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مــواد األطــراف الخارجيــة. إذا كنــت ترغــب فــي إعــادة اســتخدام أي مــواد واردة فــي هــذا المصنــف ومنســوبة إلــى طــرف خارجــي مثــل الجــداول 
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أبرز النتائجالتوسع يف سياسات وإجراءات التصدي لألمراض غري املُعدية يف دول مجلس التعاون الخليجي

دول  مــن  دولــة  كل  ـفـي  االقتصــاد  قطــاع  يتحمــل 
مجلــس التعــاون الخليجــي كل عــام تكلفــة مقدارهــا 
غيــر  األمــراض  بســبب  أمريكــي  دوالر  مليــار   50

يعــادل  بمــا  الُمعديــة، 

30 مليــار دوالر  إنفــاق  التكاليــف يجــري  مــن هــذه 
أمريكــي علــى عــاج األمــراض غيــر الُمعدية باإلضافة 
إـلـى المكاســب اإلنتاجيــة المهــدرة التــي تعــادل 20 

مليــار دوالر أمريكــي.

$

تتســبب األمــراض غيــر المعديــة األربعــة الرئيســية  
دول  ـفـي  تقريًبــا  ســنويًا  وفــاة  حالــة  ألــف   43 ـفـي 

يعــادل:  بمــا  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 

حاالت الوفاة

األعباء االقتصادية

43٪ من إجمالي الوفيات

3,3٪ من إجمالي ناتجها 
المحلي في 2019

في المنطقة.

األمراض 
غير الُمعدية



5

التوسع يف سياسات وإجراءات التصدي لألمراض غري املُعدية يف دول مجلس التعاون الخليجي

مــن خــالل اســتثمار 14 مليــار دوالر أمريكــي عـلـى مــدى 15 عاًمــا ـفـي أربــع حــزٍم مــن 
السياســات واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى الحــد مــن تنــاول الملــح وتعاطــي التبــغ ونقــص 
ــل الســريري لعــالج أمــراض القلــب  النشــاط البدـنـي، وإـلـى التوســع ـفـي إجــراءات الَتَدخُّ

واألوعيــة الدمويــة والســكري، ســيكون ـفـي مقــدور دول مجلــس التعــاون الخليجــي:

الفوائــد والمكاســب المترتبــة علــى االســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة تفــوق 
كثيــًرا قيمــة التكاليــف، وتحقــق لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي عائــًدا علــى االســتثمار 
يجــري  أمريكــي  دوالر  كل  مقابــل  عاًمــا   15 مــدى  عـلـى  أمريكيــة  دوالرات   5 بمتوســط 

اســتثماره ـفـي الوقــت الحاـلـي. 

لماذا االستثمار في مكافحة 
األمراض غير الُمعدية؟

تجنُّب ما يزيد عن:

إضافة ما يقرب من

توفير

حالة وفاة

سنة من سنوات الحياة الصحية إلى السكان

أو 1200 دوالر أمريكي لكل فرد بما يعادل 3٪ من 
الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون في عام 

2019

290,000

مليوني

68,5 مليار دوالر
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شكر وتقدير

ُيعّبــر المؤلفــون عــن خالــص امتنانهــم لــوزارات الصحــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والفــرق الوطنيــة التــي 
الذيــن  المعنيــة  والــوزارات واألطــراف  الجهــات  فــي  المســؤولين  ولكبــار  البيانــات وتحليلهــا،  فــي جمــع  ســاعدت 
وافقــوا علــى إجــراءات المقابــالت معهــم. ويخــص المؤلفــون بالشــكر والتقديــر مســاهمات مســؤولي األمــراض غيــر 
المعديــة فــي وزارات الصحــة الخليجيــة الذيــن قدمــوا معلومــات مهمــة وأساســية أثنــاء إجــراء المقابــالت معهــم: 
وهــم الدكتــورة أميــرة آل نــوح مــن البحريــن، والدكتــور شــاكر العمــري مــن المملكــة العربيــة الســعودية، والدكتــور 
حمــود فهــد الزعبــي مــن الكويــت، والدكتــورة شــذى الرئيســية مــن ســلطنة ُعمــان، والدكتــورة بثينــة بــن بليلــة مــن 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والدكتــورة خلــود المطــوع مــن قطــر.  

تم إعداد هذا التقرير التجميعي بفضل الدعم المالي والتقني الُمقّدم من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون. 
الُمنجــزات،  مراجعــة  فــي  تمثلــت  رئيســية  إســهامات  التعــاون  مجلــس  لــدول  الصحــة  مجلــس  ممثلــو  قــدم  وقــد 

والمشــاركة فــي تخطيــط المشــروع وتنظيــم االجتماعــات واللقــاءات مــع المســؤولين فــي كل دولــة.

الفارســي  يحيــى  للدكتــور  العديــدة  واإلســهامات  النصائــح  مــن  كبيــر  حــد  إلــى  التقريــر  هــذا  اســتفاد  وقــد 
التعــاون.  مجلــس  لــدول  الصحــة  مجلــس  فــي  يعمــالن  وكالهمــا  الدخيــل،  ســليمان  لألســتاذ  العــام   واإلشــراف 
وقــد قــام الدكتــور خليفــة المشــرف، مــن جامعــة ليمريــك، بإجــراء التحليــل االقتصــادي لهــذا التقريــر بمســاعدة 

تــوردروب. ديفيــد 
 

وتولــى كتابــة هــذا التقريــر الدكتــور خليفــة المشــرف، باالشــتراك مــع كل مــن رومــان تشيســتنوف، ويوهانــا يونــغ، 
وراشــيل ســتانتون، وأبارنــا تشــودري، وإيميلــي روبرتــس، ودادلــي تارلتــون مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، 
وجوزيــب ترويســي مــن فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــترك بيــن الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر 
الُمعديــة ومكافحتهــا، والدكتــور ســليم ســالمة ونســيم بورغازيــان مــن المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة 

لشــرق المتوســط.

لقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر التجميعــي تحــت اإلشــراف العــام لدادلــي تارلتــون مــن فريــق فيــروس نقــص المناعــة 
البشــرية والصحــة والتنميــة فــي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، والدكتــور ســليم ســالمة، المستشــار اإلقليمــي 
لوحــدة الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة فــي المكتــب اإلقليمــي لمنظمــة الصحــة العالميــة لشــرق المتوســط، 
ونيــك باناتفــاال، رئيــس األمانــة العامــة لفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــترك بيــن الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن 

األمــراض غيــر الُمعديــة ومكافحتهــا.

 الترجمة إلى العربية: أبوالحجاج محمد بشير 
Zsuzsanna Schreck :تصميم جرافيك
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االختصارات

BDدينار بحريني

COVID-19  )19 - جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

CRD  األمراض التنفسية المزمنة

CVD  أمراض القلب واألوعية الدموية

DALY  سنوات العمر المفقودة بسبب اإلعاقة

FOPالواجهة األمامية للعبوات

GCC  مجلس التعاون الخليجي

GDP  الناتج المحلي اإلجمالي

GHC  مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

LEA تقييم البيئة القانونية

LMICبلد ذو دخل منخفض أو متوسط

MOH  وزارة الصحة

NCD  )األمراض غير الُمعدية )غير السارية/غير االنتقالية

NCM آلية )هيئة( تنسيق وطنية

NGO  منظمة غير حكومية

ROIعائد على االستثمار

SDG هدف التنمية المستدامة

SEEDs المحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحة

SSBالمشروبات المحالة بالسكر

STEPS  نهج منظمة الصحة العالمية للرصد التدريجي

TAPSاإلعالن عن التبغ والترويــــج له ورعايته

UAEاإلمارات العربية المتحدة

UNاألمم المتحدة

UNDP  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

UNIATF  فريق عمل األمم المتحدة المشترك بين الوكاالت المعنية باألمراض غير الُمعدية

WHO منظمة الصحة العالمية
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الملخص التنفيذي

مــن عــام 2019 حتــى 2021 أعــدَّ مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون ســت دراســات حــول الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي 
مكافحــة األمــراض غيــر الُمعديــة فــي كل دولــة مــن دول المجلــس، وذلــك بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومنظمــة الصحــة 
العالميــة وفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــترك بيــن الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة ومكافحتهــا. تناولــت هــذه 
الدراســات األعبــاء الصحيــة واالقتصاديــة لألمــراض غيــر الُمعديــة، وأبــرزت المكاســب والعوائــد علــى االســتثمار فــي تنفيــذ أربعــة حــزم 
مــن السياســات واإلجــراءات التــي أوصــت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة، وباألخــص، والتــي تتضمــن »أفضــل السياســات واإلجــراءات« 

التــي تحقــق أعلــى جــدوى اقتصاديــة مــن حيــث التكلفــة. 

ُيلخــص التقريــر النتائــج المســتخلصة مــن دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة، ويحــدد - مــن 
خــالل المقابــالت مــع كبــار المســؤولين المختصيــن فــي وزارات الصحــة الخليجيــة - اإلجــراءات ذات األولويــة لالســتمرار فــي الحــد مــن 

اآلثــار الصحيــة واالقتصاديــة لألمــراض غيــر المعديــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

Freepik.com © :مصدر الصورة
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تؤكــد الدراســات الســت حــول الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة فــي دول الخليــج العربيــة أن 
األمــراض غيــر المعديــة، وباألخــص أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري والســرطان وأمــراض الجهــاز التنفســي المزمنــة، هــي 
الســبب الرئيســي للوفــاة واإلعاقــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وتشــير النتائــج إلــى أن األمــراض غيــر المعديــة األربعــة الرئيســية 
ب مــا يقــرب مــن 40 ألــف حالــة وفــاة فــي كل  أنحــاء المنطقــة كل عــام، بمــا يعــادل أكثــر مــن 43٪ مــن مجمــل الوفيــات كل عــام.  ُتســبِّ
ومــن هــذه الوفيــات، تســبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة مــا يقــرب مــن 30 ألــف حالــة وفــاة بمــا يعــادل 75٪ مــن الوفيــات الناجمــة 
عــن  األمــراض غيــر المعديــة الرئيســية األربعــة و31٪ مــن جميــع الوفيــات فــي المنطقــة. وتوصــف العديــد مــن هــذه الوفيــات بمعنــى 

أن الضحايــا يموتــون قبــل بلــوغ ســن الســبعين. 

األمراض غير المعدية هي السبب الرئيسي للوفاة واإلعاقة في دول مجلس 
التعاون الخليجي

باإلضافــة إلــى تأثيرهــا الفــادح علــى الحيــاة والصحــة، تتســبب األمــراض غيــر المعديــة فــي خســائر اقتصاديــة ضخمــة، تتمثــل فــي تكاليــف 
الرعايــة الصحيــة والخســائر فــي اإلنتاجيــة. قــدرت دراســات الجــدوى االقتصاديــة قيمــة التكاليــف االقتصاديــة الناجمــة عــن األمــراض 
غيــر الُمعديــة بمــا يســاوي 50 مليــار دوالر أمريكــي ســنوًيا، أي مــا يعــادل 3,3٪ فــي المتوســط مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي عــام 2019. وتضمنــت هــذه الخســائر تكاليــف مباشــرة بنســبة 60٪ أو 30 مليــار دوالر هــي قيمــة 
اإلنفــاق علــى عــالج األمــراض غيــر المعديــة األربعــة، بينمــا تصــل الخســائر غيــر المباشــرة فــي فاقــد اإلنتاجيــة إلــى 20 مليــار دوالر أو  مــا 

يعــادل 40٪ مــن إجمالــي األعبــاء االقتصاديــة.

تصل التكاليف االقتصادية الناجمة عن األمراض غير الُمعدية إلى 50 مليار دوالر 
أمريكي سنويًا، بما يعادل 3,3٪ في المتوسط من الناتج المحلي اإلجمالي لدول 

مجلس التعاون الخليجي في عام 2019. 

تؤكد نتائج دراسات الجدوى االقتصادية لالستثمار في مكافحة األمراض غير المعدية أن األمراض غير المعدية تشكل عبًئا صحًيا 
واقتصادًيــا كبيــًرا علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، كمــا تؤكــد أن االســتثمار فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا يوفــر 
فرصــة ليــس فقــط لتحســين صحــة الســكان بــل أيًضــا لتحقيــق إيــرادات تمثــل عوائــد إيجابيــة علــى االســتثمار مــن خــالل تقليــل الخســائر 
ــل الموصــى بهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بمبلــغ 14  االقتصاديــة. وتقــدر هــذه الدراســات تكلفــة تنفيــذ إجــراءات الَتَدخُّ
مليــار دوالر أمريكــي علــى مــدى 15 عاًمــا، بمــا يســاوي زيــادة بمتوســط 1,4٪ فــي إجمالــي إنفاقهــا علــى الرعايــة الصحيــة، أو 16 دوالًرا 
أمريكًيــا لــكل فــرد ســنوًيا فــي كل دولــة. لكــن هــذه االســتثمارات ســتثمر عــن تجنــب 290,000 حالــة وفــاة مبكــرة علــى مــدى 15 عاًمــا 
كمــا تــؤدي إلــى تحقيــق مكاســب فــي إنتاجيــة القــوة العاملــة بقيمــة 49 مليــار دوالر أمريكــي، أي 3٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي فــي عــام 2019. وتشــير دراســات الجــدوى االقتصاديــة إلــى أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ســتجني فــي 
المتوســط مــن جميــع إجــراءات التدخــل المقترحــة مكاســب تســاوي مــا يقــرب مــن 5 دوالرات أمريكيــة علــى مــدار 15 عاًمــا مقابــل كل 

دوالر أمريكــي يتــم اســتثماره اآلن. 

يمثل االستثمار في الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها فرصة ليس فقط 
لتحسين صحة السكان ولكن أيًضا لتحقيق عوائد إيجابية على االستثمار من خالل 

تقليل الخسائر االقتصادية.

األعباء الصحية واالقتصادية لألمراض غير المعدية

2

3

1
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توصيات الخطوات المستقبلية

 للظــروف والمؤسســات 
ً

تضمنــت كل دراســة مــن دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة تحليــا
فــي كل دولــة مــن دول الخليــج العربيــة واختتمــت بتوصيــات ُمخّصصــة مــن خمســة محــاور أو موضوعــات.1 فــي إطــار هــذه الدراســات، 
أجرينــا مقابــالت مــع المســؤولين المختصيــن باألمــراض غيــر المعديــة فــي وزارات الصحــة الخليجيــة للتعــرف علــى مــدى اســتفادتهم 
واســتخدامهم لتقاريــر دراســات الجــدوى االقتصاديــة، والتحديــات المســتمرة التــي يواجهونهــا، وتحديــد التدابيــر واإلجــراءات ذات 
األولويــة لتحويــل توصيــات هــذه الدراســات إلــى نتائــج ملموســة ومبــادرات قابلــة للتطبيــق. وتمثلــت أهــم النتائــج التــي اســتخلصناها 

مــن المقابــالت مــع المســؤولين المختصيــن فــي وزارات الصحــة الخليجيــة فــي اآلتــي:

ــا التــي توصــي بهــا منظمــة الصحــة العالميــة والتوســع فــي السياســات والمبــادرات الحاليــة منهــا؛ )2(  )1( االســتثمار فــي السياســات والمبــادرات الجديــدة المجديــة اقتصاديً  1
تعزيــز التنســيق والتخطيــط ووضــع االســتراتيجيات علــى المســتوى الوطنــي وعلــى مســتوى القطاعــات المختلفــة؛ )3( مواصلــة جهــود رصــد األمــراض غيــر الُمعديــة والعوامــل 
المؤديــة لهــا علــى مســتوى الســكان كافــة؛ )4( اتبــاع نهــج جديــد فــي وضــع السياســات وتجربــة الحلــول المبتكــرة لزيــادة االســتفادة مــن الخدمــات القائمــة والتشــجيع علــى اتبــاع 
وتطبيــق الســلوكيات الصحيــة؛ )5( ضمــان إدراج مبــادرات وسياســات الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا كعنصــر محــوري فــي خطــط ومبــادرات التصــدي لجائحــة 

فيــروس كورونــا )كوفيــد - 19( والتعافــي منهــا. 

تطبيق دراسات الجدوى االقتصادية لالستثمار في مكافحة األمراض غير المعدية

دراســات الجــدوى االقتصاديــة لاســتثمار فــي مكافحــة األمــراض 	  فــي وزارات الصحــة أن  يــرى المســؤولون المختصــون 
غيــر المعديــة ســتدعم قضايــا التصــدي لألمــراض غيــر المعديــة مــن خــالل تعزيــز الوعــي باألمــراض غيــر المعديــة بيــن الجمهــور 

والحصــول علــى دعــم كبــار المســؤولين والقيــادات فــي الجهــات الرئيســية المعنيــة.

ل للتصدي لألمراض  	 
ُّ

أشــارت وزارات الصحة إلى أن دراســات الجدوى االقتصادية قد ســاعدت في إدراج إجراءات الَتَدخ
غيــر الُمعديــة ضمــن أولويــات  االســتراتيجيات الوطنيــة وخطــط قطــاع الصحــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة والتصــدي لهــا.

يــرى مســؤولو األمــراض غيــر المعديــة فــي وزارات الصحــة الذيــن شــاركوا فــي المقابــالت االســتطالعية أن دراســات الجــدوى 	 
ــع التشــريعات الضروريــة لمواجهــة األمــراض غيــر  ـ االقتصاديــة ستســاعد فــي تعزيــز التنســيق بيــن مختلــف القطاعــات وتســريـ

الُمعديــة. 

ضعــف التنســيق الوطنــي بيــن القطاعــات بســبب قلــة الوعــي بيــن القطاعــات المختلفــة فيمــا يتعلــق باألمــراض غيــر المعديــة 	 
ونقــص التــزام كبــار القيــادات فــي القطاعــات األخــرى.

عــدم إحــراز ســوى الحــد األدنــى مــن التقــدم فــي اإلجــراءات التشــريعية المتعلقــة باألمــراض غيــر المعديــة بســبب نقــص  	 
الحشــد والتأييــد، وانخفــاض مســتوى التعــاون اإلقليمــي فــي األمــور القانونيــة، وتدخــل دوائــر الصناعــة والشــركات.

نقــص األدلــة والبيانــات وأفضــل الممارســات بســبب عــدم وجــود أنظمــة معياريــة قويــة لمراقبــة األمــراض غيــر المعديــة 	 
والحاجــة إلــى تحديــد وتبــادل أفضــل الممارســات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

تحديات تضعف سياسات األمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي

1

2
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اإلجراءات ذات األولوية

التعــاون مــع الشــركاء اإلقليمييــن والدولييــن لتعزيــز أدوار القطــاع غيــر الصحــي فــي معالجــة األمــراض غيــر المعديــة. تشــمل 	 
األولويــات التــي ذكرهــا المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة الخليجيــة مــا يلــي: 

وضع مخاطر األمراض غير المعدية في صدارة  اهتمامات المحافل الدولية واإلقليمية 	

زيــادة التنســيق بيــن القطاعــات غيــر الصحيــة مــن خــال عقــد االجتماعــات المنتظمــة ضمــن آليــة التنســيق الوطنيــة  	
وعقــد االجتماعــات رفيعــة المســتوى مــع القطاعــات الحكوميــة غيــر الصحيــة وإجــراء الدراســات البحثيــة عــن 

ــا فــي الصحــة  األســباب والعوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة التــي تؤثــر جوهريً

تعزيــز أهميــة األمــراض غيــر المعديــة علــى المســتوى الوطنــي وتعزيــز الوعــي بهــا مــن خــال إدرادج األمــراض غيــر  	
المعديــة ضمــن االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة، ومــن خــال إطــاق حمــات جديــدة للتوعيــة

تعزيز العمل التشريعي بشأن التصدي لألمراض غير المعدية من خال التحليل القانوني والتعاون اإلقليمي وحمات 	 
حشد الدعم والتوعية المركزة. تشمل األولويات التي ذكرها مسؤولو وزارات الصحة ما يلي: 

اســتخدام نتائــج دراســات الجــدوى االقتصاديــة لاســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة واألدلــة اإلضافيــة  	
)مثــل إحصائيــات ومؤشــرات الضرائــب الصحيــة( لحشــد التأييــد والضغــط لتمريــر تشــريعات تتصــدى لألمــراض 

غيــر المعديــة

تحديد الفجوات والثغرات القانونية وعقبات التنفيذ من خال تحليات البيئة القانونية 	

إقامــة دورات وورش ســنوية لبنــاء القــدرات البرلمانيــة وتطويرهــا وتقديــم الدعــم المتخصــص لتســريع العمليــة  	
التشــريعية وتعزيزهــا

زيــادة التعــاون بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن خــال مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون مــع شــركاء األمــم 	 
المتحــدة إلجــراء البحــوث ذات الصلــة وتبــادل أفضــل الممارســات. ومــن األولويــات التــي ذكرهــا المســؤولون المختصــون فــي 

وزارات الصحــة الخليجيــة مــا يلــي: 

بنــاء قاعــدة األدلــة مــن خــال إعــداد دراســات أخــرى الحقــة تركــز علــى الجــدوى االقتصاديــة لاســتثمار فــي مكافحــة  	
األمــراض غيــر المعديــة فــي مجــاالت إضافيــة مثــل التغذيــة الصحيــة وإصابــات حــوادث الطــرق والصحــة النفســية  

والضرائــب الصحيــة وتلــوث الهــواء

زيادة فهم العاقة بين جائحة “كوفيد - 19” واألمراض غير المعدية، فضاً عن األمراض المصاحبة األخرى  	

تقييــم النظــم الصحيــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وتتبــع التقــدم الــذي أحــرز  فــي دول مجلــس التعــاون  	
الخليجــي وتبــادل أفضــل الممارســات والبيانــات فــي المنطقــة والعالــم 

تلقــي الدعــم المتخصــص عنــد الضــرورة إلنشــاء أنظمــة معياريــة وموحــدة للمراقبــة والمعلومــات الصحيــة، وكذلــك   	
فــي مجــاالت التشــخيص المبكــر واســتخدام التكنولوجيــا فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا

3
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مصدر الصورة: © Ken Doerr من فليكر

“للمضــي قدًمــا، نحتــاج إلــى االســتفادة مــن خبــرات وتجــارب الــدول الشــقيقة األخــرى فــي 
منطقتنــا. ومــن خــال التدريــب وتبــادل أفضــل الممارســات داخــل مجلــس الصحــة لــدول 

مجلــس التعــاون، باســتطاعتنا ســوًيا مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة والتصــدي لهــا.”

 الدكتورة حمود الزعبي
مدير الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها، وزارة الصحة، الكويت
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مقدمة 

األمــراض غيــر الُمعديــة هــي أكبــر أســباب الوفــاة فــي العالــم وتتســبب فــي 41 مليــون حالــة وفــاة كل عــام.2 وقــد أصبــح عــالج األمــراض 
غيــر الُمعديــة ومكافحتهــا والحــد منهــا أولويــة عالميــة كبــرى بفضــل اإلعــالن السياســي لألمــم المتحــدة بشــأن األمــراض غيــر الُمعديــة، 
الــذي اعتمــده رؤســاء الــدول والحكومــات فــي عــام 2011. ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبحــت األمــراض غيــر المعديــة ضمــن هــدف التنميــة 
المســتدامة الثالــث فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030، واعتمــدت الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة سياســات وخطــط 
مســتقبلية لتحقيــق الهــدف الثالــث مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، ومــن ذلــك خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة 
لمواجهــة األمــراض غيــر الســارية والوقايــة منهــا.3 وفــي 2012، أقــرت حكومــات اللجنــة اإلقليميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة لــدول 

الشــرق المتوســط إطــار العمــل لتنفيــذ إعــالن األمــم المتحــدة السياســي بشــأن األمــراض غيــر الُمعديــة. 

إذ مــن الممكــن تقليــل احتمــاالت اإلصابــة باألمــراض غيــر الُمعديــة مــن خــالل تعديــل أربعــة أنــواع مــن الســلوكيات )تعاطــي التبــغ، 
واالســتهالك الضــار للكحــول، والنظــام الغذائــي غيــر الصحــي، ونقــص النشــاط البدنــي( وعوامــل الخطــر األيضيــة مثــل ارتفــاع ضغــط 
الــدم ومســتوى الكوليســترول. وأعــدت منظمــة الصحــة العالميــة قائمــة بالسياســات المقترحــة ذات الجــدوى االقتصاديــة الكبيــرة 
ــل المجديــة اقتصادًيــا  التــي نشــير إليهــا بعبــارة »أفضــل السياســات واإلجــراءات«، ومجموعــة إضافيــة مــن السياســات وإجــراءات الَتَدخُّ
ــل ضمــن خطــة العمــل العالميــة  لمســاعدة الــدول األعضــاء علــى الحــد مــن أعبــاء األمــراض غيــر الُمعديــة. وقــد أدرجــت إجــراءات الَتَدخُّ
لألمــراض غيــر المعديــة 2013-2030. وقــد تــم تحديــث »أفضــل السياســات واإلجــراءات« فــي جمعيــة الصحــة العالميــة 2017، 
وتتضمــن تدابيــر للحــد مــن عوامــل الخطــر الســلوكية واأليضيــة المعــروف بتســببها فــي اإلصابــة باألمــراض غيــر الُمعديــة باإلضافــة إلــى 
ــل الســريري للوقايــة مــن هــذه األمــراض وعالجهــا. ومــا زالــت »أفضــل السياســات واإلجــراءات« التــي توصــي بهــا منظمــة  إجــراءات الَتَدخُّ

قــة علــى نطــاق واســع عالمًيــا رغــم تواتــر األدلــة الدامغــة التــي تؤكــد جدواهــا االقتصاديــة.  الصحــة العالميــة غيــر ُمطبَّ

ا منهــا للتهديــدات التــي تمثلهــا األمــراض غيــر 
ً
فــي عــام 2017 قامــت حكومــات الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون الخليجــي، إدراك

الُمعديــة، بتوجيــه الدعــوة إلــى فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــترك بيــن الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة لتقييــم 
حالــة األمــراض غيــر الُمعديــة فــي بالدهــا وتقديــم التوصيــات بشــأن كيفيــة الحــد مــن أعبــاء األمــراض غيــر الُمعديــة. وكان إعــداد دراســة 
حــول الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر الُمعديــة واحــدة مــن التوصيــات الُمقّدمــة للعديــد مــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي. وبنــاء علــى ذلــك، ومــا بيــن عامــي 2019 و2021 قــام فريــق عمــل مــن عــدة وكاالت تابعــة لألمــم المتحــدة وهــي 
منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالتعــاون مــع مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون بإعــداد 6 دراســات 
حــول الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة لــكل مــن البحريــن والكويــت وســلطنة ُعمــان والمملكــة 
العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر. وقــد حــددت هــذه الدراســات حجــم أعبــاء األمــراض غيــر الُمعديــة والعائــد علــى 
ت هــذه الدراســات  ِعــدَّ

ُ
ــل المجديــة اقتصادًيــا مــن حيــث التكلفــة لمكافحــة األمــراض غيــر الُمعديــة. وقــد أ االســتثمار فــي إجــراءات الَتَدخُّ

خصيًصــا لمســاعدة دول الخليــج العربيــة فــي تحديــد المبــررات والمســوغات االقتصاديــة التخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر والسياســات 
الالزمــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة ومكافحتهــا. 

وتمــت كتابــة كل دراســة مــن هــذه الدراســات بالتعــاون الوثيــق مــع دول مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون المشــاركة فــي المشــروع 
واســتناًدا إلــى البيانــات التــي قدمتهــا وزارات الصحــة فــي هــذه الــدول. وقــد ســمح تحليــل ظــروف المؤسســات الــذي يشــمل السياســات 
والمبــادرات واالســتراتيجيات القائمــة وكذلــك ترتيبــات التنســيق واإلدارة والحوكمــة فــي كل بلــد بتقديــم توصيــات مخصصــة لــكل 
بلــد. باإلضافــة إلــى تقريــر ُمفّصــل عــن النتائــج المســتخلصة مــن تحليــالت الســياق االقتصــادي والمؤسســي، وتــم تزويــد الــدول بمــواد 
للتوعيــة منهــا عــروض تقديميــة، ورســوم إنفوغرافيــة، واســتراتيجية مقترحــة للنشــر فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي لتعزيــز تأثيــر 

النتائــج. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases :منظمة الصحة العالمية. ورقة حقائق األمراض غير الُمعدية. متاحة في  2
https://www.who.int/publications/i/ ـفـي  متاحــة   .2020  -  2013 المعديــة  غيــر  لألمــراض  للتصــدي  العالميــة  العمــل  خطــة  العالميــة.  الصحــة  منظمــة   3

item/9789241506236
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وألن عوامــل الخطــر وتأثيــر األمــراض غيــر الُمعديــة يصــل إلــى مــا هــو أبعــد 
مــن الصحــة، فمــن الواضــح أن هــذا التحــدي الهائــل ال يســعه أن يتصــدى 
لــه قطــاع الصحــة وحــده. تقــوم القطاعــات الحكوميــة غيــر الصحيــة وكذلــك 
ووســائل اإلعــالم واألوســاط األكاديميــة والمجتمــع المدنــي وقــادة المجتمــع 
بــدور محــوري فــي التأثيــر علــى نتائــج األمــراض غيــر الُمعديــة. لذلــك فــإن 
اتباع نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأسره ويغطي قطاعات مثل الصحة 
والزراعــة واالتصــال والتعليــم والماليــة والغــذاء والعــدل والتشــريــــع والرياضــة 
والضرائــب والنقــل والتخطيــط الحضــري أمــر جوهــري لنجــاح الوقايــة مــن 
القــرارات  مــن  العديــد  اعتمــدت  وقــد  ومكافحتهــا.  الُمعديــة  غيــر  األمــراض 
باعتبارهــا  القطاعــات  المتعــددة  اإلجــراءات  المســتوى  رفيعــة  السياســية 
حجــر الزاويــة فــي اســتراتيجيات التعامــل مــع األمــراض غيــر المعديــة، ومــن 
هــذه القــرارات اإلعــالن السياســي لعــام 2011 بشــأن الوقايــة مــن األمــراض 

غيــر المعديــة ومكافحتهــا.4 

تسليط الضوء على أفضل الممارسات والتعاون اإلقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي

لــدى دول مجلــس التعــاون الخليجــي آليــات تنســيق وطنيــة قويــة لألمــراض غيــر المعديــة واســتراتيجيات وطنيــة متعــددة القطاعــات 
لألمــراض غيــر الُمعديــة تتيــح لهــا التعامــل مــع القطاعــات غيــر الصحيــة. فــي واقــع األمــر، تقــدم دول مجلــس التعــاون الخليجــي نموذًجــا 
يحتــذى بــه للــدول األخــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث فــازت العديــد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بجوائــز منظمــة الصحــة 
العالميــة وفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــترك بيــن الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة لمــا أحزرتــه مــن إنجــازات 
وتقــدم فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة واالرتقــاء بمســتويات الرعايــة الصحيــة. غيــر أن الحصــول علــى الدعــم مــن القطاعــات غيــر 
الصحيــة للمبــادرات والسياســات واإلجــراءات الوطنيــة المســتدامة لألمــراض غيــر الُمعديــة مــا زال يمثــل، علــى أهميتــه، تحديــات فريــدة 
لجهــود اإلدارة والتنظيــم ويتطلــب فهًمــا شــاماًل لظــروف السياســات والمؤسســات. باســتطاعة دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعزيــز 
مشــاركتها وتعاونهــا مــع القطاعــات غيــر الصحيــة، وتعزيــز نهــج السياســات الصحيــة الشــاملة واإلنفــاذ الحــازم للقوانيــن فــي القطاعــات 
غيــر الصحيــة لمعالجــة ُمحــّددات األمــراض غيــر الُمعديــة التــي تقــع ضمــن اختصــاص تلــك القطاعــات، مثــل تلــوث الهــواء أو فــرض 

الضرائــب علــى المنتجــات الضــارة بالصحــة.

قطعــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالفعــل شــوًطا واســًعا نحــو تحســين الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة ومكافحتهــا علــى 
ـع المــدن الصحيــة التــي تهــدف إلــى إنشــاء تجمعــات عمرانيــة صحيــة وتشــجع  ـ ـ المســتوى الوطنــي. ومــن المبــادرات البــارزة مشــاريـ
علــى ممارســة األنشــطة الرياضيــة، وبرامــج الفحــص للكشــف عــن األمــراض غيــر المعديــة، والحمــالت اإلعالميــة الجماهيريــة للتوعيــة 
بالتغذيــة الصحيــة والنشــاط البدنــي، ووضــع معلومــات القيمــة الصحيــة علــى واجهــة العبــوات الغذائيــة، وآليــات التنســيق الوطنيــة 
لمكافحــة األمــراض غيــر المعديــة العمــل واللجــان المخصصــة لمــرض الســكري أو مكافحــة التبــغ، والعيــادات الصحيــة لعــالج الســمنة، 

ومبــادرات تقليــل الملــح بالتعــاون مــع المخابــز ومصانــع المنتجــات الغذائيــة. 

تســتفيد جهــود ومبــادرات مكافحــة األمــراض غيــر الُمعديــة أيًضــا بشــكل كبيــر مــن المبــادرات اإلقليميــة المشــتركة بيــن عــدة دول، ولــدى 
مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون بالفعــل ســجل حافــل فــي معالجــة األمــراض غيــر الُمعديــة ككيــان واحــد. ومــن أمثلــة ذلــك 
أن مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون قــد اتخــذ قــرارات ضريبيــة ككتلــة إقليميــة، فقــد أقــر ضريبــة انتقائيــة بنســبة 100٪ علــى 
المنتجــات الضــارة بالصحــة مثــل المشــروبات المحــالة بالســكر وجميــع منتجــات التبــغ فــي عــام 2017. فهــذه المبــادرة المحمــودة 
التــي نفذتهــا كل دول الخليــج تقريًبــا ستســهم فــي الحــد مــن اســتخدام التبــغ وتعاطيــه، باإلضافــة إلــى التكاليــف الصحيــة واالقتصاديــة 

المرتبطــة بذلــك. 

https://www.who.int/nmh/events/ :اجتمــاع األمــم المتحــدة رفيــع المســتوى بشــأن األمــراض غيــر الُمعديــة. جنيــف: منظمــة الصحــة العالميــة؛ 2011. متــاح عـلـى  4
/un_ncd_summit2011/en

الجــدوى  دراســة  إطــاق  “أســهم 
مكافحــة  ـفـي  لاســتثمار  االقتصاديــة 
لجميــع  الُمعديــة  غيــر  األمــراض 
الوعــي  زيــادة  ـفـي  المعنيــة  القطاعــات 
مــن  للوقايــة  كبــر  أ أولويــة  وتخصيــص 
األمــراض غيــر المعديــة أثنــاء الجائحــة.”

الدكتورة أميرة آل نوح
رئيس مجموعة األمراض غير المعدية، 

إدارة الصحة العامة، وزارة الصحة، 
مملكة البحرين

https://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/en/
https://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/en/
https://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/en/
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كمــا اتخــذت دول مجلــس التعــاون الخليجــي إجــراءات ســريعة فــي مواجهــة 
جائحة »كوفيد - 19« التي تفاقمت آثارها بسبب األمراض غير الُمعدية.5 
أنشــأت حكومــات الــدول فــي مجلــس التعــاون الخليجــي مواقــع وصفحــات 
تقــدم معلومــات  الجوالــة  األجهــزة  علــى  تعمــل  اإلنترنــت وتطبيقــات  علــى 
إلــى معلومــات  باإلضافــة  المخالطــة  الفحــص والمراقبــة وتتبــع  عــن  وافيــة 
أساســية عــن أعــراض »كوفيــد - 19« واللقاحــات والفئــات الضعيفــة، ومنهــا 

المصابيــن الذيــن يعانــون مــن األمــراض غيــر الُمعديــة. 

المنخفضــة  والسياســات  لإلجــراءات  األولويــة  توجيــه  الــدول  علــى  يجــب 
التكلفــة واألعلــى فــي التأثيــر للوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة وحــاالت 
الصحة العقلية وعالجها، مثل السياسات والمبادرات المدرجة في”أفضل 
الصحــة  منظمــة  مــن  المقدمــة  والسياســات”  والمقترحــات  التوصيــات 
العالميــة.6 ويتطلــب تنفيــذ هــذه اإلجــراءات والسياســات تعــاون الحكومــات 
وتكاتفهــا ككيــان واحــد والتعــاون مــع الجهــات األخــرى المعنيــة. وتواصــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي تعزيــز الجهــود لتنفيــذ »أفضــل 
ــل الموصــى بهــا والمجديــة مــن حيــث  السياســات واإلجــراءات« التــي أوصــت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة وغيرهــا مــن إجــراءات الَتَدخُّ
التكلفــة للحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتعديــل لألمــراض غيــر الُمعديــة وتعزيــز النظــم الصحيــة. لــم تطبــق أي دولــة عربيــة بالكامــل 
جميــع السياســات والمبــادرات الموصــى بهــا، مــا يجعــل هنــاك فرصــة للتوســع والزيــادة. يلخــص اإلطــار )1( نتائــج الملحــق )1( الــذي 
ــل التــي أوصــت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة والمذكــورة فــي دراســات الجــدوى  يوضــح حالــة تنفيــذ كل إجــراء مــن إجــراءات الَتَدخُّ

االقتصاديــة لالســتثمار فــي إجــراءات مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة فــي مختلــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

تزيــد األمــراض غيــر الُمعديــة وعوامــل الخطــر المؤديــة إليهــا - مثــل تعاطــي التبــغ أو زيــادة الــوزن أو التعــرض لتلــوث الهــواء - مــن احتمــاالت تفاقــم األعــراض والوفــاة مــن   5
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد - 19(، كمــا أن المصابيــن باألمــراض غيــر الُمعديــة معرضــون أيًضــا لعواقــب صحيــة وخيمــة بســبب تعطيــل الوصــول لخدمــات الوقايــة 

وعــاج األمــراض غيــر الُمعديــة.
معالجــة األمــراض غيــر الســارية: أفضــل الخيــارات والتدخــات األخــرى الُموصــى بهــا للوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا. جنيــف: منظمــة الصحــة العالميــة، 2020.  6 

.https://apps.who.int/iris/handle/10665/259232 

“باإلضافــة إلــى جائحــة »كوفيــد - 19«  
يكمــن  الصناعيــة،  الدوائــر  وحشــد 
التدابيــر  الرئيســي لتطبيــق  التحــدي 
غيــر  األمــراض  لمواجهــة  الازمــة 
المعديــة ـفـي جعلهــا أولويــة لألطــراف 

المســتوى.” رفيعــة  المعنيــة 

 الدكتورة خلود المطوع
رئيس قسم األمراض غير المعدية، 

وزارة الصحة العامة، قطر 
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ــل التــي  فــي المجمــل، تتشــابه دول الخليــج العربيــة فــي مســتويات تنفيــذ الحــزم األربعــة مــن السياســات وإجــراءات الَتَدخُّ
أوصت بها منظمة الصحة العالمية في مجاالت مكافحة التبغ والعادات الغذائية غير الصحية والخمول البدني وإجراءات 
ــل الســريري لعــالج أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري، ولكنهــا تتفــاوت فيمــا بينهــا عنــد المقارنــة فــي إجــراءات  الَتَدخُّ
ــل محــددة. ففــي مجــال مكافحــة التبــغ ومــن بيــن السياســات واإلجــراءات الســت التــي تمثــل أفضــل خيــارات مكافحــة  َتَدخُّ
التبــغ مــن حيــث الجــدوى االقتصاديــة التــي وردت فــي دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر 
المعديــة، حققــت مبــادرة تقديــم نصائــح موجــزة لمــن يرغبــون فــي اإلقــالع عــن تعاطــي التبــغ أعلــى مســتوى فــي نطــاق التنفيــذ، 
لكــن ذلــك لــم يبلــغ التطبيــق الكامــل بعــد فــي أي دولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وكانــت السياســة األقــل فــي مســتوى  

التنفيــذ هــي التغليــف البســيط، التــي لــم تنفذهــا ســوى المملكــة العربيــة الســعودية. 
 

وبالرغم من أن دول الخليج قد أحرزت تقدًما كبيًرا، ما زال أمامها الكثير لتحققه في التصدي لألغذية غير الصحية والحد 
ــل الســريري لعــالج أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري. مــن الضــروري  مــن نقــص النشــاط البدنــي وإجــراءات الَتَدخُّ
االســتثمار فــي الحــد مــن العــادات الغذائيــة غيــر الصحيــة والحــث علــى ممارســة النشــاط البدنــي ألن الســمنة ظاهــرة رئيســية 
ومنتشــرة علــى نطــاق واســع فــي كل دول الخليــج العربيــة، ويزيــد معــدل الســنة فــي بعضهــا عــن ضعــف المتوســط العالمــي. 
تركز »أفضل السياســات واإلجراءات« المقترحة من منظمة الصحة العالمية لموجهة العادات الغذائية غير الصحية فقط 
ــل مجديــة وأخــرى للحــد مــن كميــات الدهــون غيــر المشــبعة والســكر  َدخُّ علــى تقليــل تنــاول الملــح، مــع التوصيــة بإجــراءات تَ
وغيرهــا مــن المكونــات غيــر الصحيــة فــي األغذيــة والمشــروبات. وقــد حظيــت الحمــالت اإلعالميــة للحــد مــن تنــاول الملــح 
ــل لمواجهــة  بأعلــى مســتوى مــن التنفيــذ فــي دول الخليــج العربيــة الســت. ولمــا كان العديــد مــن سياســات وإجــراءات الَتَدخُّ
بالتغذيــة غيــر الصحيــة مطبقــة جزئًيــا، مــن الضــروري أن يســتمر هــذا الزخــم للمضــي قدًمــا فــي إجــراءات وسياســات مواجهــة 

التغذيــة غيــر الصحيــة.

تطبــق المملكــة العربيــة الســعودية السياســة األقــوى فــي مواجهــة الدهــون المتحولــة األمــر الــذي جعلهــا مؤهلــة للحصــول علــى 
اعتمــاد منظمــة الصحــة العالميــة للتخلــص مــن الدهــون المتحولــة. وجميــع دول الخليــج العربيــة لديهــا خطــط قائمــة أو تعتــزم 
اعتمــاد الزيــادات الضريبيــة المعتمــدة مــن مجلــس التعــاون الخليجــي بنســبة 50٪ علــى المشــروبات الغازيــة و100٪ علــى 
مشــروبات الطاقــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الكويــت تحــرز تقدًمــا مطــرًدا فــي مبــادرات مواجهــة التغذيــة غيــر الصحيــة. بــدأت 
الحكومــة برنامــج »الحيــاة الصحيــة« ألولئــك الذيــن يعيشــون مــع األمــراض غيــر المعديــة وبرنامج”نمــط حيــاة صحــي” للحــد 
مــن عوامــل خطــر األمــراض غيــر المعديــة. هنــاك أيًضــا جهــود قويــة لتقليــل الملــح فــي اإلمــدادات الغذائيــة وتحســين التغذيــة 

المدرســية فــي الكويــت. 

ــل األفضــل فــي مجــال الحــث علــى النشــاط البدنــي وهــو حمــالت  وبينمــا تحقــق مســتوى مــن التقــدم فــي تنفيــذ إجــراء الَتَدخُّ
التثقيــف والتوعيــة العامــة علــى مســتوى المجتمــع، فمــا ال تــزال هنــاك فرصــة لتوســيع نطــاق خدمــات المشــورة المتعلقــة  

بممارســة النشــاط البدنــي فــي جميــع دول الخليــج العربيــة. 

ــل الســريري لعــالج أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة  طبقــت جميــع دول التعــاون الخليجــي مبــادرات لتنفيــذ إجــراءات الَتَدخُّ
لألفــراد  المشــورة  وتقديــم  باألدويــة  العــالج  حقــق  بهــا،  الموصــة  واإلجــراءات«  السياســات  »أفضــل  بيــن  ومــن  والســكري، 
المعرضيــن لمخاطــر حــادة أعلــى مســتويات التنفيــذ. وجديــر بالذكــر أن فحــص األمــراض غيــر المعديــة يمثــل أولويــة قصــوى 
فــي ســلطنة ُعمــان التــي تطبــق مبــادرة للفحــص المتقــدم علــى نطــاق واســع ألعــراض األمــراض غيــر المعديــة تســتهدف جميــع 

المواطنيــن الذيــن تبلــغ أعمارهــم 40 عاًمــا فمــا فــوق الذيــن لــم يتــم تشــخيصهم مــن قبــل بــأي أمــراض غيــر معديــة معينــة. 

اإلطار )1(: فرصة توسيع نطاق تنفيذ “أفضل السياسات واإلجراءات” المقترحة من منظمة الصحة العالمية
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 الجدوى االقتصادية
 لالستثمار في مكافحة
األمراض غير الُمعدية
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منهج دراسة الجدوى االقتصادية لالستثمار في مكافحة األمراض غير المعدية. )أ( 

أعبــاء  مــن خطوتيــن رئيســيتين: 1( تقديــر  المعديــة  فــي مكافحــة األمــراض غيــر  الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار  تتكــون دراســات 
ــل. وفــي مــا يلــي وصــف موجــز لمنهــج ومصطلحــات  األمــراض غيــر المعديــة و2( تقديــر تكاليــف وعوائــد إجــراءات وسياســات الَتَدخُّ
دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة . للحصــول علــى وصــف تفصيلــي لمنهجيــة دراســات 
الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة، ُيرجــى الرجــوع إلــى المذكــرة التوجيهيــة لدراســات الجــدوى 
االقتصاديــة لالســتثمار فــي األمــراض غيــر المعديــة.7 وقــد تــم تعزيــز عمليــة جمــع البيانــات الوطنيــة ببيانــات إقليميــة ودوليــة ذات صلــة 

عندمــا ال تتوفــر البيانــات والمعلومــات المحليــة.

مناهج المقابالت مع كبار المسؤولين في وزارات الصحة )ب( 

أجــرت الــوكاالت الشــريكة فــي إجــراء دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة )برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي، ومنظمــة الصحــة العالميــة، وأمانــة فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــترك بيــن الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن 
األمــراض غيــر الســارية( مقابــالت مــع المســؤولين المختصيــن فــي وزارات الصحــة فــي كل دولــة مــن دول الخليــج العربيــة الســت. 
وكان الهــدف األساســي مــن المقابــالت هــو تحديــد أنشــطة المتابعــة المحتملــة للدعــم الــذي تقــوده األمــم المتحــدة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، باإلضافــة إلــى آفــاق التعــاون بيــن دول الخليــج العربيــة فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا 
تحــت إشــراف وقيــادة مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون. وقــد أدرجنــا هــذه المقابــالت فــي القســم األخيــر مــن هــذا التقريــر. 
مكافحــة  فــي  لالســتثمار  االقتصاديــة  الجــدوى  اســتخدام دراســات  مــدى  فهــم  أيًضــا همــا: 1(  المقابــالت هدفيــن آخريــن  حققــت 
األمــراض غيــر المعديــة فــي دول الخليــج العربيــة وتحديــد التحســينات المحتملــة فــي اإلجــراءات والنتائــج فــي اإلصــدارات القادمــة مــن 
دراســات الجــدوى االقتصاديــة؛ 2( فهــم التحديــات والفــرص الكامنــة فــي توســيع سياســات وتدابيــر الوقايــة مــن األمــراض غيــر الُمعديــة 

ومكافحتهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
 

اســتغرقت المقابالت ســاعة كاملة واتبعت نســًقا ونهًجا شــبه ثابت. أرســلنا اســتطالعات رأي إلى المســؤولين المختصين في وزارات 
الصحة قبل إجراء المقابالت، وتألفت االستطالعات من ثالث مجموعات من األسئلة تحت عناوين 1( خطوات ومنهج دراسات 
الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة ونتائجهــا واآلثــار المترتبــة عليهــا حتــى اآلن، 2( الفــرص والحواجــز 
بيــن األمــم  التعــاون  3( آفــاق  العربيــة  فــي كل دولــة مــن دول الخليــج  المعديــة ومكافحتهــا  واألولويــات للوقايــة مــن األمــراض غيــر 
المتحــدة ومجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون ودعــم دول مجلــس التعــاون الخليجــي باإلضافــة إلــى التعــاون اإلقليمــي فــي توســيع 
نطاق الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها. أرســل محررو تقارير دراســات الجدوى االقتصادية إلى المســؤولين المختصين 
فــي وزارات الصحــة الخليجيــة اســتطالعات الــرأي ومالحظــات المقابلــة لمراجعتهــا وتصحيحهــا إذا لــزم األمــر. وراجــع محــررو التقاريــر 
التوصيــات.  قســم  التــي لخصهــا  التاليــة  والخطــوات  المســتفادة  والــدروس  المشــتركة  الموضوعــات  حــول  المســؤولين  مالحظــات 

منظمــة الصحــة العالميــة، وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، وفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــترك بيــن الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية )2019(.   7
الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا: مذكــرة إرشــادية حــول دراســات الجــدوى االقتصاديــة لاســتثمار ـفـي مكافحــة األمــراض غيــر الُمعديــة متاحــة لاطــاع ـفـي 

.https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311180/WHO-NMH-NMA-19.95-eng.pdf?sequence=1

حساب األعباء االقتصادية لألمراض 
غير المعدية

1. التكاليف المباشرة 

)تكاليف الرعاية الصحية(

2. التكاليف غير المباشرة

)التغيب عن العمل والعمل بقدرة إنتاجية 
متدنية والوفاة المبكرة(

  الخطوة )1(:

تحليل العائد على االستثمار

1. تكاليف تنفيذ إجراءات التدخل 

2. المكاسب الصحية

3. المكاسب االقتصادية

4. المكاسب االجتماعية

5. عوائد االستثمار

الخطوة )2(:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311180/WHO-NMH-NMA-19.95-eng.pdf?sequence=1
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1( تقدير األعباء االقتصادية لألمراض غ�ي الُمعدية

التكاليــف  المباشــرة  التكاليــف  تمثــل  المباشــرة:  التكاليــف  حســاب 
التــي يتكبدهــا األفــراد والنظــام الصحــي لعــالج األمــراض غيــر المعديــة. 
وقــد حســبت الدراســات إجمالــي اإلنفــاق الصحــي علــى كل مــرض مــن 
األمــراض غيــر الُمعديــة األربعــة )الســرطان والســكري وأمــراض القلــب 
متوســط  بضــرب  المزمنــة(  التنفســية  واألمــراض  الدمويــة  واألوعيــة 
للمرضــى  التقديــري  العــدد  فــي  مريــض  لعــالج كل  التقديريــة  التكلفــة 

الصحيــة.  الخدمــات  يســتخدمون  الذيــن 

إنســان  المبكــرة ألي  الوفــاة  تعنــي  المباشــرة:  التكاليــف غيــر  حســاب 
يه فــي ســنوات العمــل فــي حياتــه التــي  فقــد ناتــج العمــل الــذي كان ســُيؤدِّ
كان سيعيشــها. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن مــن ُيصــاب بمــرض مــا يكــون 
أكثــر عرضــة للتغيــب عــدة أيــام عــن العمــل أو الحضــور أو ومزاولــة العمــل 
ولكــن بقــدرة إنتاجيــة منخفضــة. التكاليــف غيــر المباشــرة المحســوبة 
هــي تكاليــف التغيــب والحضــور والخســائر االقتصاديــة بســبب الوفيــات 

المبكــرة التــي تســببها األمــراض غيــر المعديــة. 

2( تحليل عوائد االستثمار

ــل الســريري باســتخدام »أداة منظمــة الصحــة  ــل: تــم حســاب تكاليــف السياســات وإجــراءات التدخُّ
ُّ

حســاب تكاليــف إجــراءات الَتَدخ
حــدد أداة منظمــة  ــل، تُ العالميــة لتقديــر التكاليــف« الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا. لــكل سياســة مــن سياســات التدخُّ
الصحــة العالميــة لتقديــر التكاليــف قيمــة تكاليــف المــوارد البشــرية والتدريــب واالجتماعــات الخارجيــة والحمــالت اإلعالميــة وغيرهــا 
ــل الســريري،  مــن المعــدات واألجهــزة المتنوعــة الالزمــة لســن السياســات وإعــداد البرامــج والمبــادرات. لــكل إجــراء مــن إجــراءات التدخُّ
قــدر أداة منظمــة الصحــة العالميــة تكلفــة زيــارات الرعايــة الصحيــة األوليــة وزيــارات الرعايــة اإلضافيــة، واختبــارات وتحاليــل المعامــل  تُ
والتشــخيص، واألدوية التي يتناولها العدد اإلجمالي للمصابين باألمراض غير المعدية المتوقع عالجهم ســنوًيا. تم تقدير مســتويات 

ــل مــع افتــراض أنهــا ستتســع علــى مــدى عــدة ســنوات لتصــل إلــى التنفيــذ الكامــل فــي غضــون 15 عاًمــا.  َدخُّ التنفيــذ األساســية لــكل تَ

ــل: اســتخدمنا أداة OneHealth لتقييــم المكاســب الصحيــة المترتبــة علــى تنفيــذ السياســات وإجــراءات 
ُّ

تقديــر تأثيــر إجــراءات الَتَدخ
ــل الســريري وتوســيع نطاقهمــا بإعــداد نمــاذج تحليليــة لتقديــر عــدد حــاالت اإلصابــة باألمــراض التــي تــم تجنبهــا، وســنوات الحيــاة  التدخُّ
الصحيــة المكتســبة، واألرواح التــي ســيتم إنقاذهــا علــى مــدى 15 عاًمــا. تــم تحديــد الخســائر االقتصاديــة التــي تــم تجنبهــا مــع األخــذ فــي 
االعتبــار الزيــادة فــي ســنوات الحيــاة الصحيــة، والناتــج المحلــي اإلجمالــي لــكل شــخص عامــل، وانخفــاض معــدالت التغيــب عــن العمــل 
وتدنــي القــدرة اإلنتاجيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، لتقديــر القيمــة األساســية لطــول العمــر، تــم ضــرب »نصــف« كل ســنة مــن ســنوات 

ــل فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.  الحيــاة الصحيــة مكتســبة مــن إجــراءات الَتَدخُّ

حســاب العائــد علــى االســتثمار: تــم تحديــد العائــد علــى االســتثمار فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمقارنــة تأثيــر التكاليــف التــي تــم 
ــل وتنفيذهــا. يســتخدم النمــوذج خصًمــا بنســبة 3 % للوصــول إلــى صافــي القيمــة  تجنبهــا مــع إجمالــي تكاليــف إنشــاء إجــراءات الَتَدخُّ

الحاليــة لجميــع التكاليــف والمكاســب االقتصاديــة. 

االقتصاديــة  الجــدوى  دراســات  “قدمــت 
لالســتثمار ـفـي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة 
اإلمــارات  لدولــة  المعديــة  غيــر  األمــراض  ـفـي 
األعبــاء  حــول  واضحــة  رؤيــة  المتحــدة  العربيــة 
المعديــة  االقتصاديــة والصحيــة لألمــراض غيــر 
مــع فهــم جيــد للظــروف والهيئــات والمؤسســات 

وقياداتهــا.” القائمــة 

الدكتورة بثينة بن بليلة
الصحــة  إدارة  المعديــة،  غيــر  األمــراض  رئيــس 
العامــة والوقايــة، وزارة الصحــة ووقاية المجتمع، 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة
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تجميع دراسات الجدوى االقتصادية لالستثمار في مكافحة األمراض غير 
الُمعدية

الخصائص الديموغرافية والوبائية

تتمتــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي باقتصــاد قــوي وتاريــــــخ حافــل مــن االســتثمار فــي صحــة مواطنيهــا. فــي عــام 2019، بلــغ إجمالــي 
الناتــج المحلــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي أكثــر مــن 1630 مليــار دوالر أمريكــي، أو مــا يعــادل 28,741 دوالر أمريكــي للفــرد. 
ومــن بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت، ســجلت المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة أعلــى ناتــج محلــي 
إجمالــي، حيــث يمثــالن مًعــا حوالــي 73٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. أنفقــت دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي الســت مجتمعــة أكثــر مــن 80 مليــار دوالر أمريكــي علــى الصحــة فــي عــام 2019، وأنفقــت الحكومــات 70٪ منهــا. 

تشــير التقديــرات الســكانية إلــى أن مــا يقــرب مــن 60 مليــون نســمة يعيشــون فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ 77٪ منهــم يعيشــون 
فــي الســعودية واإلمــارات. وهنــاك أكثــر مــن 30 مليــون نســمة مــن القــوى العاملــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت. ويبلــغ 

متوســط معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة 74٪، ومتوســط معــدل البطالــة ٪2,3. 

األعباء االقتصادية والصحية لألمراض غير المعدية

يقــدر هــذا التقريــر التجميعــي للنتائــج عبــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت أن عــام 2019 ســجل مــا يقــرب مــن 43,000 
حالــة وفــاة بســبب األمــراض غيــر المعديــة الرئيســية األربعــة )الســرطان والســكري وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وأمــراض القلــب 
واألوعيــة الدمويــة(، بمــا يمثــل 46٪ مــن جميــع الوفيــات فــي المنطقــة. ونحــو مــا يقــرب مــن 32,000 حالــة وفــاة منهــا كانــت بســبب 
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، أي أن مــا يعــادل 75٪ مــن الوفيــات كانــت بســبب األمــراض غيــر المعديــة الرئيســية األربعــة ونحــو  
34٪ مــن جميــع الوفيــات فــي المنطقــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، بســبب هــذه األمــراض غيــر المعديــة يتكبــد اقتصــاد دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي خســائر تســاوي 50 مليــار دوالر أمريكــي، أي مــا يعــادل 3,3٪ فــي المتوســط مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2019.

الخســائر  تمثــل  الحكومــي والخــاص، وتكاليــف غيــر مباشــرة  الصحــي  اإلنفــاق  تمثــل  تكاليــف مباشــرة  إلــى  التكاليــف  هــذه  تنقســم 
االقتصاديــة مــن فقــدان إنتاجيــة القــوى العاملــة مــن خــالل التغيــب التــام عــن العمــل وتدنــي القــدرة اإلنتاجيــة فــي العمــل والوفــاة 
المبكــرة. وتقــدر التكاليــف المباشــرة بنحــو 30 مليــار دوالر أمريكــي، بمــا يعــادل 60٪ مــن إجمالــي األعبــاء االقتصاديــة ومــا يســاوي  
1,8٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث تشــكل التكاليــف المباشــرة لعــالج األمــراض غيــر المعديــة 
األربعــة 36,5٪ مــن إجمالــي اإلنفــاق الصحــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. أمــا التكاليــف غيــر المباشــرة فتقــدر بنحــو 20 مليــار 
دوالر أمريكــي، بمــا يعــادل 40٪ مــن إجمالــي األعبــاء االقتصاديــة ومــا يســاوي 1,5٪ مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي جميــع أنحــاء دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي. وتســلط التكاليــف الهائلــة غيــر المباشــرة، التــي غالًبــا مــا يتــم إغفالهــا، الضــوء علــى العواقــب بعيــدة المــدى 

لجائحــة األمــراض غيــر المعديــة وخطورتهــا. 

يصور الشــكل )1( حصة التكاليف غير المباشــرة والمباشــرة الناجمة عن األمراض غير المعدية كنســبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
لــكل بلــد فــي عــام 2019. وتتــراوح الخســائر االقتصاديــة بيــن 2,7٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر 

وتصــل فــي الكويــت إلــى 3,9٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 
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التكاليــف المباشــرة كحصــة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي

التكاليــف غيــر المباشــرة كحصــة 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
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الشــكل )1(: التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة لألمــراض غيــر المعديــة الرئيســية فــي كل دولــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي فــي عــام 2019 

تأثير إجراءات الَتَدخُّل

ــل.  تنقســم االســتثمارات فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا إلــى حــزم مــن السياســات والمبــادرات وإجــراءات الَتَدخُّ
ــل الســريري التــي أوصــت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة لألمــراض  صممــت هــذه الدراســة أربعــة حــزم مــن السياســات وإجــراءات الَتَدخُّ
غيــر المعديــة ليتــم تنفيذهــا علــى مــدى 15 عاًمــا. وهــذه الحــزم هــي مكافحــة التبــغ ونقــص النشــاط البدنــي وتقليــل الملــح وإجــراءات 

ــل الســريري لعــالج أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري علــى مســتوى الرعايــة الصحيــة األوليــة.  الَتَدخُّ

يوضــح الشــكل )2( التكلفــة اإلجماليــة لتنفيــذ هــذه الحــزم مــن السياســات واإلجــراءات علــى مــدى 15 عاًمــا فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجي الســت )14 مليار دوالر أمريكي(. يقســم الشــكل )3( هذه التكلفة اإلجمالية عبر المنطقة حســب كل دولة، ويشــمل ذلك 
حصــة كل دولــة مــن الزيــادة فــي مجمــل إنفاقهــا الصحيــة لتنفيــذ جميــع حــزم السياســات واإلجــراءات. فــي المتوســط، ســتحتاج دول 
الخليــج الســت إلــى زيــادة إجمالــي إنفاقهــا الصحــي بنســبة 1,4٪ علــى مــدار 15 عاًمــا،8 بمــا يتــراوح مــن 1,2٪ فــي المملكــة العربيــة 
ــل علــى مــدى 15 عاًمــا مــا متوســطه 243 دوالًرا أمريكًيــا  الســعودية إلــى 4,6٪ فــي البحريــن. يكلــف تنفيــذ جميــع إجــراءات الَتَدخُّ
للفــرد )16 دوالًرا أمريكًيــا للفــرد فــي الســنة(، تتــراوح مــا بيــن 149 دوالًرا أمريكًيــا للفــرد فــي ســلطنة ُعمــان إلــى 584 دوالًرا أمريكًيــا فــي 

البحريــن.

تم حساب إجمالي اإلنفاق الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى 15 عاًما بضرب إجمالي اإلنفاق الصحي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام   8
2019 بمقدار 15 عاًما ثم خصم منها معدل ٪3. 

مملكة البحرين الكويت سلطنة ُعامن دولة قطر  اململكة العربية

السعودية

 اإلمارات العربية

املتحدة
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الشكل 2: تكلفة تنفيذ الحزم األربع من سياسات وإجراءات التدخل على مدى 15 عاًما في دول الخليج العربية

الشــكل )3(: تكلفــة تنفيــذ الحــزم األربــع مــن سياســات وإجــراءات التدخــل علــى مــدى 15 عاًمــا فــي كل دولــة مــن دول 
الخليــج العربيــة )بالمليــون دوالر أمريكــي وكنســبة مئويــة مــن إجمالــي اإلنفــاق الصحــي(
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مملكة البحرين سلطنة ُعامنالكويت قطر  اململكة العربية

السعودية

ل عىل مدار 15 عاًما التكلفة اإلجاملية للتوسع يف تنفيذ الحزم األربع من السياسات وإجراءات الَتَدخُّ

تكلفة التوسع يف تنفيذ الحزم األربع من السياسات وإجراءات التدخل حسب إجاميل اإلنفاق الصحي ملدة 15 عاًما

 اإلمارات العربية

املتحدة
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الشكل )4(: عدد األرواح التي سيتم إنقاذها بعد تنفيذ إجراءات الَتَدخُّل على مدى 15 عاًما في دول الخليج العربية

المكاسب الصحية واالقتصادية

التعــاون الخليجــي مكاســب صحيــة  يترتــب علــى االســتثمار فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا فــي دول مجلــس 
ــل بالمســتوى الموصــى بــه إلــى تجنــب أكثــر مــن 290,000 حالــة وفــاة مبكــرة  واقتصاديــة كبيــرة. فــي الواقــع، ســيؤدي تنفيــذ حــزم الَتَدخُّ
وإضافــة أكثــر مــن مليونــي ســنة حيــاة صحيــة إلــى الســكان فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــدار الـــ 15 عاًمــا القادمــة. كمــا أنــه 
ســيحول دون حــدوث أكثــر مــن 270,000 حالــة ســكتة دماغيــة وأكثــر مــن 210,000 حالــة مــن أمــراض القلــب اإلقفاريــة المزمنــة 
فــي األعــوام الـــ 15 المقبلــة. ويتــراوح عــدد األرواح التــي ســيتم إنقاذهــا مــن 13,479 فــي البحريــن إلــى 191,713 فــي المملكــة العربيــة 
السعودية )انظر الشكل 4 أدناه(. وستضيف الدول عاًما واحًدا من الحياة الصحية إلى سكانها مع كل استثمار بقيمة 7000 دوالر 

أمريكــي وســتتجنب وفــاة واحــدة مبكــرة مــع اســتثمار بقيمــة 48,000 دوالر أمريكــي.

باإلضافــة إلــى تعزيــز صحــة الســكان، يحقــق االســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة فوائــد اقتصاديــة جمــة. يســاوي الناتــج 
ــل الموصــى بهــا 49 مليــار دوالر أمريكــي تتمثــل فــي مكاســب إنتاجيــة القــوة العاملــة  االقتصــادي المســترد بفضــل تنفيــذ حــزم الَتَدخُّ
علــى مــدى 15 عاًمــا، أي مــا يعــادل 3٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي عــام 2019. أمــا القيمــة 
االجتماعيــة الناتجــة عــن ســنوات الحيــاة الصحيــة المكتســبة خــالل 15 عاًمــا فتقــدر بمــا يســاوي 19,5 مليــار دوالر أمريكــي. وتــؤدي 
إضافــة القيمــة االجتماعيــة إلــى الناتــج االقتصــادي المســترد إلــى مكاســب اقتصاديــة تســاوي 68,5 مليــار دوالر أمريكــي علــى مــدى 15 

عاًمــا، أي مــا يعــادل 1200 دوالر أمريكــي للفــرد علــى مــدى 15 عاًمــا. 

يوضــح الشــكل )5( المقارنــة بيــن التكاليــف والمكاســب علــى مــدى 15 عاًمــا فــي كل دولــة مــن دول الخليــج العربيــة، إذ تتــراوح تكاليــف 
الفــرد مــن 149 دوالًرا أمريكًيــا فــي ُعمــان إلــى 584 دوالًرا أمريكًيــا فــي البحريــن. ويبلــغ متوســط التكلفــة فــي المنطقــة لــكل فــرد ســنوًيا 
ل 22 دوالًرا أمريكًيا بينما يبلغ متوســط المكاســب الســنوية للفرد 100 دوالر أمريكي.  لتنفيذ جميع حزم سياســات وإجراءات الَتَدخُّ
وهكــذا، فــإن دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة تســلط الضــوء علــى المكاســب والعوائــد 

الكبيــرة علــى االســتثمار مقارنــة بتكاليــف التنفيــذ المنخفضــة نســبًيا. 
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الضرائــب الصحيــة هــي أكثــر تدابيــر السياســة تأثيــًرا وجــدوى للحــد مــن اســتهالك المنتجــات التــي تضــر الصحــة، فالتغيــر فــي 
أنمــاط االســتهالك يخفــف الضغــط علــى النظــم الصحيــة مــن خــالل تحســين صحــة األفــراد. كمــا توفــر هــذه الضرائــب أيًضــا  
تدفقــات كبيــرة مــن اإليــرادات لتمويــل مجموعــة مــن أنشــطة التنميــة المســتدامة. وتؤكــد خطــة عمــل أديــس أبابــا لتمويــل 
التنميــة علــى أهميــة تدابيــر رفــع األســعار وزيــادة الضرائــب المفروضــة علــى التبــغ باعتبارهــا مصــدًرا مهًمــا للدخــل لتمويــل 
التنميــة، وتركــز خطــة العمــل العالميــة فيمــا يتعلــق بالهــدف 3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة )ضمــان حيــاة صحيــة جيــدة 
وتعزيــز ســالمة األفــراد مــن جميــع األعمــار ( علــى دور الضرائــب المفروضــة علــى الســجائر والتبــغ والســكر فــي تحســين صحــة 

الســكان مــع خفــض نفقــات الرعايــة الصحيــة وزيــادة اإليــرادات الحكوميــة.

زيــادة الضرائــب علــى منتجــات التبــغ مــن إجــراءات التدخــل التــي أوصــت بهــا دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي 
مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة. وباإلضافــة إلــى اآلثــار االقتصاديــة لتحســين النتائــج الصحيــة، أعــد فريــق األمــم المتحــدة 
وفريــق مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون نموذًجــا للتنبــؤ باإليــرادات والعوائــد اإلضافيــة التــي قــد تثمــر عنهــا الزيــادات  
الضريبيــة اإلضافيــة. فبحســب نســبة الزيــادة، قــد تشــكل هــذه الزيــادات فــي الضرائــب مبلًغــا كبيــًرا مــن تكلفــة التنفيــذ المطلوبــة. 
يشــير التحليــل اإلضافــي األولــي فــي البحريــن بعــد إتمــام دراســة الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر 
المعدية إلى أن زيادة بنســبة 30٪ في أســعار بيع التبغ و10٪ زيادة في أســعار بيع المشــروبات الكحولية والمحالة بالســكر 
ســتوفر إيرادات إضافية تســاوي 145 مليون دينار بحريني على مدى خمس ســنوات. وبذلك، ســُيوفر هذا اإلجراء ما يقرب 
مــن ثالثــة أضعــاف اإليــرادات الُمطلوبــة لتغطيــة تكاليــف تنفيــذ إجــراءات وسياســات التدخــل المجديــة مــن حيــث التكلفــة التــي 
أوصــت بهــا  دراســة الجــدوى االقتصاديــة علــى مــدى خمــس ســنوات )58 مليــون دينــار بحرينــي( مــع إمكانيــة االســتفادة مــن 
اإليــرادات األخــرى فــي جهــود ومبــادرات أخــرى. ســتؤدي زيــادة أســعار بيــع منتجــات التبــغ بنســبة 75٪ وزيــادة أســعار بيــع 
منتجات المشــروبات المحالة بالســكر والمشــروبات الكحولية بنســبة 50٪ إلى توفير 478 مليون دينار بحريني على مدى 
ــل  خمــس ســنوات، وهــو مبلــغ أكبــر بكثيــر مــن التكلفــة المقــدرة )339 مليــون دينــار بحرينــي( لتنفيــذ جميــع إجــراءات الَتَدخُّ

الموصــى بهــا علــى مــدار 15 عاًمــا. 

اإلطار )2(: آفاق الضرائب الصحية وإعادة االستثمار في الصحة

الشكل )5(: تكاليف ومكاسب تنفيذ إجراءات الَتَدخُّل على مدى 15 عاًما لكل فرد في دول الخليج بالدوالر األمريكي
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الشكل )6(: النسبة المئوية لعائد االستثمار في تنفيذ إجراءات الَتَدخُّل على مدى 5 و15 سنة 

ــل فــي المتوســط تحقــق عائــًدا علــى االســتثمار خــالل 15 عاًمــا أكبــر  توضــح المقارنــة بيــن التكاليــف والمكاســب أن إجــراءات الَتَدخُّ
مــن 4,9 دوالًرا أمريكًيــا لــكل دوالر أمريكــي يتــم اســتثماره اآلن )عائــد االســتثمار = 493٪(. يصــور الشــكل )6( عائــدات االســتثمار 
مقســمة حســب الدولــة، وتتــراوح مــن 65٪ فــي البحريــن إلــى 228٪ فــي قطــر علــى مــدى خمــس ســنوات، ومــن 273٪ فــي البحريــن 
إلــى 904٪ فــي قطــر علــى مــدى 15 عاًمــا. تعتبــر عوائــد االســتثمار هــذه كبيــرة وتفــوق العوائــد التــي لوحظــت مــن االســتثمارات فــي 

العديــد مــن القطاعــات األخــرى.
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“اشــترك فــي إعــداد دراســة الجــدوى االقتصاديــة لاســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة زمــاء 
مــن وزارة الصحــة، والهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء، ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، 
والعديــد مــن الجهــات والهيئــات األخــرى. وقــد أثمــر ذلــك التعــاون ليــس فقــط عــن تحديــد فجــوات 
ـفـي جمــع  الرائــع  التعــاون  أيًضــا عــن تعزيــز  بــل أســفر  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  ـفـي  البيانــات 

المعلومــات وتبادلهــا.”

الدكتور شاكر الُعمري
مدير عام البرامج الصحية واألمراض المزمنة، 

وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية

عائد االستثمار، جميع إجراءات الَتَدخُّل )5 سنوات(

عائد االستثمار، جميع إجراءات الَتَدخُّل )15 عاًما(
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الشكل )7(: العائد على االستثمار )المكاسب اإلنتاجية واالجتماعية( لكل إجراء تدخل على مدار 15 عاًما 

ــل علــى مســتوى كل دولــة مــن دول  يوضــح الشــكل )7( أدنــاه عائــد االســتثمار فــي تنفيــذ كل حزمــة مــن سياســات وإجــراءات الَتَدخُّ
الخليــج العربيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن حــزم مكافحــة التبــغ والحــد مــن الملــح تحقــق أعلــى عائــد علــى االســتثمار مــن بيــن جميــع حــزم  
ــل، نظــًرا لجدواهــا العاليــة واالنخفــاض النســبي فــي تكاليــف تنفيذهــا. مــن ناحيــة أخــرى ومــع أن الحمــالت  إجــراءات وسياســات الَتَدخُّ
ــل الســريري تحقــق  الجماهيريــة والنصائــح اإلرشــادية الموجــزة مــن األطبــاء للتصــدي لنقــص النشــاط البدنــي وحزمــة إجــراءات الَتَدخُّ
أقــل عائــد علــى االســتثمار، لكنهــا ضروريــة لدعــم حــق الســكان فــي الصحــة وتجنــب نســبة كبيــرة مــن الوفيــات المبكــرة واإلصابــة 

باألمــراض.
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“ســاهمت دراســة الجــدوى االقتصاديــة لاســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة فــي الكويــت بالفعــل 
فــي تحديــث االســتراتيجية الوطنيــة للتصــدي لألمــراض المزمنــة غيــر المعديــة، وقــد ســاعد تقديــر الخســائر 
التــي تســببها األمــراض غيــر المعديــة فــي التقريــر بشــكل خــاص فــي حشــد الدعــم والتأييــد بيــن القطاعــات 

غيــر الصحيــة إلــى اتخــاذ التدابيــر واإلجــراءات الازمــة للتصــدي لألمــراض غيــر المعديــة.”

الدكتور حمود الزعبي
مدير إدارة الوقاية والتصدي لألمراض المزمنة غير الُمعدية، وزارة الصحة، الكويت

حزمة مكافحة التبغ

ل الرسيري لعالج أمراض القلب  إجراءات الَتَدخُّ

واألوعية الدموية والسكري

حزمة التوعية باألنشطة البدنية

حزمة الحد من استهالك امللح

مملكة البحرين الكويت سلطنة ُعامن دولة قطر  اململكة العربية
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رصيد الصورة: © Chris Price عبر فليكر

ممتــازة  المعديــة  غيــر  األمــراض  ـفـي مكافحــة  لاســتثمار  االقتصاديــة  الجــدوى  دراســة  كانــت  »لقــد 
وتجاوت توقعاتنا سواء من حيث التصميم أو المحتوى أو التحليل أو الترجمة. وقد حددت  الدراسة 
مجــاالت العمــل األهــم فــي األولويــة، وحــددت كميــاً مكاســب وفوائــد التدابير وإجــراءات التدخل المتخذة 
مقارنــة بالخســائر المترتبــة علــى التقاعــس وعــدم اتخــاذ أي إجــراء. وقــد تضمنــت المنظــور االقتصــادي 

والسياســي للتأكــد مــن أن التوصيــات مناســبة لقــدرات المؤسســات والبيئــة السياســية فــي الدولــة.”

الدكتورة أميرة آل نوح
رئيس مجموعة األمراض غير المعدية، بإدارة الصحة العامة، وزارة الصحة، مملكة البحرين
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4. تجميع نتائج المقابالت مع المسؤولين المختصين في وزارات الصحة 
الخليجية

بعــد االنتهــاء مــن إعــداد تقاريــر دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة لــكل دولــة مــن دول 
الخليــج العربيــة الســت، أجرينــا مقابــالت مــع المســؤولين المختصيــن فــي وزارات الصحــة فــي هــذه الــدول. وقــد أشــارت دراســات 
الجــدوى االقتصاديــة والمقابــالت التــي أجريــت للمتابعــة بعدهــا إلــى أن عمليــة إعــداد هــذه الدراســات فــي المجمــل ســارت علــى مــا 
يــرام، وأن تقاريــر دراســات الجــدوى االقتصاديــة والمنجــزات األخــرى المرتبطــة بهــا كان لهــا دور قــوي ومؤثــر فــي تعزيــز الوقايــة مــن 

األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا فــي دول مجلــس التعــاون. وفــي مــا يلــي تلخيــص النتائــج الرئيســية مــن هــذه المقابــالت.

رغم أن دول الخليج العربية قد أحرزت تقدًما كبيًرا في تعزيز سياسات 
مواجهــة األمــراض غيــر المعديــة، ال تــزال هنــاك تحديــات جوهريــة، ال 
ســيما فيمــا يتعلــق بالتنســيق بيــن القطاعــات، واإلجــراءات التشــريعية، 
وجمــع األدلــة والبيانــات وأفضــل الممارســات. وقــد أجمــع المســؤولون 
المختصــون فــي وزارات الصحــة الخليجيــة أن أحــد التحديــات البــارزة 
بالدهــم.   فــي  القطاعــات  بيــن  التنســيق  ضعــف  هــي  واجهتهــم  التــي 
ويعتقــدون أن الســبب فــي ذلــك هــو عــدم وجــود التــزام رفيــع المســتوى 
المعديــة  غيــر  لألمــراض  التصــدي  بشــأن  المختلفــة  القطاعــات  فــي 
وضعــف الوعــي باألمــراض غيــر المعديــة ســواء علــى مســتوى القطاعــات 
يســهم  المؤثــر  الدعــم  وحشــد  الوعــي  فــي  النقــص  وهــذا  الجمهــور.  أو 
أيًضــا فــي إبطــاء اإلجــراءات التشــريعية بشــأن األمــراض غيــر المعديــة، 
التــي تتفاقــم بســبب تدخــل الشــركات التــي ســتضرر مصالحهــا مــن هــذه 

اإلجــراءات. وأكــد المســؤولون المختصــون أن الضغــط مــن الشــركات فــي صناعــات التبــغ والكحــول والوجبــات الســريعة والمشــروبات 
المحــالة بالســكر هــو أحــد التحديــات البــارزة التــي تحــول دون صياغــة وتمريــر سياســات التصــدي لألمــراض غيــر المعديــة. وباإلضافــة 
إلــى ذلــك، تتطلــب بعــض القوانيــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي العمــل ككتلــة إقليميــة )مثــل زيــادة الضرائــب(؛ وفــي مثــل هــذه 
الحــاالت، أشــار المســؤولون المختصــون إلــى ضــرورة تعزيــز التعــاون اإلقليمــي بيــن دول الخليــج العربيــة. هنــاك نقــص فــي معلومــات 
األدلــة والبيانــات وأفضــل الممارســات فــي ظــل غيــاب أنظمــة المعلومــات الصحيــة والرصــد فيمــا يتعلــق باألمــراض غيــر المعديــة فــي 

جميــع دول الخليــج العربيــة. ووصــف المســؤولون المختصــون جائحــة  
»كوفيــد - 19« بكونهــا عقبــة جديــدة وملحــة، وقــد تطلــب التعامــل معهــا 
تخصيــص مــوارد هائلــة كمــا هيمنــت مواجهــة الجائحــة علــى حواراتهــم 
ممــا جعلهــا تطغــى علــى نقاشــاتهم األخــرى حــول سياســات األمــراض غيــر 

المعديــة.

ومــع ذلــك، ســلط المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة الخليجيــة  
الضوء على العديد من الفرص لوضع األمراض غير المعدية في صدارة 
القضايــا واألولويــات المحليــة واإلقليميــة. علــى وجــه الخصــوص، شــددت 
جهــات االتصــال علــى قــدرة وصالحيــات اللجــان اإلقليميــة لــدول مجلــس 
ومكافحــة  الســكري  مــرض  مثــل  موضوعــات  بشــأن  الخليجــي  التعــاون 
التبغ واألمراض غير المعدية، إذ يعزز ذلك من رسائل الحشد والتوعية 
إلــى القطاعــات غيــر الصحيــة، وتوفــر منتــدى لتبــادل التحديــات وأفضــل 
بمكافحــة  المتعلقــة  للمبــادرات  األخــرى  الفــرص  وشــملت  الممارســات. 

التحديات الرئيسية لتعزيز سياسات مواجهة األمراض غير المعدية 1
“ينصــب التركيــز العالمــي فــي الوقــت الحالــي 
ذلــك  ولعــل   ،»19  - »كوفيــد  جائحــة  عـلـى 
أخــرى  مــرة  التركيــز  إلعــادة  فرصــة حاســمة 
علــى قضايــا األمــراض غيــر المعديــة - خاصــة 
ـفـي ضــوء تأثيــر جائحــة »كوفيــد - 19« عـلـى 
المرضــى الذيــن يعانــون مــن األمــراض غيــر 

المعديــة.”

الدكتورة شذى الرئيسية 
مدير دائرة األمراض غير الُمعدية، وزارة 

الصحة، سلطنة ُعمان

لاســتثمار  االقتصاديــة  الجــدوى  “دراســة 
لــم  المعديــة  غيــر  األمــراض  مكافحــة  ـفـي 
تبيــن فحســب مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه 
مجــال  ـفـي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
عـلـى  المعديــة  غيــر  األمــراض  مكافحــة 
بــل  فحســب،  الماضيــة  الســنوات  مــدى 
وفــرص  الرئيســية  الثغــرات  أيًضــا  أبــرزت 

” لتحســين. ا

الدكتور شاكر العمري 
مدير عام البرامج الصحية واألمراض 

المزمنة، وزارة الصحة، المملكة العربية 
السعودية
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األمــراض غيــر المعديــة تقديــم الخدمــات العالجيــة لــكل مــن األمــراض غيــر المعديــة وفيــروس مــرض »كوفيــد - 19« وذلــك مــن منطلــق 
العالقــة الوطيــدة والتأثيــر المتبــادل بينهمــا، ودمــج األمــراض غيــر المعديــة فــي االســتراتيجيات الوطنيــة وخطــط العمــل لــكل قطــاع، 
وتلقــي وإعــداد اإلرشــادات التقنيــة بشــأن أفضــل الممارســات المتعلقــة باألمــراض غيــر المعديــة، وتوســيع الجهــود للنهــوض بعمليــة 
التشــريــــع، وزيــادة التعــاون بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وعقــد اجتماعــات رفيعــة المســتوى بمشــاركة القطاعــات والمنظمــات 
الدوليــة ذات الصلــة، والحصــول علــى الدعــم مــن المنظمــات الدوليــة لدعــم أهــداف األمــراض غيــر المعديــة علــى المســتويين الوطنــي 

واإلقليمــي لتشــجيع مشــاركة جميــع األطــراف المعنيــة. 

فــي المقابــالت حــرص جميــع المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة علــى اســتخدام دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار 
فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة كوثيقــة لإلعــالم وحشــد الدعــم والتأييــد علــى المســتوى العالمــي واإلقليمــي والوطنــي. ويــرى 
المســؤولون المشــاركون فــي المقابــالت أن توصيــات ونتائــج دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر 
المعديــة ستســاعد إداراتهــم فــي وزارات الصحــة الخليجيــة علــى تعزيــز الوعــي ودعــم التثقيــف بشــأن األمــراض غيــر المعديــة داخــل 
وزارة الصحــة وخارجهــا، ال ســيما مــن خــالل حمــالت وســائل اإلعــالم الجماهيريــة ومنهــا الرســائل والمنشــورات عبــر وســائل التواصــل 
االجتماعــي. كمــا أشــار المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة إلــى أهميــة هــذه الرســائل فــي حشــد الدعــم والتأييــد رفيــع المســتوى 
بيــن القطاعــات غيــر الصحيــة لتعزيــز وتقويــة التنســيق متعــدد القطاعــات بشــأن األمــراض غيــر المعديــة. ســيكون هــذا مهًمــا خاصــة أن 
مســؤولي وزارة الصحــة أكــدوا الحاجــة الملحــة النضمــام المزيــد مــن الــوزارات إلــى آليــة التنســيق الوطنيــة فــي البــالد بشــأن األمــراض 
غيــر المعديــة. وبالفعــل، فقــد اســتخدم وزيــر الصحــة فــي البحريــن بالفعــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة 
األمــراض غيــر المعديــة لدعــوة األطــراف المعنيــة فــي غيــر المجــال الصحــي مثــل وزارتــي الماليــة والتجــارة مــن خــالل لجنــة خاصــة 
لمتابعــة توصيــات دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة. وكبدائــل أو جنًبــا إلــى جنــب مــع 

المســؤولون  ســلط  المعديــة،  غيــر  لألمــراض  الوطنيــة  التنســيق  آليــات 
دراســات  تأثيــر  إمكانيــة  علــى  الضــوء  الصحــة  وزارات  فــي  المختصــون 
الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة علــى 
تشكيل اللجان ذات الصلة باألمراض غير المعدية، مثل تلك الموجودة 
فــي قطــر حــول مــرض الســكري )مثــل اللجنــة الوطنيــة لمــرض الســكري(. 

فــي وزارات  المختصــون  المســؤولون  ذكــر  الوعــي،  زيــادة  إلــى  باإلضافــة 
فــي  لالســتثمار  االقتصاديــة  الجــدوى  دراســات  تقاريــر  أن  الصحــة 
مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة ستســاعد وزاراتهــم فــي تحديــد أولويــات 
ـع  ـ ـ تســريـ وفــي  المعديــة،  غيــر  باألمــراض  المتعلقــة  ــل  الَتَدخُّ إجــراءات 
علــى  المعديــة.  غيــر  األمــراض  لمواجهــة  المالئمــة  التشــريعات  إصــدار 
ســبيل المثــال، قالــت وزارة الصحــة العامــة ووقايــة المجتمــع فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة أن الدولــة تــود اســتخدام دراســات الجــدوى االقتصاديــة 
وضــع  يفــرض  ـع  ـ ـ بتشــريـ والمطالبــة  والتأييــد  الدعــم  لحشــد  كوســيلة 
المعلومــات الصحيــة علــى المنتجــات الغذائيــة، وحظــر تســويق األطعمــة 
غيــر الصحيــة والتبــغ. وذكــرت الــوزارة أيًضــا أنهــا ســتطبق تدابيــر الوقايــة 
مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا التــي وردت فــي هــذه الدراســات 

ومنهــا »أفضــل السياســات واإلجــراءات« التــي أوصــت بهــا منظمــة الصحــة العالميــة لتعزيــز الجهــود المبذولــة للوقايــة مــن التدخيــن 
والحد من اســتهالك الملح، والتشــجيع على ممارســة النشــاط البدني، وتيســير الحصول على الغذاء الصحي في إطار االســتراتيجية 
الوطنيــة لمواجهــة األمــراض غيــر المعــدي وخطــة قطــاع الصحــة. وفــي الكويــت، كان لدراســات الجــدوى االقتصاديــة بالفعــل دور 
ــل أثنــاء تحديــث االســتراتيجية الوطنيــة لألمــراض غيــر المعديــة فــي البــالد 2025-2020.  أساســي فــي تحديــد أولويــات إجــراءات الَتَدخُّ
قد تسهم دراسات الجدوى االقتصادية لالستثمار في مكافحة األمراض غير المعدية أيًضا في تحديد وتسريــــع الجهود والمبادرات 

ســياق  ـفـي  البــارزة  التحديــات  “مــن 
األمــرض  لمواجهــة  واإلجــراءات  السياســات 
ومــن  المديريــن  توعيــة  ـفـي  المعديــة  غيــر 
مختلــف القطاعــات بتوجيــه األولويــة للوقايــة 
ومكافحتهــا.  المعديــة  غيــر  األمــراض   مــن 
االقتصاديــة  الجــدوى  دراســات  وتوضــح 
غيــر  األمــراض  مكافحــة  ـفـي  لاســتثمار 
واألطــراف  الجهــات  لجميــع  المعديــة 
أن  بالصحــة،  المتعلقــة  وتلــك  المعنيــة، 
هنــاك حاجــة مؤكــدة باألدلــة التخــاذ إجــراءات 
تشــرك العديــد مــن القطاعــات بشــأن الوقاية 
ومكافحتهــا.” المعديــة  غيــر  األمــراض  مــن 

 الدكتورة خلود المطوع
رئيس األمراض غير االنتقالية، وزارة الصحة 

العامة، قطر 

تطبيق دراسات الجدوى االقتصادية لالستثمار في مكافحة األمراض غير  2
غير المعدية
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المبذولــة فــي المجــاالت الرئيســية ذات األولويــة فــي مواجهــة األمــراض غيــر المعديــة فــي جميــع دول المنطقــة. أحــد هــذه المجــاالت قضيــة مواجهــة 
الســمنة والتحكــم فــي الــوزن. فــي الواقــع، منطقــة الخليــج بهــا واحــد مــن أعلــى معــدالت الســمنة، مــا يجعلهــا مصــدًرا كبيــًرا للقلــق خاصــة علــى صحــة 
األطفــال والشــباب والنســاء. مــن العوامــل الرئيســية التــي ترفــع معــدالت الســمنة فــي منطقــة الخليــج صعوبــة العيــش بأســلوب حيــاة صحــي بســبب 
الحــرارة الشــديدة، وتوافــر األطعمــة غيــر الصحيــة، والعــادات والتقاليــد المجتمعيــة. تواجــه النســاء أيًضــا المحظــورات االجتماعيــة التــي قــد تثنيهــن عــن 
ممارســة النشــاط البدنــي. وقــد أشــاد المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة الخليجيــة بدراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة 
األمــراض غيــر المعديــة بوصفهــا أداة للتأثيــر علــى المزيــد مــن الدراســات البحثيــة والمبــادرات المبتكــرة لمكافحــة األمــراض غيــر المعديــة، خاصــة فيمــا 

يتعلــق بالنشــاط البدنــي والســمنة )ال ســيما عنــد األطفــال(. 

حدد المســؤولون المختصون في وزارات الصحة الخليجية المجاالت ذات األولوية لإلجراءات والمبادرات المتعلقة بمواجهة األمراض غير المعدية 
التي كشــفت عنها عملية دراســات الجدوى االقتصادية لالســتثمار في مكافحة األمراض غير المعدية. وبوســعنا تلخيصها في ثالثة مجاالت رئيســية:

توسيع نطاق مشاركة القطاعات غير الصحية وتعزيز التعاون معها	 
تعزيز التشريعات لمواجهة األمراض غير المعدية	 
زيادة التعاون والتنسيق إلجراء البحوث وتبادل أفضل الممارسات	 

توســيع نطــاق مشــاركة القطاعــات غيــر الصحيــة هــو أحــد المجــاالت المشــتركة ذات األولويــة المشــتركة لتدابيــر مواجهــة األمــراض غيــر المعديــة فــي كل 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ويشــمل ذلــك وضــع األمــراض غيــر المعديــة فــي صــدارة األولويــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، وزيــادة التعــاون مــع 
القطاعــات غيــر الصحيــة، وتحديــث خطــط واســتراتيجيات العمــل. كمــا يخطــط المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة الخليجيــة لزيــادة مســتوى 
اإللحــاح فــي التصــدي لألمــراض غيــر المعديــة أثنــاء جائحــة »كوفيــد - 19«. علــى ســبيل المثــال، تخطــط ســلطنة ُعمــان إلشــراك األطــراف المعنيــة فــي 
غيــر المجــال الصحــي مــن خــالل رفــع مســتوى التوعيــة بتأثيــر جائحــة »كوفيــد - 19« علــى األمــراض غيــر المعديــة وذلــك مــن أجــل توفيــر المزيــد مــن 

المنصــات الرقميــة لخدمــات الفحــص بالتعــاون مــع وزارة الماليــة وهيئــات تنظيــم االتصــاالت.

التــي ذكرهــا  المجــال الثانــي المشــترك ذو األولويــة هــو تعزيــز تشــريعات واســتراتيجيات التصــدي لألمــراض غيــر المعديــة. ومــن األهــداف األخــرى  
المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة الخليجيــة صياغــة واعتمــاد تشــريعات التصــدي لألمــراض غيــر المعديــة، وتحديــد الثغــرات القانونيــة، وبنــاء 
قــدرات أعضــاء البرلمــان علــى إصــدار التشــريعات الالزمــة. وذكــر مســؤولو وزارات الصحــة أن دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة 

األمــراض غيــر المعديــة سُتســتخدم كأداة للتأثيــر وحشــد الدعــم إلصــدار المزيــد مــن التشــريعات لمكافحــة األمــراض غيــر المعديــة والتصــدي لهــا. 

باإلضافــة إلــى أغــراض التوعيــة وحشــد الدعــم وإصــدار االســتراتيجيات والتشــريعات، تهــدف دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى تعزيــز أنظمــة الرصــد 
ــل. علــى ســبيل المثــال، تهــدف اإلمــارات  لمراقبــة عوامــل الخطــر المســببة لألمــراض غيــر المعديــة وانتشــار األمــراض، وكذلــك لتتبــع تأثيــر إجــراءات الَتَدخُّ
العربيــة المتحــدة وســلطنة ُعمــان إلــى تعزيــز أنظمتهمــا لرصــد األمــراض غيــر المعديــة األربعــة الرئيســية وعوامــل الخطــر المســببة لهــا. لدعــم دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي فــي هــذه الجهــود، يقــوم مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون بالــدور التنســيقي فــي إنشــاء نظــام موحــد للرصــد فــي دول الخليــج 
الســت، ومــن ذلــك إجــراء المســوحات الوطنيــة الموحــدة لألمــراض غيــر المعديــة إلنتــاج بيانــات حــول نســبة انتشــار األمــراض غيــر المعديــة لدعــم وتبريــر 
تدابير مثل إصدار السياســات والتشــريعات الصارمة. باإلضافة إلى ذلك، ســلط المســؤولون المختصون في وزارات الصحة الضوء على أهمية قياس 

مــدى التقــدم الــذي تحقــق وإحصائيــات نســبة انتشــار األمــراض غيــر المعديــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

األولويات الرئيسية للخطوات وفرص التعاون المستقبلية3
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وبشــكل عام، طالب المســؤولون المختصون في وزارات الصحة الخليجية 
مثــل  والخارجييــن  اإلقليمييــن  الشــركاء  مــع  التعــاون  وتعزيــز  اســتمرار  إلــى 
مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون ووكاالت األمــم المتحــدة. فتبــادل 
أفضــل الممارســات والــدورات التدريبيــة ككتلــة إقليميــة سيســمح بتطبيــق 
نهــج ناجــح وتعاونــي فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا. 
مجلــس  لــدول  الصحــة  مجلــس  مشــاركة  ستســهم  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
والحشــد  التوعيــة  رســائل  أهميــة  تكريــس  فــي  المتحــدة  واألمــم  التعــاون 
للتصــدي لألمــراض غيــر الُمعديــة فــي القطاعــات غيــر الصحيــة. وفيمــا يتعلق 
الصحــة  وزارات  مســؤولو  أعــرب  المتحــدة،  األمــم  منظومــة  مــع  بالتعــاون 
الخليجيــة عــن رغبتهــم فــي الحصــول علــى الدعــم المتخصــص ودورات بنــاء 
القــدرات واســتخدام األدوات الرقميــة. علــى ســبيل المثــال، أبــدت البحريــن 
لألمــراض  التصــدي  لتعزيــز  الصحيــة  الضرائــب  بشــأن  بالتعــاون  اهتمامهــا 
غيــر المعديــة، ومــن ذلــك الحصــول علــى الدعــم فــي التخطيــط ومشــاركة  
المزيــد  رؤيــة  فتــود  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أمــا  اإلقليميــة.  الجهــات 
الجــدوى  دراســات  مــن  االســتفادة  لتعزيــز  االســتخدام  ســهلة  المــواد  مــن 
االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة، مثــل مقاطــع 
حــول كيفيــة  ملخصــات  أو  القــرار  صانعــي  إرشــادات  أو  القصيــرة  الفيديــو 
الحشــد والتأثيــر علــى قطاعــات بعينهــا. قــد يتطلــب األمــر إصــدار المزيــد مــن 
دراســات حــول جــدوى االســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة والتحليــالت ونمــاذج الضرائــب الصحيــة لتعزيــز قاعــدة األدلــة 
فــي دول الخليــج العربيــة واكتســاب فهــم أعمــق لتأثيــر جائحــة »كوفيــد - 19« علــى األمــراض غيــر المعديــة فــي هــذه المنطقــة. خــالل 
المقابــالت، ذكــر مســؤولو وزارات الصحــة الخليجيــة التعــاون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة كوســيلة مهمــة لدعــم أهــداف وأولويــات 
التصــدي لألمــراض غيــر المعديــة. ويبــدو جلًيــا أن مواجهــة األمــراض غيــر المعديــة يجــب أن تكــون ليــس فقــط علــى رأس أولويــات 
السياســيين والمســؤولين عــن إصــدار التشــريعات، بــل يجــب أن تكــون أيًضــا فــي صــدارة اهتمامــات قــادة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ووســائل اإلعــالم واألوســاط األكاديميــة والقطاعــات الحكوميــة وغيرهــم مــن األطــراف المعنيــة المحليــة والدوليــة الذيــن يجــدر بهــم 

ــل وتنفيذهــا والمزيــد مــن الحمــالت لمكافحــة األمــراض غيــر المعديــة والتصــدي لهــا.  حشــد الدعــم والتأييــد إلجــراءات الَتَدخُّ

والجهــات  األطــراف  جميــع  “اشــتركت 
المعنيــة والقطاعــات المختلفــة ـفـي دراســة  
الجــدوى االقتصاديــة لاســتثمار فــي مكافحة 
جنــب  إـلـى  جنًبــا  المعديــة  غيــر  األمــراض 
القطاعــات  متعــددة  الوطنيــة  اللجنــة  مــع 
لمكافحــة األمــراض غيــر المعديــة واللجــان 
الناجــح  التعــاون  وبفضــل  بهــا.  المرتبطــة 
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التوسع يف سياسات وإجراءات التصدي لألمراض غري املُعدية يف دول مجلس التعاون الخليجي

تحليل النتائج

األعباء الصحية واالقتصادية لألمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي 

كمــا هــو الحــال فــي مناطــق كثيــرة مــن العالــم، فــإن األمــراض غيــر المعديــة تتســبب فــي ارتفــاع التكاليــف التــي تنفقهــا حكومــات دول 
مَّ تؤدي 

َ
مجلس التعاون الخليجي لتوفير الرعاية الصحية ومزايا التقاعد المبكر وبرامج دعم الرعاية االجتماعية والمعيشية. ومن ث

إلــى إعاقــة الجهــود المبذولــة لتعزيــز رأس المــال البشــري والنمــو االقتصــادي الشــامل والتــوازن المالــي. ويتضــح ذلــك جلًيــا بالكشــف عــن 
نتائــج دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــإن المملكــة 
العربيــة الســعودية ودول الكويــت وُعمــان والبحريــن واإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر تفقــد حيــاة مــا يقــرب مــن 43,000 شــخص كل 
عــام بســبب األمــراض غيــر المعديــة الرئيســية )األمــراض القلبيــة الوعائيــة ومــرض الســكري والســرطان وأمــراض القلــب المزمنــة(. وهــو 
مــا يزيــد علــى 46٪ مــن المجمــوع الكلــي للوفيــات. عــالوة علــى ذلــك، فــإن هــذه الــدول تفقــد 50 مليــار دوالر أمريكــي كل عــام، تتمثــل 
فــي نفقاتهــا علــى عــالج األمــراض غيــر الُمعديــة والخســائر اإلنتاجيــة المترتبــة علــى خــروج المرضــى مــن دائــرة القــوى العاملــة بســبب 

المــرض أو العمــل بإنتاجيــة منخفضــة. 

 بســبب األمــراض غيــر المعديــة: فُتمثــل األمــراض 
ً

تواجــه كل دولــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي عبًئــا صحًيــا واقتصادًيــا ُمماثــا
غيــر المعديــة الرئيســية 41٪ مــن إجمالــي عــدد الوفيــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية و65٪ مــن إجمالــي عــدد الوفيــات فــي 
الكويــت.. وتتــراوح الخســائر االقتصاديــة بيــن 2,7٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر وتصــل فــي 
الكويــت إلــى 3,9٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتعــود الفــروق بشــكل أساســي بيــن الــدول التــي تــم فحصهــا إلــى العوامــل االقتصاديــة 
بمــا فــي ذلــك نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي الــذي ُيســتخدم لحســاب الخســارة االقتصاديــة بســبب خــروج المرضــى مــن 

القــوى العاملــة أو العمــل بإنتاجيــة منخفضــة. 

وتتســبب األمــراض القلبيــة الوعائيــة فــي النصيــب األكبــر مــن عــدد الوفيــات وذلــك بيــن األمــراض غيــر المعديــة الرئيســية األربعــة. 
تتســبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة فــي وفــاة نحــو 32,000 حالــة، وهــو مــا ُيمثــل 74٪ مــن إجمالــي عــدد الوفيــات الــذي يســاوي 
43,000 حالــة وفــاة ســنوًيا. ُتســلط هــذه النســبة العاليــة الضــوء علــى ضــرورة المعالجــة الشــاملة لعوامــل الخطــر الســلوكية والبيئيــة 

واأليضيــة التــي ُتســهم فــي اإلصابــة باألمــراض غيــر المعديــة والضعــف الصحــي. 

الفوائد الصحية واالقتصادية لالستثمار في الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها 

ظهــر دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة أن توســيع نطــاق االســتثمار فــي ثــالث حــزم مــن 
ُ
ت

ــل ســريري  َدخُّ
َ
ــل الســلوكية والسياســية وحزمــة ت الحــزم الُموصــى بهــا مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة الُمتمثلــة فــي إجــراءات الَتَدخُّ

واحــدة تســتهدف مــرض الســكري واألمــراض القلبيــة الوعائيــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة تــؤدي إلــى - علــى مــدى 15 عاًمــا - تجنــب 
290 ألــف حالــة وفــاة ُمبكــرة قبــل ســن الســبعين، ممــا ُيضيــف 49 مليــار دوالر أمريكــي إلــى الناتــج االقتصــادي لــدول مجلــس التعــاون 
الخليجي من خالل تعزيز مكاسب إنتاجية القوى العاملة. وهذا ال يشمل االقتصاد من النفقات الصحية المباشرة. واالستثمار في 
ــل النموذجيــة يــؤدي إلــى تجنــب أكثــر مــن 270,000 حالــة ســكتة دماغيــة وأكثــر مــن 210,000  توســيع نطــاق حــزم إجــراءات الَتَدخُّ

حالــة مــرض قلبــي إقفــاري ويــؤدي إلــى تحقيــق وفــورات كبيــرة فــي نظــام الرعايــة الصحيــة. 

تكاليف االستثمار في الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها 

تبلــغ تكاليــف التنفيــذ الكامــل لحــزم التدخــل األربعــة مــا قــدره 14 مليــار دوالر أمريكــي علــى مــدار 15 عاًمــا، وتتــراوح مــن 666 مليــون 
دوالر أمريكــي فــي ُعمــان إلــى 7,2 مليــار دوالر أمريكــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بمتوســط اســتثمار مطلــوب يبلــغ 16 دوالًرا 
أمريكًيــا للفــرد ســنوًيا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ولتغطيــة هــذه التكاليــف، ســتحتاج كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية إلــى 
زيــادة إجمالــي إنفاقهــا علــى الصحــة بنســبة 1,2٪، وســلطنة ُعمــان بنســبة 2,6٪. تقــع كل مــن قطــر والكويــت واإلمــارات ضمــن هــذا 
النطــاق مــن إجمالــي الزيــادة فــي اإلنفــاق، فــي حيــن تحتــاج البحريــن لزيــادة فــي االســتثمار الصحــي مقارنــة بالــدول األخــرى قدرهــا ٪4,6 

مــن إجمالــي اإلنفــاق الصحــي. 
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ومــع ذلــك، حتــى فــي الــدول التــي لديهــا أعلــى متطلبــات االســتثمار، فــإن 
هذا القدر في الزيادة في البحرين يمثل استثماًرا إضافًيا يبلغ 39 دوالًرا 
أمريكًيــا فقــط للفــرد. وُتشــير نتائــج التقديــرات األوليــة للنمــوذج الــذي تــم 
بنســبة  التبــغ  منتجــات  بيــع  أســعار  رفــع  أن  إلــى  البحريــن  فــي  تطبيقــه 
30٪ ســيؤدي إلــى زيــادة قدرهــا 134 مليــون دينــار بحرينــي إضافيــة فــي 
اإليــرادات الحكوميــة علــى مــدى خمــس ســنوات. ســُيوفر هــذا اإلجــراء مــا 
يقــرب مــن ثالثــة أضعــاف اإليــرادات الُمطلوبــة لتغطيــة تكاليــف تنفيــذ 
ــل المجديــة مــن حيــث التكلفــة الُمصممــة فــي  إجــراءات وسياســات الَتَدخُّ
دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر 
المعديــة علــى مــدى خمــس ســنوات )58 مليــون دينــار بحرينــي(، ممــا 

ُيوفــر إيــرادات كثيــرة ســتكون ُمتــاح ألي جهــود أخــرى. 

مــن  الحــد  علــى  تقتصــر  ال  الصحيــة  الضرائــب  جــدوى  فــإن  وبالتالــي، 
اســتهالك المنتجــات الضــارة بالصحــة مثــل التبــغ والمشــروبات المحــالة 
بــل  فقــط،  والكحــول  الســريعة  واألطعمــة  التقليــدي  والوقــود  بالســكر 
تيــح أيًضــا إيــرادات كبيــرة أخــرى قــد يكــون لهــا آثــار إيجابيــة علــى تحســين  تٌ
عيــد اســتثمارها فــي مجــال الوقايــة مــن 

ُ
اســتدامة النظــام الصحــي إذا مــا أ

األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا. وتثبــت دراســات الحالــة أن الســكان 
يدعمون بشكل عام الزيادات الضريبية على المنتجات الضارة بالصحة 
إذا تمــت توعيتهــم بأهدافهــا وكيفيــة إعــادة اســتثمارها، خاصــة إذا كان 
هــذا االســتثمار فــي القطــاع الصحــي والقطاعــات االجتماعيــة األخــرى. 

عوائد االستثمار في سياسات وإجراءات الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها 

تثبــت دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة أن االســتثمارات الُمبذولــة فــي تطبيــق التدابيــر 
النموذجيــة للوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا ينتــج عنهــا عوائــد كبيــرة علــى المــدى القريــب والبعيــد، تتــراوح مــن ٪273 
فــي البحريــن إلــى 904٪ فــي قطــر علــى مــدى 15 عاًمــا، بمتوســط عائــد قــدره 493٪ فــي جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
ــل، نظــًرا  ويــؤدي اتخــاذ تدابيــر الحــد مــن اســتهالك الملــح والتبــغ إلــى توفيــر أعلــى عوائــد علــى االســتثمار مــن بيــن جميــع حــزم الَتَدخُّ
لجدواهــا العاليــة فــي الحــد مــن الوفيــات واألمــراض غيــر المعديــة ومــن حيــث انخفــاض تكاليــف تنفيذهــا. وفــي حيــن أن الحمــالت 
ــل الســريري لهــا  اإلعالنيــة المتمثلــة فــي النصائــح الموجــزة مــن قبــل األطبــاء لمعالجــة نقــص النشــاط البدنــي وتطبيــق إجــراءات الَتَدخُّ
عائــد اســتثمار أقــل، إال أنهــا ضروريــة لدعــم حــق الســكان فــي الصحــة وتجنــب قــدر كبيــر مــن الوفيــات المبكــرة واإلصابــة باألمــراض.

االقتصاديــة  الجــدوى  دراســات  “ســاعدت 
غيــر  األمــراض  مكافحــة  ـفـي  لاســتثمار 
المعديــة فــي تحديــد المجــاالت ذات األولويــة 
وأثمــرت  والوقايــة،  المكافحــة  إلجــراءات 
غيــر  مــن  المعنيــة  األطــراف  إشــراك  عــن 
القطــاع الصحــي بكفــاءة فــي مبــادرة متعــددة 
األمــراض  مــن  للوقايــة  التخصصــات 
المملكــة  ـفـي  ومكافحتهــا  المعديــة  غيــر 
المزيــد  وستســهم  الســعودية.  العربيــة 
مــن اإلنجــازات والمبــادرات ـفـي تعزيــز تأثيــر 
لاســتثمار  االقتصاديــة  الجــدوى  دراســات 
ـفـي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة، ومــن 
المتقــدم  التحليــل  المبــادرات  هــذه  أمثلــة 
الدعــم  حشــد  ومــواد  المعنيــة،  لألطــراف 
وخطــط  بعينهــا،  قطاعــات  ـفـي  والتأييــد 
العمــل لتنفيــذ التوصيــات أو وضــع معاييــر 
الــدول  مــن  الممارســات  مرجعيــة ألفضــل 

األخــرى.”

الدكتورة شاكر العمري
مدير عام البرامج الصحية واألمراض 

المزمنة، وزارة الصحة، المملكة العربية 
السعودية
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توسيع نطاق الوقاية من األمراض غير المعدية ومكافحتها في دول مجلس التعاون الخليجي

ُتشــير نتائــج المقابــالت مــع المســؤولين المختصيــن فــي وزارات الصحــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــي الــدول التــي تناولتهــا 
دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة إلــى أن هــذه الدراســات قــد ســاعدت بالفعــل فــي توجيــه 
ل لعالج األمراض غير المعدية ضمن استراتيجيات القطاعات الصحية، وفي رفع مستوى الوعي  األولويات إلدراج إجراءات الَتَدخُّ
داخــل وزارات الصحــة وكافــة القطاعــات األخــرى، وبالتالــي توفيــر حشــد كامــل للدعــم الحكومــي. ومــع ذلــك، فقــد أشــار المســؤولون 
الذيــن جــرت مقابلتهــم إلــى الحاجــة إلــى مزيــد مــن الدعايــة التــي تســتهدف قطاعــات بعينهــا، وتســتهدف كذلــك الجمهــور للتغلــب علــى 
تحديــات قلــة الوعــي التــي تضعــف االلتــزام القطاعــي رفيــع المســتوى. وطالبــوا بتقديــم مزيــد مــن المســاعدة لصناعــة مــواد دعائيــة 
جديــدة ومبتكــرة تنبــع مــن دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار فــي مكافحــة األمــراض غيــر المعديــة نفســها )مثــل مقاطــع الفيديــو 
والموجــزات القطاعيــة( جنًبــا إلــى جنــب مــع زيــادة الدعــم لتصميــم حمــالت توعيــة موجهــة لجماهيــر بعينهــا )مثــل أعضــاء البرلمــان 

والشــباب(. 

كما طالب المسؤولون المعنيون في وزارات الصحة بتقديم الدعم إلنشاء الشبكات الالزمة لتسهيل العمل على مستوى الحكومة 
بأســرها وكذلــك المجتمــع بأســره. والــذي يشــمل المســاعدة فــي 1( عقــد اجتماعــات رفيعــة المســتوى ثنائيــة األطــراف لتوعيــة مختلــف 
القطاعــات الحكوميــة وتحديــد اإلجــراءات القطاعيــة ذات األولويــة، 2( بنــاء القــدرات داخــل قطــاع الصحــة والقطاعــات األخــرى 
مــن خــالل التدريبــات المتخصصــة، 3( بمــا فــي ذلــك األمــراض غيــر المعديــة فــي المنطقــة اإلقليميــة والدوليــة، و4( تعزيــز المشــاركة 

متعــددة القطاعــات مــن خــالل آليــات التنســيق الوطنيــة لألمــراض غيــر المعديــة. 

إلــى عائــق آخــر يتمثــل فــي عــدم إحــراز تقــدم فــي اإلجــراءات التشــريعية  أيًضــا  أشــار المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة 
الُمتعلقــة باألمــراض غيــر المعديــة، إلــى جانــب الحاجــة إلــى زيــادة التعــاون اإلقليمــي لتبــادل أفضــل الممارســات واالتفــاق علــى القــرارات 
القانونيــة التــي يتــم اتخاذهــا داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي ككتلــة إقليميــة )مثــل الضرائــب علــى المنتجــات الضــارة بالصحــة(. 
وباإلضافــة إلــى كل ذلــك، أشــار هــؤالء المســؤولون إلــى أهميــة الحاجــة إلــى بنــاء القــدرات، ودعــم المــواد الدعائيــة الموجهــة، وتقديــم 
الدعــم لبنــاء قاعــدة األدلــة للعمــل التشــريعي الخــاص باألمــراض غيــر المعديــة. األهميــة المتزايــدة للتعــاون اإلقليمــي كانــت موضوًعــا 
ا اتفــق عليــه المســؤولون المعنيــون فــي وزارات الصحــة فــي جميــع المقابــالت، بمــا فــي ذلــك إجــراء أبحــاث إضافيــة حــول 

ً
مشــترك

االقتصاديــات المتعلقــة باألمــراض غيــر المعديــة، فضــاًل عــن المحــددات الصحيــة التــي يتســع نطاقهــا لتشــمل المحــددات االجتماعيــة 
والبيئيــة واالقتصاديــة )مثــل تأثيــر العــادات والمنتجــات الغذائيــة واإلعانــات والفقــر فــي انتشــار األمــراض غيــر المعديــة(. 

تــم التنويــه بشــكل متكــرر إلــى أهميــة الحاجــة إلــى زيــادة البحــث فــي العالقــة بيــن جائحــة »كوفيــد - 19« واألمــراض األخــرى المصاحبــة 
لألمــراض غيــر المعديــة، وكذلــك التنويــه إلــى أهميــة توحيــد أنظمــة اإلشــراف والمعلومــات الصحيــة المختلفــة داخــل الــدول أثنــاء إنشــاء 
قاعــدة بيانــات موحــدة علــى المســتوى اإلقليمــي مــن أجــل الســماح لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي بتبــادل البيانــات واالتجاهــات. 
وغالًبــا مــا ارتبطــت اإلشــارة إلــى أهميــة زيــادة التعــاون حــول جمــع البيانــات ومشــاركتها جنًبــا إلــى جنــب مــع الحاجــة إلــى قيــاس أداء 

النظــم الصحيــة وتحديــد أفضــل الممارســات بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول األخــرى. 
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“يــؤدي كل مــن مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون واألمــم المتحــدة دوًرا مهًمــا ـفـي زيــادة 
الوعــي. وتســهم إقامــة االجتماعــات رفيعــة المســتوى مــع المنظمــات الدوليــة فــي تعزيــز مشــاركة 
العديــد مــن القطاعــات، خاصــة إذا كانــت هــذه االجتماعــات تركــز علــى التأثيــر المتبــادل بين جائحة 

“كوفيــد - 19” واألمــراض غيــر المعديــة.”

 الدكتورة شذى الرئيسية
مدير األمراض غير المعدية، وزارة الصحة العامة، سلطنة ُعمان
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