس �ع�شون سنوات أ��� �ف
 

ا�دا� من العبء العال�ي لألمراض ف ا� م�ت ح�ث ارتفعت من حوا�ي  ،أصبحت حصة اإلعاقة، بدً� من الوفاة المبكرة، جزءا� كب�ي
ي عام 21خمس إجما�ي العبء (

ي عام 34العبء (إجما�ي إ� أ��� من ثلث  1990%) �ف
ي 2019٪) �ف

، �عود أ��� من  11. �ف بلدا�
) اآلن إ� اإلعاقة الناجمة عن ]DALYs] [4[ نصف الخسائر الصح�ة (الُمقاسة �سنوات العمر المعّدلة حسب اإلعاقة

ال�ا ونيوز�لندا وقطر.  ، وهذا يتضمن كل من بلدانإلصاباتاألمراض غ�ي السار�ة وا و�ــــج وأيرلندا وأس�ت  سنغافورة وأ�سلندا وال�ف
 

ي العقود القل�لة الماض�ة، نجحت الجهود الصح�ة العالم�ة الرام�ة إ� التصدي لألمراض المعد�ة والتعامل مع الرعا�ة 
�ف

ف صحة األطفال الذين تقّل أع ي تحسني
ي لألمراض بنسبة  ءسنوات (مع انخفاض العب 10مارهم عن السابقة للوالدة �ف

�
ال��

)، ول�ن لم 55
�
. �٪ تق��با

�
ي الفئات العم��ة األ��ب سنا

 قابل ذلك استجابة مماثلة �ف
 

قاس ع� 
ُ
ي ت  الماض�ة، واليت

�
ف عاما ي جميع أنحاء العالم ع� مدى الثالثني

ي ز�ادة الخسائر الصح�ة �ف
ة األوائل �ف المساهمون الع�ش

ي عدد سنوات العمر المعّدلة حسب اإلعاقة، �شمل 
 : تؤثر �شكل كب�ي ع� كبار السن �ي  مسببات ستأنها أ��ب ز�ادة مطلقة �ف

ف عام 50ة العدد المرتبط �سنوات العمر المعّدلة حسب اإلعاقة بنسبة مرض القلب اإلقفاري (مع ز�اد وعام  1990٪ بني
٪) 69٪) و�طان الرئة (93٪) وأمراض ال�� المزمنة (32٪) والسكتة الدماغ�ة (148السكري (ز�ادة مرض ) و 2019

ن سن المراهقة إ� الش�خوخة �ي شائعة م مسببات  ٪). باإلضافة إ� ذلك، هناك أر�ــع83وفقدان السمع المرتبط بالعمر (
ي ( وس العوز المنا�ي الب�ش ٪) واضطرابات العضالت والعظام 128) (AIDS) / متالزمة العوز المنا�ي المكتسب (HIVف�ي



، ارتفع 2019عام إ�  1990٪). ع� سب�ل المثال، من عام 61٪) واضطرابات اال�تئاب (47٪) وآالم أسفل الظهر (129(
، بينما ارتفع 400العدد المرتبط �سنوات العمر المعّدلة حسب اإلعاقة �سبب مرض القلب اإلقفاري بأ��� من  ف ي الفلبني

٪ �ف
ي اإلمارات الع���ة المتحدة. 1000العدد المرتبط �سنوات العمر المعّدلة حسب اإلعاقة �سبب مرض السكري بأ��� من 

٪ �ف
ي ا

العتالالت الصح�ة ب�جهاد أنظمة الرعا�ة الصح�ة غ�ي المجهزة للتعامل مع الحاالت المزمنة المرتبطة تهدد هذە ال��ادات �ف
ا�د عدد السكان المسنّ  ف . ب�ت ف  ني

 
ي عام 

ف الفئات العم��ة. كانت إصابات الطرق  المسببات، اختلفت 2019�ف ا� بني  كب�ي
�
الرئ�س�ة للخسائر الصح�ة اختالفا

وس الع ي (واضطرابات الصداع وف�ي ) وآالم أسفل الظهر AIDS)/متالزمة العوز المنا�ي المكتسب (HIVوز المنا�ي الب�ش
ف  اوح أعمارهم بني ي المقابل، كان  49و 10واضطرابات اال�تئاب �ي المشكالت الصح�ة السائدة لدى الشباب الذين ت�ت

. �ف
�
عاما

ي الخسائر الصح�ة لدى األشخاص مرض القلب اإلقفاري والسكتة الدماغ�ة والسكري �ي العوامل الرئ�س�ة ال
ي ساهمت �ف يت

ف  اوح أعمارهم بني  وما فوق.  50الذين ت�ت
 

، كان التقّد  ي
. حققت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ع� مدى العقد الما�ف

�
ي مجال الصحة متفاوتا

م العال�ي �ف
ي مجال الصحة، وكان ذلك إ� حد كب�ي نت�جة للجهود الناجحة ضد 

األمراض المعد�ة وأمراض األمومة مكاسب رائعة �ف
 بنسبة 

�
ي معدالت 2والموال�د. ع� سب�ل المثال، شهدت كل من إثي���ا والسودان و�نغالدش انخفاضا

 �ف
�
٪ أو أ��� سن��ا

 الخسائر الصح�ة حسب العمر (سنوات العمر المعّدلة حسب اإلعاقة). 
 

ي البلدان ذا
ر المؤلفون أن األنظمة الصح�ة �ف

ّ
ا� ج�دا� ومع ذلك، �حذ ف ت الدخل المنخفض والمتوسط ل�ست مجهزة تجه�ي

ف البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط  ي ارتفعت بني ا�د الذي �سببه األمراض غ�ي السار�ة اليت ف لمواجهة عبء األمراض الم�ت
ي عام 

ي  1990من حوا�ي ثلث العبء اإلجما�ي لألمراض �ف
ّ العبء اإلجما�ي لألمراض �ف ي . عالوة 2019عام إ� ما �قرب من ثلي�

ف أن ال ي حني
ي البلدان ذات الدخل المنخفض  وفّ�اتع� ذلك، �ف

الناجمة عن األمراض المعد�ة قد انخفضت �شكل كب�ي �ف
ي أوز�كستان، ع� سب�ل المثال، ارتفع مرض السكري تتصاعد الناجمة عن األمراض غ�ي السار�ة  وفّ�اتوالمتوسط، فإن ال

. �ف
�ن إ� المرتبة الخامسة (ز�ادة بنسبة ب رئ��ي للوفاة من المكمسبّ  ي عدد ال600رتبة الواحدة والع�ش

ي وفّ�ات% �ف
). و�المثل، �ف

، ارتفع مرض القلب اإلقفاري كمسبّ  ف ب الرئ��ي األول للوفاة (ز�ادة ب رئ��ي للوفاة من المرتبة الخامسة إ� المسبّ الفلبني
 ٪). 350بنسبة ت��د عن 

 
ي وع� النق�ض من ذلك، بدأت التحسي

ي معظم البلدان ذات الدخل المرتفع، بل وانعكست �ف
ي الركود �ف

ي الصحة �ف
نات �ف

٪ 3العد�د من البلدان، ال س�ما الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ح�ث زاد معدل الخسائر الصح�ة المع�ار�ة حسب العمر بنسبة 
ي التقد

. �عتقد المؤلفون أن أسباب هذا النقص �ف ي
 ع� مدى العقد الما�ف

�
م قد �شمل ارتفاع معدالت السمنة باإلضافة تق��با

ول  ي تغط�ة عالجات ارتفاع ضغط الدم وارتفاع ال�ول�س�ت
ف و�جراء م��د من التحسينات �ف إ� تضاؤل إمكان�ة الحد من التدخني
ي حاالت ال

ور�ة للحفاظ ع� االنخفاض �ف ي ستكون �ف ي الدم واليت
 الناجمة عن أمراض القلب واألوع�ة الدم��ة.  وفّ�ات�ف
 

، Murray( موري�قول   أ��ب من اإلنفاق الص�ي
�
ا�د ال�ب�ي لحصة اإلعاقة من العبء العال�ي لألمراض وعن�ا� مكونا ف ): "مع ال�ت

ف سكان العالم، ون“ قائً�: و�ض�ف  فهناك حاجة ملّحة و�لزام�ة لتحد�د تدّخالت أ��� فّعال�ة" ظرا� لنمو الش�خوخة ��عة بني
ي السن، سيتطلب  اإلعاقةفإن الطلب ع� الخدمات الصح�ة للتعامل مع حصائل 

ي تزداد مع التقدم �ف والحاالت المزمنة، اليت
 �ع�ي ا

�
 منّسقا

�
 ومساءلة مدعومة بب�انات أفضل وجهدا� عالم�ا

�
 ق��ا

�
 س�اس�ا

�
اما ف ألول�ة إ� أشد مست��ات أ��ب من التم��ل وال�ت

ف   ]2". [المستضعفني
 

ي وقف تصاعد عوامل االختطار الحرجة 
 فشل الصحة العامة �ف

 
ة ومقلقة �شكل خاص (أ��� من  ، كانت هناك ز�ادات كب�ي ي

ي 0,5ع� مدى العقد الما�ف
) �ف  ع� الصع�د العال�ي

�
٪ سن��ا

ي الدم وتعا�ي ال�حول وتعا�ي  الختطاراتالتعّرض 
، كالسمنة وارتفاع �سبة السكر �ف عد�دة �مكن الوقا�ة منها �شكل كب�ي

ي مجال الصحة العامة. 
ز الحاجة الماسة إ� جهود أقوى �ف �ب

ُ
ي تزا�د عبء األمراض غ�ي السار�ة وت

ي �ساهم �ف   المخدرات، اليت



 
ي أ��ب تأث�ي ترا��ي ع� الصحة من االرتفاع المذهل 

ي ارتفعت بنسبة �أئت ي االختطارات االستقالب�ة اليت
 منذ عام 1,5�ف

�
٪ سن��ا

2010 
�
، شك ي الدم، وارتفاع . �شكل جما�ي

لت االختطارات االستقالب�ة (أي ارتفاع مؤ�ش كتلة الجسم وارتفاع �سبة السكر �ف
ي الدم) ما �قرب من 

ول �ف ي ج20ضغط الدم وارتفاع ال�ول�س�ت
ي عام ٪ من إجما�ي الخسائر الصح�ة �ف

ميع أنحاء العالم �ف
ي عام 50أع� بنسبة أي ، 2019

ع� مستوى  وفّ�ات٪). كما أنها مسؤولة عن عدد كب�ي من ال10.4( 1990٪ مما كانت عل�ه �ف
ي وفاة 

ي عام  11(حوا�ي  وفّ�ات 5واحد من كل شخص العالم، ح�ث �ساهم ارتفاع ضغط الدم �ف
، وارتفاع 2019مليون) �ف

ي الدم 
ف  5مليون حالة وفاة)، وارتفاع مؤ�ش كتلة الجسم ( 6,5(�سبة السكر �ف ي الدم ( )،ماليني

ول �ف  4,4وارتفاع ال�ول�س�ت
 مليون). 

 
ة  ف إ� حد كب�ي فقط. وقد شهدت الجهود ال�ب�ي ف االختطارات الرئ�س�ة لألمراض غ�ي السار�ة، لم ينخفض إّ� التدخني من بني

ي التعرّ لتنف�ذ الس�اسات الدول�ة لمكافحة التبغ انخفاض
 �ف

�
ف بنسبة ا ي جميع أنحاء العالم منذ عام 10ض للتدخني

 �ف
�
٪ تق��با

ي والممض�غ) ال يزال ال، ع� الرغم من أن التبغ (الُمدخَّ 2010 ف السليب ي العد�د من البلدان سبّ من والتدخني
ب الرئ��ي للوفاة �ف

ي ذلك الوال�ات المتحدة األم��ك�ة وكندا والممل�
ي ذات الدخل المرتفع، بما �ف

؛ 2019ة المتحدة وال�ابان و�لج�كا والدنمارك �ف
ي جميع أنحاء العالم.  9وأودى بح�اة ما �قرب من 

ف شخص �ف  ماليني

ي معظم بلدان أم��كا الالتين�ة وآس�ا وأورو�ا، ُ�عّد 
ا� من منطقة إ� أخرى. �ف  كب�ي

�
كما أن تأث�ي عوامل االختطار �ختلف اختالفا

ي ارتفاع ضغط الدم وارتفاع �سبة 
ي �ساهم �ف ي الدم وارتفاع مؤ�ش كتلة الجسم وتعا�ي التبغ من العوامل الرئ�س�ة اليت

السكر �ف
ي أوق�انوس�ا، ُ�عّد سوء التغذ�ة وتلوّ 

ي تدهور الصحة. و�ف
 �ف

�
ف االختطارات الرئ�س�ة. وتوجد أ��� الفوارق وضوحا ث الهواء من بني

 للمناط
�
ي �سودها خالفا ى اليت من سوء التغذ�ة؛ والم�اە غ�ي المأمونة وال�ف الص�ي  ق األخرى كلّ أف��ق�ا جنوب الصحراء ال��ب

 ). S3، الشكل 2وغسل ال�دين؛ وتلّوث الهواء؛ واالتصال الجن�ي غ�ي اآلمن (الملحق 
 

) من معهد الق�اسات الصح�ة والتقي�م Emmanuela Gakidouقالت المؤلفة المشاركة األستاذة إ�مان��ال غا��دو (
)IHMEإن مج" :( 

�
ار هذە االختطارات ال ُ�عت�ب كاف�ا "بالنظر إ� أن الخ�ارات  ، وأضافت قائلة: "رد تقد�م معلومات عن أ�ف

ي المبادرات لجعل  والتعل�م الفرد�ة تتأثر باالعتبارات المال�ة والتثق�ف
 �ف

�
ي ع� الحكومات التعاون عالم�ا

وتوافر البدائل، ينب�ف
 للجميع. و�

�
 ممكنا

�
مكن استخالص الدروس من عقود من مكافحة التبغ، عندما �كون هناك اختطار كب�ي السلوك األ��� صح�ا

ائب  وري اتخاذ إجراءات حكوم�ة منّسقة من خالل وضع األنظمة وال�ف ع� صحة السكان، مثل السمنة، قد �كون من ال�ف
 ]. 2واإلعانات"[

 
ط 

�
 �شكل أوسع لصحةامحددات ل يالتصّد ع� الحاجة إ� ء األضوا النتائج �سل

 
ي أع� مست��ات التنم�ة، مّما أدى إ� 2000منذ عام 

ي كانت �ف  من تلك اليت
�
ي البلدان األقل تقّدما

، كان هناك تقّدم أقوى �ف
ي مأمول العمر ومأمول العمر الص�ي من خالل الجهود الرام�ة إ� ز�ادة الدخل وتوف�ي الم��د من 

تحقيق مكاسب أ�ع �ف
 م األ�ة. سنوات التعل�م ودعم تنظ�

 
 متأخرا� اآلن عن مدى أهم�ة التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة بالنسبة للصحة العامة، �شّد 

�
افا د المؤلفون ع� أن هناك اع�ت

 �ة لصحة السكان. والحاجة إ� نهج أوسع بكث�ي يو�ي م��دا� من االهتمام لجميع العوامل المحرّ 
 

،  للتأث�ي الهائل نظرا� ): "Murray( موري�قول  ي يللتنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة ع� التقّدم الص�ي
أن تكون األول��ة  نب�ف

ف  ات�ج�ات المحّفزة للنمو االقتصادي وتوسيع سبل الوصول إ� التعل�م وتحسني الجماع�ة لنا �ي مضاعفة الس�اسات واالس�ت
 ]2وضع المرأة". [

 
 

 مالحظات للمحرر�ن



إجراؤها من قبل  ). وتّم Bill & Melinda Gates Foundationتم��ل الدراسة من قبل مؤسسة ب�ل وم�ليندا غيتس ( تّم 
ي دراسة العبء العال�ي لألمراض واإلصابات 

ف �ف  . 2019عام لالمتعاونني
 
) بتنس�قة من قبل شبكة عالم�ة IHMEمعهد الق�اسات الصح�ة والتقي�م ( إنتاج العبء العال�ي لألمراض الذي �قوم ] يتّم 1[

ي  5647مكونة من 
 �ف

�
ي أ��� من  152متعاونا

 �عملون �ف
�
جامعة ومركز أبحاث ووكالة حكوم�ة. تحلل دراسة  1,100بلدا� و�قل�ما

 للوفاة وسبّ م 286كل من   2019عام 
�
 و�صابة و 369با

�
ي  87مرضا

. تّم استخدام العبء بلد 204عامل اختطار �ف
�
ا� و�قل�ما

ي العد�د من البلدان والوال�ات القضائ�ة المحل�ة، وكذلك المنظمات الدول�ة، 
العال�ي لألمراض إلعالم الس�اسات الصح�ة �ف

ي ذلك البنك الدو�ي ومنظمة الصحة العالم�ة. 
 بما �ف

ي نص 2[
ف وال �مكن العثور عليها �ف ة من المؤلفني  . راقاألو ] االقتباسات مبا�ش

ي 3[ ي عدد السنوات اليت
 �ف

�
ف عام  قضتها ] شهدت ستة بلدان فقط انخفاضا ي حالة صح�ة سيئة بني

، �ي 2019وعام  1990�ف
ف وز�مبابوي.   ل�سوتو وأوز�كستان ون�كاراغوا وطاج�كستان والفلبني

ي DALYs] ُ�قاس إجما�ي الخسائر الصح�ة �سنوات العمر المعّدلة باإلعاقة (4[ ف السنوات المفقودة �سبب  تدمج)، واليت بني
ي �ع�شها الشخص مع إعاقة ( ، أي الوقت YLDsاإلعاقة والمرض والوفاة المبكرة. و�تم احتسابها ع� أنها عدد السنوات اليت

ي أقل من الصحة المث�) + عدد سنوات العمر المفقودة (
 إ� إجما�ي الخسارة YLLsالذي �قض�ه الشخص �ف

�
). ُ�شار أ�ضا

 . األمراضاسة بعدد سنوات العمر المعّدلة باإلعاقة) بعبء قالصح�ة (المُ 
 
 

ي عام  وفّ�اتاالختطارات المرتبطة بأ��ب عدد 
 : 2019ع� الصع�د العال�ي ل�افة أعمار اإلناث �ف

 
ي ( )1

 مليون حالة وفاة) 5,25ارتفاع ضغط الدم االنقبا�ف
ة تناول الفا�هة،  )2

�
ي (ع� سب�ل المثال، قل

مليون حالة  3,48استهالك �سبة عال�ة من الملح) (اختطارات النظام الغذائئ
 وفاة)

ي بالزما الصائم ( )3
 مليون حالة وفاة) 3,09ارتفاع السكر �ف

 مليون حالة وفاة) 2,92تلّوث الهواء ( )4
 مليون حالة وفاة) 2,54ارتفاع مؤ�ش كتلة الجسم ( )5
 مليون حالة وفاة) 2,15التبغ ( )6
ي المنخفض )7 ف الدهيف وتني ول ال�ب  مليون حالة وفاة) 2,04ال�ثافة ( ارتفاع كول�س�ت
ي كلوي ( )8

 مليون حالة وفاة).  1,53اختالل وظ��ف
ي مرحلة األمومة ( )9

 مليون حالة وفاة) 1,36سوء تغذ�ة األطفال واألمهات �ف
ة لدرجة الحرارة العال�ة والمنخفضة،  )10 ات المبا�ش  حالة وفاة) 946,000درجة حرارة غ�ي مثال�ة (التأث�ي

 
ي عام  وفّ�اتاالختطارات المرتبطة بأ��ب عدد 

 : 2019ع� الصع�د العال�ي ل�افة أعمار الذكور �ف
 

 مليون حالة وفاة) 6,56التبغ ( )1
ي ( )2

 مليون حالة وفاة) 5,60ارتفاع ضغط الدم االنقبا�ف
ي ( )3

 مليون حالة وفاة) 4,47اختطارات النظام الغذائئ
 مليون حالة وفاة) 3,75تلّوث الهواء ( )4
ي بالزما الصائم ( ارتفاع )5

 مليون حالة وفاة) 3,41السكر �ف
 مليون حالة وفاة) 2,48ارتفاع مؤ�ش كتلة الجسم ( )6
ي المنخفض ال�ثافة ( )7 ف الدهيف وتني ول ال�ب  مليون حالة وفاة) 2,36ارتفاع كول�س�ت
 مليون حالة وفاة) 2,07تعا�ي ال�حول ( )8
ي كلوي ( )9

 مليون حالة وفاة).  1,63اختالل وظ��ف



ي مرحلة األمومة (سوء تغذ�ة األ  )10
 مليون حالة وفاة) 1,58طفال واألمهات �ف

 
ي عام  وفّ�اتاالختطارات المرتبطة بأ��ب عدد من ال

 : 2019المندمج ع� الصع�د العال�ي ل�افة أعمار اإلناث والذكور �ف
ي ( )1

 مليون حالة وفاة) 10,8ارتفاع ضغط الدم االنقبا�ف
 مليون حالة وفاة) 8,71التبغ ( )2
ة تناول الفا�هة، استهالك �سبة عال�ة من الملح) ( )3

�
ي (ع� سب�ل المثال، قل

مليون حالة  7,94اختطارات النظام الغذائئ
 وفاة)

 مليون حالة وفاة) 6,67تلّوث الهواء ( )4
ي بالزما الصائم ( )5

 مليون حالة وفاة) 6,50ارتفاع السكر �ف
 مليون حالة وفاة) 5,02ارتفاع مؤ�ش كتلة الجسم ( )6
ي المنخفض ال�ثافة (ارتفاع   )7 ف الدهيف وتني ول ال�ب  مليون حالة وفاة) 4,40كول�س�ت
ي كلوي ( )8

 مليون حالة وفاة).  3,16اختالل وظ��ف
ي مرحلة األمومة ( )9

 مليون حالة وفاة) 2,94سوء تغذ�ة األطفال واألمهات �ف
 مليون حالة وفاة) 2,44تعا�ي ال�حول ( )10

 
 ل�افة أعمار اإلناث والذكور مع بعضهم  المسّببات

�
الرئ�س�ة لسنوات العمر المعّدلة باإلعاقة أو فقدان الصحة عالم�ا

ي عام 
 : 2019البعض �ف

 
ي الوالدة )1  اضطرابات حديي�
 مرض القلب اإلقفاري )2
 سكتة دماغ�ة )3
 التهابات الجهاز التنف�ي السف�ي  )4
 أمراض اإلسهال )5
 )COPDمرض اال�سداد الرئوي المزمن ( )6
 حوادث الطرقبات إصا )7
 السكري مرض )8
 ألم أسفل الظهر )9

 العيوب الخلق�ة )10
 

لدراسة  2الرئ�س�ة لسنوات العمر المعّدلة باإلعاقة حسب الفئة العم��ة، ُير�ب االطالع ع� الشكل رقم  المسّبباتلمعرفة 
 العبء العال�ي لألمراض واإلصابات. 

 
ي كجزء من 

وع تديرە أ�اد�م�ة العلوم الطب�ة (تّمت إضافة الملصقات إ� هذا الب�ان الصح�ف  Academy of Medicalم�ش
Sciences  :�ف توص�ل األدلة واإلثباتات. للحصول ع� م��د من المعلومات، ُير�ب االطالع ع ي �س� إ� تحسني ) اليت

-labelling-release-press-content/uploads/2018/01/AMS-http://www.sciencemediacentre.org/wp
 GUIDANCE.pdf-system ) و�ذا كان لد�كم أي أسئلة أو مالحظات، ُير�ب االتصال بمكتب مجلة الال�س�تThe Lancet (

�دي اإلل��ت  ي ع� العنوان ال�ب
ي الصح�ف

 . pressoffice@lancet.comوئف
 
 

ي المقالة األستاذ ك��ستوفر 
ە من أعضاء هيئة التدر�س  )Christopher Murray( موريإلجراء مقابالت مع مؤل�ف أو غ�ي

ي معهد الق�اسات الصح�ة والتقي�م (
ي مدينة س�اتل IHME�ف

بالوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ُير�ب ) بجامعة واشنطن �ف
 ـ: ـاالتصال ب

http://www.sciencemediacentre.org/wp-content/uploads/2018/01/AMS-press-release-labelling-system-GUIDANCE.pdf
http://www.sciencemediacentre.org/wp-content/uploads/2018/01/AMS-press-release-labelling-system-GUIDANCE.pdf
mailto:pressoffice@lancet.com


Dean Owen (دين أوان)   , IHME Communications, University of Washington, USA T /رقم الهاتف بأم��كا) 
+1-206-434-5630 (mobile /جّوال) E / ي

وئف  dean1227@uw.edu (ب��د إل��ت
 
Amelia Apfel (آم�ل�ا آْبفل)   , IHME Communications, University of Washington, USA T /1+ (رقم الهاتف بأم��كا-
206-359-5111 (mobile /جّوال) E / ي

وئف   arapfel@uw.edu (ب��د إل��ت
 

 . IHMEات الخاصة بأي بلد أو إقل�م، ُير�ب االتصال بمعهد للوصول إ� جداول الب�انات اإلضاف�ة أو الب�ان
 

للوصول إ� الن�ش المحظور للمقاالت ومقاالت لجنة التح��ر، ُير�ب االطالع ع�: 
 LykWa?dl=0-2D56uI-https://www.dropbox.com/sh/jtgtax0onrmdodo/AAB7KR29hFgI 
 

للوصول إ� الن�ش المحظور للملحقات، ُير�ب االطالع ع�: 
LykWa?dl=0-2D56uI-https://www.dropbox.com/sh/jtgtax0onrmdodo/AAB7KR29hFgI  

 
ي استخدام الرابط  �ب ي تقد�م رابط لقرائكم، ف�يُ

ف فقط؛ إذا كنتم ترغبون �ف مالحظة: الرابط أعالە هو الستخدام الصحفيني
اً� عند رفع الحظر 

ّ
:  عنالتا�ي الذي س�صبح شغ الن�ش

0-6736(20)X0042-https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol396no10258/PIIS0140 
 

mailto:dean1227@uw.edu
mailto:arapfel@uw.edu
https://www.dropbox.com/sh/jtgtax0onrmdodo/AAB7KR29hFgI-2D56uI-LykWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jtgtax0onrmdodo/AAB7KR29hFgI-2D56uI-LykWa?dl=0

	[1] يتمّ إنتاج العبء العالمي للأمراض الذي يقوم معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) بتنسيقة من قبل شبكة عالمية مكونة من 5647 متعاوناً في 152 بلداً وإقليماً يعملون في أكثر من 1,100 جامعة ومركز أبحاث ووكالة حكومية. تحلل دراسة عام 2019 كل من 286 مسبّباً ...

