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٪75

70<

٪3,8

ي مكافحــة األمــراض 
لمــاذا االســتثمار �ف

غــري الُمعديــة؟
ي وفاة 

تتسبب األمراض غري الُمعدية �ف
ي كل عام بما يعادل

2000 مواطن بحري�ف

ي البحرين.
من إجمالي عدد الوفيات �ف

عدية
ُ
األمراض غير امل

ي 
تتسبب األمراض غري الُمعدية �ف

حالة وفاة واحدة من كل خمسة 
. ف ف تقريًبا قبل سن السبع�ي بالغ�ي

عاًما

تتكبد البحرين كل عام بسبب األمراض 
غري الُمعدية خسائر اقتصادية قدرها 
ي )1,4 مليار 

534 مليون دينار بحري�ف
(، أي ما ُيعادل دوالر أمريكي

ي عام 2019.
من الناتج المحلي اإلجمالي �ف

وهي نسبة تماثل االنكماش االقتصادي 
وس  ي البحرين بسبب مرض فري

المتوقع �ف
ي 2020(. 

كورونا )كوفيد 19( )3,6٪ �ف

$
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15,000 

٪49٪18٪3

ف األمراض غري الُمعدية الرئيسية،  من ب�ي
تسبب أمراض القلب واألوعية الدموية 

ي البحرين كل عام.
معظم حاالت الوفاة �ف

تليها حاالت الوفاة 
بسبب الرسطان...

ثم حاالت الوفاة 
بسبب السكري

االستثمار اآلن
ي أربــع حزم ُمجّربة وذات جدوى اقتصادية عالية من 

�ف
ل الرسيري سيؤدي إل

ُّ
السياسات وإجراءات الَتَدخ

حالة وفاة تقريًبا وتجنب

الحيلولة دون حدوث

636 مليون 
دينار بحريني 

( من الخسائر االقتصادية ح�ت عام 2034. )أو 1,67 مليار دوالر أمريكي
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9شكر وتقدير  

10االختصارات

11الملخص التنفيذي

117. ُمقدمة 

ي البحرين
227. األمراض غري المعدية وعوامل الخطر �ف

335. تحليل الموقف الراهن

ي البحرين وُسُبل تطويره
36النظام الصحي �ف

37التنسيق الحكومي الشامل لمكافحة األمراض غ�ي الُمعدية

ف القطاعات 37التنسيق ب�ي

اتيجية والتخطيط 37اإلس�ت

38الحكومة المحلية

39اإلنفاق عىل الرعاية الصحية

ي دراسة الجدوى االقتصادية
40حالة تنفيذ التداب�ي المعروضة �ف

449. منهج الدراسة

151. المكون األول: تقدير األعباء االقتصادية لألمراض غ�ي الُمعدية 

: تحليل عوائد االستثمار ي
253. المكون الثا�ف

55تحليل واقع المؤسسات  

557. النتائج

158. تقييم األعباء االقتصادية 

261. تحليل عوائد االستثمار

669. الخاتمة والتوصيات

وس كورونا )كوفيد 19( 80الملحق )1(: األمراض غ�ي الُمعدية ومرض ف�ي

رت تكلفتهــا  ــدِّ
ُ
ي ق الــىت ــل لمكافحــة األمــراض غــ�ي الُمعديــة  الملحــق )2(: التغطيــة الحاليــة التقديريــة إلجــراءات الَتَدخُّ

 OneHealth باستخدام أداة
84

ائب الصحية 86الملحق )3(: نماذج ال�ف

ي البحرين
ف النظم الغذائية �ف 88الملحق )4(: حلول السياسات المبتكرة لتحس�ي

ي 2017 وما أحرزته من تقدم
كة �ف امج المش�ت 94الملحق )5(: توصيات بعثة ال�ب

102المصادر والمراجع

المحتويات
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إخالء مسؤولية
ي ومنظمة الصحة العالمية 2020

© برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقت�ف ترخيص المشاع اإلبداعي »نسب المصنف – غ�ي تجاري – المشاركة بالمثل ٣٫٠ 
 لفائدة المنظمات الحكومية الدولية«

 .)CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo( 

ط االستشهاد المرجعي المالئم  خيص، يجوز نسخ المصنف وإعادة توزيعه وتحويره لألغراض غ�ي التجارية، وذلك ب�ش وط هذا ال�ت بموجب �ش
ي 

ي أي استخدام لهذا المصنف اإليحاء بأن منظمة الصحة العالمية أو برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ
ي �ف

ف أدناه. وال ينبعف بالمصنف عىل النحو المب�ي
ي 

يعتمدان أي منظمة أو منتجات أو خدمات ُمحّددة. وال ُيسمح باستخدام أسماء أو شعارات منظمة الصحة العالمية أو برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ
 Creative Commons( من دون تفويض. إذا قمت بتحوير هذا المصنف، يجب عليك ترخيص مصنفك بمقت�ف ترخيص المشاع اإلبداعي
ح: »هذه  licence( نفسه أو ترخيص يعادله. وعند ترجمة هذا المصنف، يجب إضافة بيان إخالء المسؤولية التالي مع االستشهاد المرجعي المق�ت
مَّ فإن منظمة الصحة العالمية وبرنامج األمم المتحدة 

َ
، ومن ث ي

جمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية أو برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ ال�ت
ي هو اإلصدار الملزم وذو الحجية«.  ف جمة أو دقتها. ويجب أن يكون إصدار األصل اإلنجل�ي ي ال يتحمالن أي مسؤولية عن محتوى هذه ال�ت

اإلنما�ئ

ي حددتهــا المنظمــة العالميــة للملكيــة  خيــص وفًقــا لقواعــد الوســاطة الــىت ي إطــار هــذا ال�ت
اعــات الناشــئة �ف ف يجــب أن تتــم أي وســاطة تتعلــق بال�ف

 .)http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules( الفكريــة 

ي الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي 
ف، دانييــل غرافتــون، إيميــىلي روبرتــس، وآخــرون )2021( االســتثمار �ف ح: خليفــة المــ�ش ااالستشــهاد المرجــ�ي المقــرت

، منظمــة الصحــة العالميــة، فريــق  ي
ي مملكــة البحريــن: دراســة الجــدوى االقتصاديــة. جنيــف: برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ

الُمعديــة ومكافحتهــا �ف
ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي الُمعديــة، مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون. ك بــ�ي عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت

.http://apps.who.int/iris ي الرابط
. بيانات الفهرسة أثناء الن�ش متاحة �ف بيانات الفهرسة أثناء النرسش

http://apps.who.int/ الرابــط  انظــر  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  إصــدارات  اء  لــ�ش اخيــص.  والرت والحقــوق  المبيعــات 
انظــر اخيــص،  لل�ت أخــرى  ترتيبــات  وأي  الحقــوق  حــول  واالستفســارات  التجــاري  االســتخدام  طلبــات  ولتقديــم   .bookorders

 .http://www.who.int/about/licensing 

ي مثــل الجــداول أو  ي هــذا المصنــف ومنســوبة إل طــرف خــار�ب
ي إعــادة اســتخدام أي مــواد واردة �ف

مــواد األطــراف الخارجيــة. إذا كنــت ترغــب �ف
األشــكال أو الصــور، فإنــك تتحمــل مســؤولية تحديــد مــدى الحاجــة للحصــول عــىل إذن إلعــادة اســتخدام هــذه المــواد، وكذلــك المســؤولية عــن 
الحصــول عــىل اإلذن مــن صاحــب حقــوق المؤلــف. وتقــع عــىل عاتــق المســتخدم وحــده مخاطــر المطالبــات الناتجــة عــن التعــدي عــىل أي عنــ� 

. ي ي المصنــف مملــوك لطــرف خــار�ب
أو مكــون �ف

ي هــذا اإلصــدار وطريقــة عــرض المــواد الــواردة فيــه عــن أي رأي مهمــا كان مــن 
بيانــات إخــاء مســؤولية عامــة. ال تعــ�ب التســميات المســتخدمة �ف

ي 
ي ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة أو منطقــة أو الوضــع القانــو�ف

ي بشــأن الوضــع القانــو�ف
قبــل منظمــة الصحــة العالميــة أو برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ

ف حدودهــا أو تخومهــا. وتشــكل الخطــوط المنقوطــة والمتقطعــة عــىل الخرائــط خطوًطــا حدوديــة تقريبيــة قــد ال يكــون هنــاك  لســلطاتها، أو تعيــ�ي
بعــد اتفــاق كامــل بشــأنها. 

ي 
كات محــددة أو منتجــات مــن جهــات تصنيــع بعينهــا أنهــا معتمــدة مــن منظمــة الصحــة العالميــة أو برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ ي ذكــر �ش وال يعــىف

ي هــذا 
ت �ف ف ي هــذا التقريــر. وفيمــا عــدا الخطــأ والســهو، فقــد ُمــ�ي

ي النــوع ممــا لــم يــرد ذكــره �ف
 لهــا عــىل مــا ســواها ممــا يماثلهــا �ف

ً
أو مــوىص بهــا تفضيــا

ي(. ف ي النــص اإلنجلــ�ي
ة )�ف اإلصــدار أســماء المنتجــات المســجلة الملكيــة بأحــرف اســتهاللية كبــ�ي

ي هــذا 
ي جميــع االحتياطــات المعقولــة للتحقــق مــن المعلومــات الــواردة �ف

لقــد اتخــذت منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
اإلصــدار. ومــع ذلــك فــإن جميــع المــواد المنشــورة ســيتم توزيعهــا دون أي ضمــان مــن أي نــوع، رصيًحــا كان أو ضمنًيــا. والقــارئ هــو المســؤول عــن 
ي بــأي حــال مــن األحــوال المســؤولية عــن 

تفســ�ي هــذه المــواد واســتعمالها. وال تتحمــل منظمــة الصحــة العالميــة أو برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
ار الناشــئة عــن اســتخدامها.  األرصف

 
جمة العربية: أبوالحجاج محمد بش�ي ال�ت

Zsuzsanna Schreck :تصميم الجرافيك
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شكر وتقدير

ي مملكــة البحريــن، وســعادة وزيــرة الصحــة الســيدة فائقــة 
ُيعــ�ب المؤلفــون عــن خالــص امتنانهــم لــوزارة الصحــة �ف

ي جمــع البيانــات وتحليلهــا، وللجهــات واألطــراف المعنيــة 
ي الــذي ســاعد �ف بنــت ســعيد الصالــح،  والفريــق الوطــىف

ي وافقــت عــىل إجــراءات المقابــالت معهــا واإلدالء بآرائهــا ووجهــات نظرهــا خــالل الزيــارة. نقــدر بوجــه خــاص  الــىت
مســاهمات كل مــن الدكتــورة مريــم إبراهيــم الهاجــري الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة، والدكتــورة نجــاة أبوالفتــح 
مدير إدارة الصحة العامة، والدكتور عادل الصياد رئيس قسم مكافحة األمراض بإدارة الصحة العامة، والدكتورة 
ي وزارة 

ي �ف ة آل نــوح رئيــس وحــدة األمــراض غــ�ي الُمعديــة، والدكتــورة شــيخة بوعــىلي وتعاونهــم مــع الفريــق الوطــىف أمــ�ي
وع.  ي جمــع البيانــات وتنســيق المــ�ش

الصحــة �ف

. وقــد شــارك أعضــاء  ي تــم إعــداد التقريــر بفضــل التمويــل الُمقــّدم مــن مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون الخليــحب
ي زيــارة الوفــد إل مملكــة البحريــن وقدمــوا إســهامات محوريــة 

ي �ف مجلــس الصحــة لــدول مجلــس التعــاون الخليــحب
ي 

ف �ف نــت مــع المســؤول�ي وع وتنظيــم النــدوات عــ�ب اإلن�ت ي تخطيــط المــ�ش
مــن خــالل مراجعــة المنجــزات، والمشــاركة �ف

ة للدكتــور يحــىي  مملكــة البحريــن. وقــد اســتفاد هــذا التقريــر إل حــد كبــ�ي مــن النصائــح العديــدة والمســاهمات الكبــ�ي
ي مجلــس الصحــة لــدول مجلــس 

اف العــام لســعادة األســتاذ ســليمان الدخيــل، وكالهمــا يعمــالن �ف ، واإل�ش الفــارسي
 . ي التعــاون الخليــحب

ي معهــد 
ي جامعــة ليمريــك، التحليــل االقتصــادي بمســاعدة بريــان هاتشينســون �ف

ف، �ف أجــرى الدكتــور خليفــة المــ�ش
ف  . وقــد قــام كل مــن الدكتــور خليفــة المــ�ش ي

ي برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
تريانجــل الــدولي ودانييــل جرافتــون �ف

، وبرنــاردو مينيســكال،  ي
اك مــع كل مــن إميــىلي روبرتــس، ومونيــكا مــور�ث ودانييــل جرافتــون بكتابــة هــذا التقريــر، باالشــ�ت

  . ي
وجوهنــا يونــغ، وروي ســمول، ودودلي تارلتــون مــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ

عــرب عــن خالــص امتناننــا إلســهامات المكاتــب اإلقليميــة لــكل مــن منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج األمــم 
ُ
كمــا ن

كة لوفــد األمــم المتحــدة، كمــا نســجل  ي تنظيــم الزيــارة المشــ�ت
ي البحريــن، ووزارة الصحــة، �ف

ي �ف
المتحــدة اإلنمــا�ئ

ي إعــداد 
ي ســاهمت �ف هــا المــواد الــىت ي مملكــة البحريــن والمؤسســات الوطنيــة لتوف�ي

امتناننــا للــوزارات الحكوميــة �ف
هــذا التقريــر.

وس نقــص المناعــة  اف العــام لــدودلي تارلتــون مــن فريــق فــ�ي لقــد أجريــت دراســة الجــدوى االقتصاديــة تحــت اإل�ش
اإلقليــ�ي  المستشــار  ســالمة،  ســليم  والدكتــور   ، ي

اإلنمــا�ئ المتحــدة  األمــم  برنامــج  ي 
�ف والتنميــة  والصحــة  يــة  الب�ش

ق المتوســط، ونيــك  ي المكتــب اإلقليــ�ي لمنظمــة الصحــة العالميــة لــ�ش
لوحــدة الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي الُمعديــة �ف

ي بالوقايــة مــن األمــراض  ف الــوكاالت المعــىف ك بــ�ي باناتفــاال، رئيــس األمانــة العامــة لفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت
ائــب فــ�ي مــن إعــداد مــاري فوكــس. غــ�ي الُمعديــة ومكافحتهــا.  أمــا نمــاذج تحليــل إيــرادات ال�ف

ي إعداد هذه الدراسة.
ي مساهمة طوعية محمودة �ف وقد قدم مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليحب
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االختصارات
BD ي الدينار البحريىف

BDFقوة دفاع البحرين

BMIمؤ�ش كتلة الجسم

 COPD مرض االنسداد الرئوي المزمن

Covid-19وس كورونا مرض ف�ي

 CRDأمراض الجهاز التنفسي المزمنة

CVDأمراض القلب واألوعية الدموية

DALYسنوات العمر المفقودة بسبب اإلعاقة

FAOمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

ICAتحليل واقع المؤسسات

IMFصندوق النقد الدولي

I-SEHA ي للمعلومات الصحية النظام الوطىف

GCCي مجلس التعاون الخليحب

GHC مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

GDPإجمالي الناتج المحىلي

GATSف ف البالغ�ي المسح العال�ي للتبغ ب�ي

 GYTS ف الشباب المسح العال�ي للتبغ ب�ي

KPIات الرئيسية لألداء المؤ�ش

MENA ق األوسط وشمال إفريقيا ال�ش

MI احتشاء عضلة القلب

 MOHوزارة الصحة

MPOWER

: رصد تعاطي التبغ  ي حزمة من ستة إجراءات حددتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ وهي تعىف
وسياسات الوقاية، وحماية الناس من تعاطي التبغ، وعرض المساعدة لإلقالع عن تعاطي التبغ، 

ائب  ويــــج له ورعايته، وزيادة ال�ف والتحذير من أخطار التبغ، وإنفاذ الحظر عىل اإلعالن عن التبغ وال�ت
عىل التبغ ]برنامج التداب�ي الستة لمكافحة التبغ[

NASCف اللجنة الوطنية لمكافحة التدخ�ي

NCD)األمراض غ�ي الُمعدية )غ�ي السارية

NRT ف العالج ببدائل النيكوت�ي

PHCالرعاية الصحية األولية

 ROI عوائد االستثمار

SSBsوبات المحالة بالسكر الم�ش

STEPSي للرصد نهج منظمة الصحة العالمية التدريحب

UNDPي
برنامج األمم المتحدة اإلنما�ئ

WHOمنظمة الصحة العالمية

UNIATF on NCDsف الوكاالت المعنية باألمراض غ�ي المعدية ك ب�ي فريق عمل األمم المتحدة المش�ت
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امللخص التنفيذي
تتســبب األمــراض غــ�ي الُمعديــة )غــ�ي الســارية( األربعــة الرئيســية - وهي ال�طــان وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 
ي البحريــن، وتحــدث حالــة وفــاة واحــدة 

ي 75٪ مــن حــاالت الوفــاة �ف
والســكري وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمنــة - �ف

. وتتجــاوز حــاالت حــدوث الوفــاة  ف ف تقريًبــا بســبب األمــراض غــ�ي الُمعديــة قبــل ســن الســبع�ي ف خمســة بالغــ�ي مــن بــ�ي
المبكــرة واإلصابــة باألمــراض والعجــز المرتبطــة باألمــراض غــ�ي الُمعديــة كونهــا مشــكلة صحيــة فحســب - فــ�ي تؤثــر 
ســلًبا عــىل التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة واالســتدامة الماليــة للخدمــات الحكوميــة والعامــة عــىل المــدى البعيــد.

نبذة عامة

ي  ة مــن العالــم، إل ارتفــاع التكاليــف الــىت ي مناطــق كثــ�ي
ي البحريــن، كمــا هــو الحــال �ف

تــؤدي األمــراض غــ�ي المعديــة �ف
تنفقهــا الحكومــة لتوفــ�ي الرعايــة الصحيــة ومزايــا التقاعــد المبكــر وبرامــج دعــم الرعايــة االجتماعيــة والمعيشــية، كمــا 
 
ً
ي قدرتهــم عــىل العمــل نتيجــة

ي انخفــاض اإلنتاجيــة االقتصاديــة بســبب الوفــاة المبكــرة للقــوة العاملــة أو تــد�ف
تســهم �ف

وس كورونا ) كوفيد 19(،  إلصابتهم بالمرض. ويتفاقم خطر ومضاعفات األمراض غ�ي المعدية بسبب جائحة ف�ي
والعكــس أيًضــا صحيــح، ألن األمــراض غــ�ي المعديــة وعوامــل الخطــر المرتبطــة بهــا ســواء كانــت ســلوكية أو بيئيــة أو 
وس كورونــا واحتمــاالت حــدوث عواقــب  أيضيــة1، ترفــع بدرجــات متفاوتــة مــن نســبة التعــرض لإلصابــة بعــدوى فــ�ي
ي تسببها جائحة  ومضاعفات وخيمة ومميتة، ومن ثم فإن األمراض غ�ي المعدية تؤدي إل تفاقم اآلثار والنتائج الىت
وس كورونــا وازديادهــا ســوًءا وفداحــة. ومــن أخطــر هــذه النتائــج إرهــاق المؤسســات الصحيــة، األمــر الــذي يــؤدي  فــ�ي
ف باألمراض غ�ي المعدية. ين من المصاب�ي ي تنقذ حياة الكث�ي بدوره إل عرقلة االستفادة من الخدمات العالجية الىت

ف الوكاالت المعنية بالوقاية  ك ب�ي ي فريق عمل األمم المتحدة المش�ت
هذا التقرير هو ثمرة مشاركة مملكة البحرين �ف

ي عــام 2017، الــذي أصــدر بعــض اإلجــراءات والتدابــ�ي المــوىص بهــا لتنفيــذ 
مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا �ف

ي البحريــن 
إعــالن األمــم المتحــدة الســياسي بشــأن الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة. وقــد جعلــت وزارة الصحــة �ف

ي الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة، وهي الدراســة 
مــن أولوياتهــا إجــراء دراســة الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار �ف

ف عىل أن األمراض غ�ي المعدية تقلص الناتج  اه�ي ي هذا التقرير، وتوفر هذه الدراسة األدلة وال�ب
ي نعرضها هنا �ف الىت

ي أربــــع حــزم مــن إجــراءات التدخــل 
ي الكثــ�ي مــن المزايــا والمكاســب مــن االســتثمار �ف االقتصــادي، وأن البحريــن ســتجىف

 ، ي غــ�ي الصــحي
ي ســتخفض احتمــاالت التعــرض لعوامــل الخطــر الســلوكية )مثــل تعــاطي التبــغ،  والنظــام الغــذا�ئ الــىت

ــل ال�يــري الرئيســية  ي إجــراءات الَتَدخُّ
قّيــم الدراســة مــدى جــدوى االســتثمارات �ف تُ (، كمــا  ي

وقلــة النشــاط البــد�ف
ف النتائــج أن  لمكافحــة أكــ�ث األمــراض غــ�ي المعديــة انتشــاًرا، وهي أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري. وتبــ�ي
ة. مكافحة األمراض غ�ي المعدية قضية عاجلة ومسألة ملحة لضمان تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية كب�ي

ي  الــىت القضايــا  مــن  االقتصاديــة مجموعــة  الجــدوى  تناقــش دراســة  ــع،  ـ األربـ السياســات  نمــاذج حــزم  وإل جانــب 
ي وتصميــم 

ي البحريــن. ومــن هــذه القضايــا تلــوث الهــواء والنظــام الغــذا�ئ
تؤثــر عــىل الصحــة والتنميــة المســتدامة �ف

ورة اتخــاذ إجــراءات أخــرى ُمجديــة اقتصادًيــا مثــل حظــر الدهــون  المــدن )انظــر اإلطــار 3 والتوصيــة رقــم 4(، ورصف
ائــب عــىل  ائــب عــىل الســكر لمصلحــة الرعايــة الصحيــة )انظــر الجــدول 2( وكذلــك فــرض رصف المتحولــة وفــرض رصف
وس  منتجــات أخــرى ضــارة بالصحــة، وتطبيــق حــزم متكاملــة مــن تدابــ�ي مكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة ومــرض فــ�ي
ي تحللهــا  ــل ال�يــري الــىت كورونــا ) كوفيــد 19( )انظــر التوصيــات والملحــق 1(. وتمثــل السياســات وإجــراءات الَتَدخُّ
ي معــدالت انتشــار األمــراض غــ�ي 

هــذه الدراســة الخطــوات األوليــة الحاســمة الالزمــة لتحقيــق انخفــاض جوهــري �ف
ي البحريــن. وكمــا ال تقتــ� عــىل القطــاع الصــحي وحــده مســؤولية اتخــاذ إجــراءات وتدابــ�ي لمكافحــة 

المعديــة �ف
. تبــة عــىل هــذه اإلجــراءات وتلــك التدابــ�ي األمــراض غــ�ي المعديــة ال تقتــ� عليــه أيًضــا الفوائــد والمكاســب الم�ت

ي وعوامــل الخطــر البيئيــة مثــل 
ــمنة، وعوامــل الخطــر الســلوكية مثــل تعــاطي التبــغ، باإلضافــة إل قلــة النشــاط البــد�ف يشــمل ذلــك عوامــل الخطــر األيضيــة مثــل البدانــة والسُّ  1

تلــوث الهــواء )انظــر الملحــق 1(.
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1

( قيمــة نفقــات  ي )745 مليــون دوالر أمريــ�ي تشــمل هــذه الخســائر الســنوية: )أ( 283 مليــون دينــار بحريــىف
( خسائر القدرات اإلنتاجية  ي )660 مليون دوالر أمري�ي الرعاية الصحية؛ )ب( 251 مليون دينار بحريىف
المفقــودة بســبب الوفــاة المبكــرة والعجــز وخســائر مــكان العمــل. وتمثــل الخســائر اإلنتاجيــة مــن األمــراض 
غــ�ي المعديــة الحاليــة 47٪ مــن جميــع التكاليــف المتعلقــة باألمــراض غــ�ي المعديــة - ممــا يشــ�ي إل أن 
ي مجــاالت أخــرى بخــالف قطــاع الصحــة. ولهــذا يجــب 

ي البحريــن �ف
األمــراض غــ�ي المعديــة تعيــق التنميــة �ف

اك جميــع القطاعــات لضمــان جــدوى اإلجــراءات والتدابــ�ي المتخــذة وفعاليتهــا، فالقطاعــات األخــرى  إ�ش
ي مكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة.

ة مــن دعــم االســتثمارات �ف ي مكاســب وفوائــد كبــ�ي ســتجىف

ــة  ــن كل عــام بســبب األمــراض غــر املعدي تخــر البحري
534 مليــون دينــار بحرينــي )1,4 مليــار دوالر أمرييك(، أي 
مــا يعــادل 3,8٪ مــن إجــايل الناتــج املحــي يف عــام 2019. 

2

ة بكثــ�ي نســبة اإلنفــاق المبــا�ش عــىل الرعايــة الصحيــة  يفــوق مجمــوع الخســائر والتكاليــف غــ�ي المبــا�ش
ي انخفــاض أفــراد  القــوة العاملــة )بنســبة ٪72( 

لعــالج أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، ويتمثــل ذلــك �ف
ي )بنســبة ٪28(. وخســائر الناتــج الوطــىف

أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة لهــا النصيــب األكــر من 
التأثــر عــى األعبــاء والخســائر االقتصاديــة الناجمــة عــن 
األمــراض غــر املعديــة يف البحريــن، التــي تقــدر قيمتهــا مبا 
يعــادل 59٪ مــن إجــايل األعبــاء االقتصاديــة )316 مليــون 

دينــار بحرينــي(.

3

أمراض القلب واألوعية الدموية هي السبب الرئيسي لحاالت الوفاة الناجمة عن األمراض غ�ي المعدية 
ي البالد، يليها ال�طان )18٪( ثم السكري )٪3(.

ي البحرين، إذ ُتسبب 49٪ من مجموع الوفيات �ف
�ف

تقتــل األمــراض غــر املعديــة نحــو 2000 مواطــٍن بحرينــٍي 
ســنويًا، مبعــدل حالــة وفــاة واحــدة مــن كل خمســة بالغــن 

تقريًبــا قبــل ســن الســبعن.

النتائج الرئيسية
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ي اتخــاذ التدابــ�ي الالزمــة. 
عــت اآلن �ف تســتطيع حكومــة البحريــن تقليــل أعبــاء وخســائر األمــراض غــ�ي الُمعديــة إذا �ش

ي أربــع حزم من السياســات الُمجّربة والمجدية اقتصادًيا 
وتثبت نتائج دراســة الجدوى االقتصادية أن االســتثمار �ف

مــن حيــث التكلفــة ســيؤدي خــالل الـــ 15 عاًمــا المقبلــة إل:

1

2

3

ف النمــو االقتصــادي ألنهــا تضمــن انخفــاض عــدد  تــؤدي تدابــ�ي الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي الُمعديــة إل تحفــ�ي
األفــراد الذيــن يخرجــون مــن نطــاق القــوى العاملــة بســبب الوفــاة المبكــرة وبســبب التغيــب عــن العمــل 

 للعجــز أو المــرض.
ً
نتيجــة

ســيؤدي إقــرار حزمــة إجــراءات التدخــل ال�يــري لمكافحــة أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري 
إل تجنــب حــدوث معظــم الوفيــات )6161 حالــة وفــاة( تليهــا حزمــة إجــراءات الحــد مــن اســتهالك الملــح 
ي ســيتم تجنبهــا )13539 مــن األشــخاص الذيــن  )6048 حالــة وفــاة(. وتمثــل حــاالت الوفــاة المبكــرة الــىت
ي ســيتم تفاديهــا لجميــع إجــراءات التدخــل  الــىت تقــل أعمارهــم عــن 70 عاًمــا( نحــو 90٪ مــن الوفيــات 

)14977 حالــة وفــاة ســيتم تجنبهــا(.

ي تمثــل أفضــل الخيــارات المــوىص بهــا إل العديــد مــن  ــل الــىت تــؤدي كل حزمــة مــن إجــراءات وتدابــ�ي الَتَدخُّ
ي تفــوق التكاليــف. فتدابــ�ي وإجــراءات الحــد مــن اســتهالك الملــح تحقــق أعــىل عائــد  المزايــا والمكاســب الــىت
ي 

اقتصــادي )7,2(، تليهــا إجــراءات مكافحــة التبــغ )2,7(، ثــم مبــادرات التوعيــة بأهميــة النظــام الغــذا�ئ
ي )1,7(، ثــم إجــراءات التدخــل ال�يــري لعــالج أمــراض القلــب واألوعيــة 

الصــحي وممارســة النشــاط البــد�ف
الدمويــة والســكري )1,4(.

تفــادي خســائر يف الناتــج االقتصــادي تســاوي 636 مليــون 
دينــار بحرينــي )1,7 مليــار دوالر أمريــيك(

إنقــاذ حيــاة 15000 إنســان وتقليــل معــدل اإلصابــة 
باألمــراض.

ــار بحرينــي(  ــة )636 مليــون دين توفــر مكاســب اقتصادي
ــون  ــذ )262 ملي ــف التنفي ــرًا تكالي ــوق كث ــغ يف وهــو مبل

ــي(. ــار بحرين دين
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ي إجراءات وتداب�ي جديدة للتدخل ال�يري 
االستثمار �ف

كافــة  الســكان  مشــاركة  عــىل  وتعتمــد  التكلفــة  توفــر 
وتوســيع نطــاق اإلجــراءات والتدابــ�ي الحاليــة، بمــا يــؤدي 
ي قطــاع الصحــة واالســتدامة الماليــة 

إل تعزيــز الكفــاءة �ف
ائــب عــىل المنتجات  لخدمــات القطــاع العــام. زيــادة ال�ف
وبــات المحــالة بالســكر(  الضــارة بالصحــة )التبــغ والم�ش
وتحويــل الدعــم عــن المنتجــات الضــارة بالصحــة  )مثــل 

زة للصحــة. الوقــود الملــوث( إل المنتجــات الُمعــزِّ

ُهــج جديــدة واختبــار 
ُ
تنفيــذ سياســات تســتند إل رؤى ون

مــن  االســتفادة  لزيــادة  المبتكــرة  الحلــول  جــدوى 
الســلوكيات  اتبــاع  عــىل  ف  والتحفــ�ي الحاليــة  الخدمــات 

لصحيــة. ا

الحــرص عــىل أن تكــون تدابــ�ي الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي 
اتيجيات  إســ�ت ي 

�ف أساســًيا  محــوًرا  ومكافحتهــا  الُمعديــة 
ي 

وس مــرض كورونــا )كوفيــد19( والتعا�ف التعامــل مــع فــ�ي
منــه.

القطاعــات  مســتوى  عــىل  المبذولــة  الجهــود  تعزيــز 
والمجتمــع  بأكملهــا  الحكوميــة  والهيئــات  المختلفــة 
الــوعي  وإذكاء  الُمعديــة  غــ�ي  األمــراض  لمكافحــة  بــأ�ه 
بهــا. اإلصابــة  وعوامــل  الُمعديــة  غــ�ي  باألمــراض  العــام 

مختلــف  ي 
�ف والمســاءلة  والتقييــم  المراقبــة  تعزيــز 

. ت عــا لقطا ا

14

5

2

3

االبتكاراالستثار والتوسع

تطبيــق تدابــر شــاملة 
واملكافحــة  للوقايــة 

والتعــايف
املشاركة والتعاون

املراقبة واملساءلة

مصدر الصورة )الصفحة المقابلة(:  © كريس برايس ع�ب فليكر

التوصيات



15

ي البحرين
الوقاية من األمراض غ�ي الُمعدية ومكافحتها �ف

»وبالتــالي فــإن القضيــة ليســت مــدى قــدرة البلــدان عــل تنفيــذ 
ي تمثــل أفضــل التوصيــات والخيــارات، 

التدابــري واإلجــراءات الــ�ت
لدينــا كل  بذلــك.  القيــام  عــدم  تحمــل  عــل  قدرتهــا  مــدى  بــل 
األدوات إلنقــاذ األرواح؛ كل المطلــوب منــا فقــط هــو وضعهــا 
هــل  هــو:  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال  الصحيــح.  مكانهــا  ي 

�ف
ســنفعل ذلــك؟ إنــه ســؤال يجــب أن نجيــب عليــه بالقــرارات 

ي نتخذهــا اليــوم وكل يــوم«.
الــ�ت

يسوس تيدروس أدهانوم غي�ب
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
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1
مقدمة

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن الوضع 
)غــ�ي  الُمعديــة  غــ�ي  لألمــراض  الحــالي 
ويصــف  البحريــن،  مملكــة  ي 

�ف الســارية( 
النمــوذج المســتخدم لتقديــر أعبــاء هــذه 
تبــة  األمــراض والمكاســب والمنافــع الم�ت
عــىل سياســات التعامــل معهــا، كمــا يقــدم 
ف  تحســ�ي إل  تــؤدي  ي  الــىت التوصيــات 
الوقايــة منهــا وتعزيــز مكافحتهــا. ويناقــش 
الحاليــة  واألنمــاط  المســتويات  التقريــر 
لتعــاطي التبــغ واســتهالك الملــح، وقلــة 
الغذائيــة،  واألنمــاط  ي 

البــد�ف النشــاط 
الخطــر  لعوامــل  الحــالي  واالنتشــار 

الســكان.  ف  بــ�ي األيضيــة 
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ي تعزيــز الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي الُمعديــة )غــ�ي الســارية( ومكافحتهــا عــىل مــدار الســنوات 
ة �ف حققــت مملكــة البحريــن إنجــازات كبــ�ي

ف  ك بــ�ي ي عــام 2018 جائــزة فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت
العديــدة الماضيــة. وتقديــًرا لهــذه الجهــود، نالــت مملكــة البحريــن �ف

ي عــام 2019 
ة” )انظــر اإلطــار 1(، و�ف ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ضمــن فئــة “وزارات الصحــة المتمــ�ي

تلــىت صاحــب الســمو الملــ�ي األمــ�ي خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء تكريــم مديــر منظمــة الصحــة العالميــة كقائــد عالــ�ي 
ي مجــال الصحــة وتطويــر المنظومــة الصحيــة، ]1[ غــ�ي أن األمــراض غــ�ي المعديــة ال تــزال هي الســبب األول 

ولــه إســهامات عظيمــة �ف
ي البحريــن فحســب، بــل تــ�ف 

ايــد. ال تــ�ف األمــراض غــ�ي المعديــة بالصحــة �ف ف ي مملكــة البحريــن وال تــزال تنتــ�ش بمعــدل م�ت
للوفيــات �ف

، والنمــو االقتصــادي، و“اســتدامة  ي ذلــك التوجيهــات العامــة للحكومــة بشــأن التــوازن المــالي
أيًضــا بالتنميــة المســتدامة للبــالد، بمــا �ف

ات مرتفعــة لتعزيــز اإلنفــاق الحكــومي عــىل هــذه  وجــودة الخدمــات االجتماعيــة والتعليميــة والصحيــة واإلســكانية والحفــاظ عــىل مــؤ�ش
الخدمــات”. ]2[ 

ف الــوكاالت  ك بــ�ي ي قــام بهــا فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت ي 2017 الــىت
كة إل مملكــة البحريــن �ف وقــد توصلــت زيــارة البعثــة المشــ�ت

المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا إل أن األمــراض غــ�ي المعديــة الرئيســية األربعــة - وهي ال�طــان وأمــراض 
ي البحريــن؛ كمــا 

القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمنــة - تســبب نحــو 75٪ مــن إجمــالي الوفيــات �ف
ي 64٪ مــن جميــع الوفيــات 

ي هــذا التقريــر إل أرقــام مماثلــة، حيــث تســببت األمــراض غــ�ي المعديــة �ف
توصلــت النمــاذج المقدمــة �ف

خــالل عــام 2018. وُتســّبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة نحــو نصــف )49٪( حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن األمــراض غــ�ي المعديــة 
ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي  ك بــ�ي كة لفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت ي البحريــن. كمــا توصلــت البعثــة المشــ�ت

�ف
ف مــن أحــد األمــراض غــ�ي المعديــة  ف ســكان البحريــن أي قبــل الوصــول لســن الســبع�ي ي 2017 إل أن نســبة الوفــاة المبكــرة بــ�ي

المعديــة �ف
األربعــة الرئيســية تبلــغ 12٪. ]3[ ويســع الهــدف رقــم 3,4 مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة إل تقليــل الوفيــات 

المبكــرة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة بمقــدار الثلــث قبــل حلــول عــام 2030.

إن تأثــ�ي األمــراض غــ�ي المعديــة عــىل صحــة اإلنســان واضــح غــ�ي أن هــذا التأثــ�ي ال يمثــل ســوى جانًبــا واحــًدا مــن المشــكلة، فاألمــراض 
ي  ي اإلنتــاج. فالوفــاة المبكــرة ألي إنســان تعــىف

 عــن الخســائر �ف
ً

غــ�ي المعديــة تــؤدي أيًضــا إل ارتفــاع تكاليــف الرعايــة الصحيــة فضــا
ي ســنوات العمــل الباقيــة. وباإلضافــة إل ذلــك، فــإن مــن ُيصــاب بمــرض مــا يكــون أكــ�ث ُعرضــة 

فقــد ناتــج العمــل الــذي كان ســيؤديه �ف
للتغيــب عــدة أيــام عــن العمــل أو الحضــور ومزاولــة العمــل بقــدرة إنتاجيــة منخفضــة. عــىل المســتوى العالــ�ي تبلــغ التكلفــة التقديريــة 
ة مــن 2011 إل 2030، بمــا يعــادل 48٪ مــن الناتــج المحــىلي  اإلجمــالي  لألمــراض غــ�ي المعديــة 30 تريليــون دوالر أمريــ�ي خــالل الفــ�ت
ي لألفــراد  ي كان مــن الممكــن تفاديهــا بطــرق أخــرى يعــىف ي عــام 2010. ]4[ واإلنفــاق عــىل عــالج المشــكالت الصحيــة الــىت

لــدول العالــم �ف
ـع المواصــالت أو األشــكال األخــرى  ـ ـ ي التعليــم، أو مشــاريـ

ي الفــرص األخــرى، مثــل انخفــاض االســتثمار �ف
والحكومــات خســائر فادحــة �ف

ي أو المــادي الــذي قــد يــدر عوائــد عــىل المــدى الطويــل. مــن رأس المــال البــ�ش

هــا مــن  ي غ�ي
ي مملكــة البحريــن كمــا حــدث �ف

وس كورونــا )كوفيــد - 19( بســبب األمــراض غــ�ي المعديــة �ف ات جائحــة فــ�ي تتفاقــم تأثــ�ي
وس كورونــا  البلــدان، األمــر الــذي يجعــل مكافحتهــا والوقايــة منهــا أولويــة أكــ�ث إلحاًحــا مــن أي وقــت آخــر. وتشــهد حــاالت اإلصابــة بفــ�ي
ت وزارة الصحــة  ي البحريــن لتصــل إل مــا يزيــد عــن 40 ألــف حالــة بتاريــــــخ 5 أغســطس 2020. ]5[ ولمكافحــة الجائحــة، نــ�ش

تزايــًدا �ف
وس كورونــا للجمهــور. ]6[ وقــد أشــادت منظمــة الصحــة العالميــة  ي مملكــة البحريــن المعلومــات والمســتجدات حــول جائحــة فــ�ي

�ف
وس  ي التعامــل مــع جائحــة فــ�ي

بصاحــب الســمو الملــ�ي األمــ�ي خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، رئيــس وزراء مملكــة البحريــن لمنهجــه �ف
ي أوسع نطاق ممكن. ]7[ وتتسبب األمراض 

ي إنهاء الجائحة �ف
كورونا لتوحيد المجتمع من أجل إنشاء زخم واسع النطاق يساعد �ف

ي ازديــاد احتمــاالت العــدوى، وكذلــك احتمــاالت ظهــور 
غــ�ي المعديــة وعوامــل الخطــر المرتبطــة بهــا - الســلوكية والبيئيــة واأليضيــة2 - �ف

أعــراض ومضاعفــات وخيمــة ثــم الوفــاة. فاألشــخاص المصابــون باألمــراض غــ�ي المعديــة مهــددون بالتعــرض للمعانــاة الصحيــة بســبب 
ي كانــت تقــدم لهــم. ولهــذا يجــب أن تكــون تدابــ�ي الوقايــة مــن  تعطــل خدمــات الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة وعالجهــا �يرًيــا الــىت

ي منــه. 
وس مــرض كورونــا والتعــا�ف اتيجيات التعامــل مــع فــ�ي ي إســ�ت

األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا محــوًرا أساســًيا �ف

ي وعوامــل الخطــر 
ــمنة، وعوامــل الخطــر الســلوكية مثــل تعــاطي الكحــول والتبــغ، باإلضافــة إل قلــة النشــاط البــد�ف يشــمل ذلــك عوامــل الخطــر األيضيــة مثــل البدانــة والسُّ  2

البيئيــة مثــل تلــوث الهــواء.
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ح اإلجــراءات والتدابــ�ي  وس مــرض كورونــا ويــ�ش ف األمــراض غــ�ي المعديــة وفــ�ي يناقــش الملحــق ]1[ بإيجــاز عالقــات التأثــ�ي والتأثــر بــ�ي
ي بوســع حكومــة مملكــة البحريــن اتخاذهــا.  المتكاملــة الــىت

ي عــام 2017 عــن 
ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة �ف ك بــ�ي لقــد أســفرت زيــارة فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت

ي تتمــاسش مــع إطــار العمــل لتنفيــذ إعــالن األمــم المتحــدة الســياسي بشــأن األمــراض  التوصيــة بمجموعــة مــن اإلجــراءات والتدابــ�ي الــىت
ي تــم  ق المتوســط. ويوضــح الملحــق ]5[ التوصيــات الــىت غــ�ي المعديــة الصــادر عــن اللجنــة اإلقليميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة لــ�ش
ي عــام 2017، 

ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة �ف ك بــ�ي تقديمهــا خــالل زيــارة فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت
ي إطــار بعثــة 2017، ناقشــت منظمــة الصحــة العالميــة ووزارة 

ي األخــذ بهــا وتنفيذهــا. و�ف
ومــدى التقــدم الــذي أحرزتــه مملكــة البحريــن �ف

ي البحرين. وقد أدرجت البحرين 
ي إجراءات مكافحة األمراض غ�ي المعدية �ف

الصحة أهمية دراســة الجدوى االقتصادية لالســتثمار �ف
ي خطــة العمــل لمكافحــة 

إجــراء دراســة الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار لمكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة كأحــد األنشــطة المحــددة �ف
ك مــن األمــم المتحــدة )منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج األمــم  األمــراض غــ�ي المعديــة 2030-3،2019 ]8[ وقــد قــام وفــد مشــ�ت
ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة( بزيــارة إل البحريــن  ك بــ�ي ي وفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت

المتحــدة اإلنمــا�ئ
ي نوفمــ�ب 2019 لبــدء دراســة الجــدوى االقتصاديــة )للمزيــد مــن المعلومــات، انظــر قســم الطــرق والوســائل(. 

�ف

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/ :يمكــن االطــالع عــىل خطــة العمــل الوطنيــة لمكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة والوقايــة منهــا )2019 - 2030( هنــا  3
pdf.20٪)20pic٪20draft٪final(20٪2019032019٪20objectives٪20plan٪20action٪20NCD٪BHR_B3_National

ف الوكاالت المعنية بالوقاية  ك ب�ي ي عام 2018 بجائزة من فريق عمل األمم المتحدة المش�ت
فازت مملكة البحرين �ف

لمكافحــة  اتخذتهــا  ي  الــىت القطاعــات  ي اإلجــراءات متعــددة 
إنجازاتهــا �ف الُمعديــة ومكافحتهــا عــن  األمــراض غــ�ي  مــن 

فــت اللجنــة الوطنيــة لألمــراض غــ�ي الُمعديــة برئاســة ســعادة وزيــرة  األمــراض غــ�ي الُمعديــة والوقايــة منهــا. وقــد أ�ش
الصحــة الســيدة فائقــة بنــت ســعيد الصالــح، وقيــادة الدكتــورة مريــم إبراهيــم الهاجــري، عــىل تنســيق مبــادرات وجهــود 
ي تركــز عــىل الوقايــة  ي مبالــغ االســتثمار الــىت

البحريــن متعــددة القطاعــات لمواجهــة األمــراض غــ�ي الُمعديــة عــىل الزيــادة �ف
ة عــىل المــدى الطويــل.   مــن األمــراض غــ�ي المعديــة وتــؤدي إل توفــ�ي مبالــغ كبــ�ي

فــت وزارة الصحــة ولجنــة مكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة التابعــة لهــا منــذ اســتالم الجائــزة عــىل اســتثمارات  وقــد أ�ش
ي 

ي تشــمل جميــع الســكان، منهــا حملــة جديــدة لمكافحــة التبــغ �ف ي تدابــ�ي الوقايــة وإجــراءات التوعيــة الــىت
جديــدة �ف

، وبرنامــج دوري للفحــص المــدرسي لســلوكيات  ف المــدارس االبتدائيــة، وبرنامــج جديــد للمهــارات الحياتيــة لليافعــ�ي
ي تعرضهــم ألخطــار األمــراض. بــدأت إدارة تعزيــز الصحــة أيًضــا برنامــج أماكــن عمــل معــززة للصحــة الــذي  الطــالب الــىت
ي والتغذيــة الصحيــة ومكافحــة التبــغ والصحــة النفســية والصحــة 

يضــع معايــ�ي ألماكــن العمــل تتعلــق بالنشــاط البــد�ف
ي وأنمــاط االســتهالك لمواطنيهــا، منهــا برامــج 

ف النظــام الغــذا�ئ المهنيــة. كمــا أطلقــت مملكــة البحريــن برامــج لتحســ�ي
يبــة عــىل  الحــد مــن الملــح الطوعيــة والحــد مــن محتــوى الدهــون غــ�ي المشــبعة. وتــدرس البحريــن تنقيــح فــرض رصف

وبــات المحــالة بالســكر وســيكون ذلــك حينهــا إنجــاًزا آخــر لألمــام. الم�ش

ك  ة” مــن فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت ف ي 2018 بجائــزة “وزارة الصحــة المتمــ�ي
اإلطــار )1(: مملكــة البحريــن تفــوز �ف

ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي الُمعديــة بــ�ي

https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BHR_B3_National%20NCD%20action%20plan%20objectives%2019032019%20(final%20draft%20pic)%20.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BHR_B3_National%20NCD%20action%20plan%20objectives%2019032019%20(final%20draft%20pic)%20.pdf
https://extranet.who.int/ncdccs/Data/BHR_B3_National%20NCD%20action%20plan%20objectives%2019032019%20(final%20draft%20pic)%20.pdf
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ي البحريــن، إذ مــن 
يــة واالقتصاديــة الفادحــة لألمــراض غــ�ي المعديــة الحاجــة الملحــة للتخفيــف مــن أعبائهــا �ف وتؤكــد الخســائر الب�ش

الممكــن التقليــل مــن احتمــاالت اإلصابــة باألمــراض غــ�ي المعديــة مــن خــالل تعديــل ثالثــة أنــواع مــن الســلوك )تعــاطي التبــغ، والنظــام 
ول(. ووفًقــا  ( وعوامــل الخطــر األيضيــة )مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم ومســتوى الكوليســ�ت ي

، وقلــة النشــاط البــد�ف ي غــ�ي الصــحي
الغــذا�ئ

لمنظمــة الصحــة العالميــة، مــن الممكــن الوقايــة مــن 80٪ عــىل األقــل مــن أمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة والســكري المبكــرة، 
و40٪ مــن حــاالت ال�طــان إذا أزلنــا عوامــل الخطــر. ]9[ فتقليــل احتمــاالت اإلصابــة باألمــراض غــ�ي المعديــة أمــر قابــل للتحقيــق مــن 
ي بانتظــام وتجنــب اســتهالك منتجــات التبــغ. ويــؤدي تقليــل تعــرض النــاس 

، وممارســة النشــاط البــد�ف ي صــحي
خــالل اتبــاع نظــام غــذا�ئ

ي إل تقليــل حــاالت الوفــاة واإلعاقــة الناتجــة عــن األمــراض غــ�ي المعديــة. وقــد جعلــت  للمخاطــر البيئيــة مثــل تلــوث الهــواء الخــار�ب
ي مــن المتوقــع أن توفــر عــىل الحكومــة  ي خطــة العمــل الوطنيــة للطاقــة المتجــددة الــىت

البحريــن إصــالح دعــم الوقــود إحــدى أولوياتهــا �ف
ي الوقــت نفســه 

. ]10[ وقــد يــؤدي تقليــل دعــم الوقــود األحفــوري إل تقليــل التعــرض لتلــوث الهــواء، و�ف ي 13 مليــون دينــار بحريــىف
ي ناقشــها هــذا التقريــر. ي تمويــل السياســات الــىت

يســاهم �ف

ي تؤدي إل اإلصابة باألمراض غ�ي المعدية، وكث�ي منها خارج سيطرة وصالحيات  دات وعوامل الخطر الىت يوضح الشكل )1( الُمَحدِّ
القطاع الصحي وحده.

دات األمراض غري الُمعدية ومسؤوليات التعامل معها الشكل )1(: ُمَحدِّ

الوقاية األساسية من عوامل الخطر المؤدية لألمراض غري المعدية
هي مسؤولية جميع الوزارات، خاصة وزارة الصحة، والمجتمع ككل

اإلدارة الرسيرية والوقاية الثانوية
 المسؤولية الرئيسية تقع عىل وزارة الصحة

عوامل الخطر المتوسطة عوامل الخطر السلوكية دات الجوهرية الُمَحدِّ

الفقر وسوء األحوال 	 
المعيشية

اإلقصاء االجتماعي	 
ة 	  تصميم المدن الكب�ي

ة والصغ�ي
إتاحة السلع وتسويقها	 

ي غ�ي صحي	 
نظام غذا�ئ

ي	 
الخمول البد�ف

التبغ	 

البدانة/السمنة	 
 ارتفاع مستوى السكر 	 

ي الدم
�ف
نسبة غ�ي طبيعية 	 

ي الدم
للدهون �ف

أمراض القلب	 
السكري	 
السكتة الدماغية	 
ال�طان	 
أمراض الجهاز 	 

التنفسي المزمنة

األمراض غري المعدية
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ي نشــ�ي إليهــا باســم “أفضــل  حــة ذات الجــدوى االقتصاديــة العاليــة، الــىت أعــدت منظمــة الصحــة العالميــة قائمــة بالسياســات المق�ت
ــل المجديــة اقتصادًيــا مقارنــة بالتكلفــة لمســاعدة الــدول األعضــاء  السياســات والخيــارات”، ومجموعــة إضافيــة مــن إجــراءات الَتَدخُّ
ي خطــة العمــل العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غــ�ي 

عــىل تقليــل أعبــاء األمــراض غــ�ي المعديــة. وقــد وصفــت هــذه اإلجــراءات بالتفصيــل �ف
ي جمعيــة الصحــة العالميــة 2017، وتتضمــن 

المعديــة ومكافحتهــا 2030-2013. وقــد تــم تحديــث “أفضــل التوصيــات والخيــارات” �ف
ي اإلصابــة باألمــراض غــ�ي المعديــة باإلضافــة إل إجــراءات 

تدابــ�ي للحــد مــن عوامــل الخطــر الســلوكية واأليضيــة المعــروف بتســببها �ف
ــل ال�يــري للوقايــة مــن هــذه األمــراض وعالجهــا. ]11[ الَتَدخُّ

ي تؤكــد جدواهــا االقتصاديــة. وُيعــزى ذلــك  ــذ “أفضــل التوصيــات والخيــارات” عــىل النطــاق العالــ�ي رغــم قــوة األدلــة الــىت ــق أو ُتنفَّ ولــم ُتطبَّ
ون.  ي يغفــل عنهــا الكثــ�ي ي جــزء منــه إل التكاليــف والخســائر الخفيــة لألمــراض غــ�ي المعديــة )عــىل ســبيل المثــال التأثــ�ي االقتصــادي( الــىت

�ف
ــل للوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا، باإلضافــة إل تحديــد عائــدات  ولهــذا، كان التحديــد الكــ�ي لتكاليــف إجــراءات الَتَدخُّ
ي هــذه اإلجــراءات مطلًبــا ملًحــا ومهًمــا مــن الــدول األعضــاء. لقــد أعــدت تقاريــر دراســات الجــدوى االقتصاديــة لمســاعدة 

االســتثمار �ف
ي تناســبها التخــاذ إجــراءات وتدابــ�ي الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا. رات االقتصاديــة الــىت البلــدان عــىل وضــع المــ�ب

مصدر الصورة: )الصفحة المقابلة(: © Omar Chatriwala من فليكر
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تعمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة عــىل إنشــاء نمــاذج للتكاليــف الصحيــة واالقتصاديــة لألمــراض غــ�ي المعديــة، 
باإلضافــة إل المكاســب والفوائــد المحتملــة مــن توســيع نطــاق التطبيــق عــىل مــدى 5 أعــوام و15 عاًمــا. تقــارن 

 : ف ف ســيناريوه�ي الدراســة بــ�ي

الوضــع الحــالي الــذي ال يشــهد تطبيــق أو تنفيــذ أي سياســات جديــدة، وظلــت فيــه مســتويات التغطيــة عــىل . 	
حالهــا. 

ــل ال�يــري المجديــة اقتصادًيــا . 2 وســيناريو االســتثمار الــذي يشــهد توســيع تطبيــق السياســات وإجــراءات الَتَدخُّ
عــىل مــدى الـــ 15 عاًمــا المقبلــة. 

تقــدر دراســات الجــدوى االقتصاديــة المزايــا االقتصاديــة والصحيــة لتنفيــذ حــزم السياســات المــوىص بهــا األربعــة 
عــىل مــدى 5 أعــوام و15 عاًمــا. يســتخدم التحليــل أداة OneHealth مــن منظمــة الصحــة العالميــة، وهي عبــارة 

كاء األمــم المتحــدة.  عــن نمــوذج للســكان عــىل أســاس علــم األوبئــة طــوره �ش

ي قد تؤدي إل تحقيق أك�ب عائد صحي واقتصادي  كما تحدد دراســة الجدوى االقتصادية التداب�ي واإلجراءات الىت
ل والسياسات:  ل الدراسة الحزم األربــع التالية من إجراءات الَتَدخُّ

ّ
حل

ُ
لمملكة البحرين. وت

ي البحريــن وإجراءاتهــا المؤسســية، ويعــرض بالتفصيــل 
يصــف قســم تحليــل الموقــف الراهــن منظومــة الصحــة �ف

ــل ال�يــري القائمــة عــىل األدلــة. أمــا قســم منهــج الدراســة  لمســتوى التنفيــذ الحــالي للسياســات وإجــراءات الَتَدخُّ
المكاســب  وتوقــع  المعديــة  غــ�ي  األمــراض  أعبــاء  بتقديــر  النمــوذج  هــذا  يقــوم  وكيــف  النمــوذج،  إعــداد  فيصــف 
االقتصاديــة والمزايــا الصحيــة لتنفيــذ السياســات. وبينمــا يصــف قســم النتائــج مخرجــات النمــوذج ومــا توصــل إليــه، 
ي البحريــن. 

احــات الخاصــة بالوضــع والموقــف �ف يناقــش قســم الخاتمــة النتائــج، أمــا قســم التوصيــات فيعــرض االق�ت
يحتــوي التقريــر عــىل خمســة ماحــق لتوفــ�ي المزيــد مــن اإلرشــادات حــول التدابــ�ي الســليمة والمجديــة للوقايــة مــن 
ي الحفــاظ 

ي أحرزتهــا �ف ي الحفــاظ عــىل التحســينات الــىت
األمــراض غــ�ي الُمعديــة ومكافحتهــا لدعــم مملكــة البحريــن �ف

عــىل صحــة الســكان.

الحد من انتشار تعاطي التبغ1

حزمة إجراءات مكافحة التبغ

2
تقليل استهاك الملح

حزمة إجراءات الحد من استهاك الملح

3
ي
ف النظام الغذا�ئ ي وتحس�ي

الحد من الخمول البد�ف

ي
حزمة إجراءات التوعية بالتغذية الصحية والنشاط البد�ف

4
فحص أمراض السكري والقلب واألوعية الدموية وعاجها 

والسيطرة عليها

ل الرسيري لمكافحة أمراض القلب واألوعية الدموية 
ُّ

إجراءات الَتَدخ
والسكري
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تعمــل دراســات الجــدوى االقتصاديــة عــىل إنشــاء نمــاذج للتكاليــف الصحيــة واالقتصاديــة لألمــراض غــ�ي المعديــة، 
باإلضافــة إل المكاســب والفوائــد المحتملــة مــن توســيع نطــاق التطبيــق عــىل مــدى 5 أعــوام و15 عاًمــا. تقــارن 

: ف ف ســيناريوه�ي الدراســة بــ�ي

منوذج دراسة الجدوى االقتصادية

الوضع الحالي

ال يتم تنفيذ أي سياسات جديدة، وتستمر 
مستويات التغطية الحالية كما هي

سيناريو االستثمار

ل  توسيع تطبيق السياسات وإجراءات الَتَدخُّ
المجدية اقتصادًيا عىل مدى الـ 15 عاًما 

المقبلة

المكاسب االقتصادية والصحية لتنفيذ 
حزم السياسات األربعة الموىص بتطبيقها

تحليل عوائد االستثمار لتأث�ي 
ي تحقق  ل وتحديد التداب�ي الىت إجراءات الَتَدخُّ

أك�ب عائد اقتصادي

تقديرات المكاسب

التحليل
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ــة  ــوىل وزارة الصح ــد تت ــوح. ق ــة ووض ــدث برصاح ــب أن نتح يج

زمــام القيــادة، غــر أنهــا لــن تســتطيع أن تنهــض بجهــود الحــد مــن 

ــة  ــذه الحقيق ــن ه ــا. ومل تك ــة وحده ــر املُعدي ــراض غ ــاء األم أعب

ــي  ــهد تف ــذي يش ــايل ال ــت الح ــن الوق ــا م ــاًء ووضوًح ــر ج أك

جائحــة فــروس كورونــا )كوفيــد 19( عــى مســتوى العــامل والــذي 

يتطلــب منــا تكاتــف األيــدي حكومــًة ومجتمًعــا لنعمــل مًعــا عــى 

اســتئصال هــذه الجائحــة. 

سعادة وزيرة الصحة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح
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Zsuzsanna Schreck © :مصدر الصورة
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2
يعــرض هــذا القســم نظــرة عامــة عــىل 
ي 

�ف انتشــاًرا  األكــ�ث  المخاطــر  عوامــل 
الســلوكيات  مســتوى  عــىل  البحريــن 
تعــاطي  مثــل  االســتهالك  وأنمــاط 
الملــح  اســتهالك  وفــرط  التبــغ 
المتوازنــة  غــ�ي  الغذائيــة  واألنظمــة 
ويناقــش   . ي

البــد�ف النشــاط  وقلــة 
عوامــل  انتشــار  كذلــك  القســم 
ي ذلك ارتفاع 

المخاطر األيضية، بما �ف
ول،  ضغــط الــدم، وارتفــاع الكوليســ�ت
ويســتعرض  والســكري،  والســمنة 
أيًضــا. البيئيــة  المخاطــر  عوامــل 

األمراض غري الُمعدية وعوامل الخطر  
ي البحرين

�ف
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ت األمــراض غــ�ي الُمعديــة مثــل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمنــة وال�طان  انتــ�ش
ي مملكة البحرين عىل مدى العقود العديدة الماضية. وأصبحت اآلن مســؤولة عن نحو 75٪ من 

ة �ف ب�عة كب�ي
ي البالد. وأمراض القلب واألوعية الدموية هي الســبب الرئيسي لحاالت الوفيات الناجمة عن األمراض 

الوفيات �ف
ي البحريــن، يليهــا ال�طــان بنســبة 18٪ ثــم الســكري 

غــ�ي المعديــة إذ تــؤدي إل 49٪ مــن إجمــالي حــاالت الوفــاة �ف
هــا  ي البحريــن، وأك�ث

ي وفــاة نحــو 400 شــخص كل عــام �ف
بنســبة 3٪ مــن الوفيــات. وتتســبب أمــراض ال�طــان �ف

شــيوًعا الرئــة والثــدي والقولــون والمســتقيم. ]12[

ويتعــرض البحرينيــون للعديــد مــن عوامــل الخطــر 
الُمعديــة،  غــ�ي  لألمــراض  المســببة  الســلوكية 
وقلــة   ، الصــحي غــ�ي  ي 

الغــذا�ئ النظــام  خاصــة 
، وتعــاطي التبــغ. وينتــج عــن ذلــك  ي

النشــاط البــد�ف
ضغــط  بارتفــاع  اإلصابــة  مــن  عاليــة  معــدالت 
واألوعيــة  القلــب  وأمــراض  والســكري،  الــدم، 
ي 

�ف ف  البالغــ�ي مــن  و٪33,6  ــمنة.4  والسُّ الدمويــة، 
البحريــن مصابــون بارتفــاع ضغــط الــدم، و٪15 
منهم مصابون بالســكري )مقارنة بمعدل انتشــار 
ي جميع أنحاء العالم الذي ُيقّدر 

مرض السكري �ف
البحريــن  ي 

�ف الســكان  وغالبيــة   .)٪8.5 بنســبة 
منة )٪76(. ]13[ يعانون من زيادة الوزن أو السُّ

تعاطي التبغ 

منظمــة  أجرتــه  الــذي  المســح  نتائــج  كشــفت 
 ،2018 عــام  ي 

�ف البحريــن  ي 
�ف العالميــة  الصحــة 

رصــد  ي 
�ف ي  التدريــحب المنظمــة  نهــج  عــىل  القائــم 

عوامــل الخطــر المســببة لإلصابــة باألمــراض غــ�ي 
ف  البحرينيــ�ي مــن   ٪17,8 أن   )STEPS( المعديــة 

ف مــن  ( يدخنــون التبــغ يومًيــا، كمــا أن 15٪ مــن إجمــالي ســكان البــالد البالغــ�ي ف )مــن عمــر 18 عاًمــا فأكــ�ث البالغــ�ي
ف هــذه البيانــات انخفاًضــا طفيًفــا  ف مــن الجنســيات األخــرى يدخنــون التبــغ يومًيــا. وتبــ�ي ي البحريــن والمقيمــ�ي مواطــىف
ي 2007 لرصــد 

ي اســتهالك التبــغ بمــرور الوقــت، فقــد توصلــت نتائــج المســح الســابق الــذي أجرتــه المنظمــة �ف
�ف

ف يدخنــون التبــغ. ]14[ وترتفــع معــدالت  عوامــل خطــر اإلصابــة باألمــراض غــ�ي المعديــة أن 19,9٪ مــن البالغــ�ي
ف النارجيلــة )الشيشــة( منتــ�ش عــىل نطــاق واســع  ف الذكــور )23.5٪( مقارنــة باإلنــاث )3,3٪(. وتدخــ�ي التعــاطي بــ�ي
ف  ي البحريــن يدخنــون النارجيلــة، وينتــ�ش تدخــ�ي ي مملكــة البحريــن، فنحــو 28٪ مــن مســتهل�ي التبــغ مــن مواطــىف

�ف
الذكــور )٪25,1(.  مــن  أكــ�ب  اإلنــاث )54.4٪( بنســبة  ف  بــ�ي النارجيلــة 

ف 13  اوح أعمارهــم مــا بــ�ي ف الذيــن تــ�ت ي 2015، 17,7٪ مــن اليافعــ�ي
ف الشــباب �ف ووفًقــا لنتائــج مســح التبــغ العالــ�ي بــ�ي

و15 عاًمــا يســتهلكون منتجــات التبــغ )25٪ مــن الذكــور، و10,1٪ مــن اإلنــاث(. ومــا يقــرب مــن نصــف الشــباب 
ي األماكــن العامــة المغلقــة )46.6٪( وقــال 25٪ منهــم إنهــم يتعرضــون 

ي �ف ف الســلىب ي معرضــون للتدخــ�ي البحريــىف
ي  ف الســلىب ، إذ يــدرك 60,7٪ منهــم أخطــار التدخــ�ي ف ل أيًضــا. وأقــر الطــالب بأخطــار التدخــ�ي ف ي المــ�ف

ي �ف ف الســلىب للتدخــ�ي

ومــع أن الســكري نفســه أحــد األمــراض غــ�ي الُمعديــة لكنــه أيًضــا عامــل خطــر يــؤدي لإلصابــة بأنــواع أخــرى مــن األمــراض غــ�ي المعديــة مثــل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة   4
وال�طــان.
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ي األماكــن العامــة المغلقــة. ]15[ كمــا بينــت نتائــج 
ف �ف اره، و75,5٪ منهــم يؤيــدون الحظــر والمنــع التــام للتدخــ�ي وأرصف

ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة  ك بــ�ي كة لفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت البعثــة المشــ�ت
ف الشــباب”.  ف التبــغ والشيشــة بــ�ي ي نســبة تدخــ�ي

ي 2017 أيًضــا أن هنــاك “تزايــًدا مقلًقــا �ف
ي البحريــن �ف

�ف

ي  ف السلىب ف والتدخ�ي ي البحرين وفق تقييم التأث�ي االقتصادي للتدخ�ي
ة �ف ُيسبب تعاطي التبغ خسائر اقتصادية كب�ي

ف  ة الناتجــة عــن التدخــ�ي ة وغــ�ي المبــا�ش ــدرت إجمــالي الخســائر االقتصاديــة المبــا�ش
ُ
ي البحريــن. بــل ق

لعــام 2019 �ف
5 أو نحــو 1,4٪ مــن الناتــج 

ائيــة لمــا يصــل إل 951 مليــون دوالر أمريــ�ي ي مًعــا بمــا ُيعــادل القــوة ال�ش ف الســلىب والتدخــ�ي
]16[ . ي ي دول مجلــس التعــاون الخليــحب

ي أكــ�ب قــدر مــن الخســائر االقتصاديــة �ف
المحــىلي اإلجمــالي ســنوًيا، وهــو ثــا�ف

ي
قلة النشاط البد�ف

ي )نقــص النشــاط 
ي بأنــه كل حركــة جســدية تتطلــب طاقــة. ولقــد تحــدد أن قلــة النشــاط البــد�ف

ف النشــاط البــد�ف ُيعــرَّ
( رابــع أخطــر عامــل رئيــسي ُمســبب للوفيــات عــىل مســتوى العالــم )6٪ مــن الوفيــات عــىل مســتوى العالــم(.  ي

البــد�ف
ف 21٪ و25٪ مــن  اوح مــا بــ�ي ي الســبب الرئيــسي لنســبة تــ�ت

ر أن قلــة النشــاط البــد�ف باإلضافــة إل ذلــك، فإنــه ُيقــدَّ
حــاالت اإلصابــة ب�طانــات الثــدي والقولــون، و 27٪ مــن اإلصابــات بمــرض الســكري، و30٪ مــن أعبــاء أمــراض 

القلــب اإلقفاريــة تقريًبــا. ]17[ 

ف  ف و51,9٪ مــن غــ�ي البحرينيــ�ي ي البحريــن أن 50,9٪ مــن الســكان البحرينيــ�ي
خلــص مســح STEPS لعــام 2018 �ف

مــن  دقيقــة   150 مــن  أقــل  إل  الكفايــة  عــدم  تشــ�ي  )فيمــا  ي 
الــكا�ف بالقــدر  ي 

البــد�ف النشــاط  ممارســة  بعــدم  أفــادوا 
ي األســبوع(. ]18[ كذلــك كانــت النســاء 

التماريــن �ف
ي 

البحرينيــات أقــل فرصــة لممارســة النشــاط البــد�ف
ممارســة  نســب  جــاءت  إذ  بالرجــال،  مقارنــة 
ف النســاء والرجــال  بــ�ي التماريــن الرياضيــة الكافيــة 
تــم  وكذلــك  تيــب.  ال�ت عــىل  و٪59,6   ٪37
غــ�ي  الســكان  ف  بــ�ي نفســه  التوجــه  عــىل  الوقــوف 
ي البحريــن حيــث أبلــغ 40,1٪ مــن 

ف �ف البحرينيــ�ي
الكافيــة  الرياضيــة  التماريــن  النســاء عــن ممارســة 

]19[ الرجــال.  مــن   ٪52.3 مقابــل 

عوامل الخطر الغذائية

ســبيل  عــىل  الغذائيــة،  الخطــر  عوامــل  تشــمل 
للملــح  العــالي  االســتهالك  الحــ�،  ال  المثــال 
المشــبعة،  غــ�ي  الدهــون  واســتهالك  والســكر، 
تــوىصي  وات.  والخــ�ف الفواكــه  اســتهالك  ي 

وتــد�ف
الســكر  تنــاول  العالميــة بتقليــل  منظمــة الصحــة 
مدخــول  إجمــالي  مــن   ٪10 عــن  يزيــد  ال  مــا  إل 
وكذلــك  واألطفــال،  ف  البالغــ�ي مــن  لــكل  الطاقــة 

ح خفًضــا إضافًيــا إل 5٪.6 ]20[ وبحســب ملــف التغذيــة القطــري لمنظمــة األغذيــة والزراعــة عــن البحريــن،  تقــ�ت
ي عــام 2002. ]21[ بــل إن 

ي �ف ي البحريــىف
ي النظــام الغــذا�ئ

مثلــت الســكريات أكــ�ث مــن 20٪ مــن مدخــول الطاقــة �ف
ائية تعادل القوة ال�ش  5

ي يومي يحتوي عىل 2000 ســعر حراري، ســتكون 10٪ معادلة لمقدار 50 جراًما من الســكر يومًيا وســتكون 5٪ تســاوي 25 جراًما من الســكر يومًيا )جرام 
ي نظام غذا�ئ

�ف  6
الســكر يحتــوي عــىل 4 ســعرات حراريــة(.
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وبــات المحــالة بالســكر أعــىل مــن متوســط  2016 مــن الم�ش ي عــام 
ي البحريــن �ف

متوســط اســتهالك الشــخص �ف
ي 

ي أجريــت عــىل النظــام الغــذا�ئ ظهــر األبحــاث الــىت
ُ
ي كل مــن آســيا والعالــم. ]22[ وباإلضافــة إل ذلــك، ت

االســتهالك �ف
ي المملكــة المتحــدة ويــزداد 

ي البحريــن أن اســتهالك الســكر أعــىل مــن القيمــة اليوميــة المــوىص بهــا �ف
لألطفــال �ف

]23[ العمــر.  تقــدم  مــع  االســتهالك 

ي ارتفــاع ضغــط الــدم ويزيــد خطــر 
إن فــرط اســتهالك الملــح يشــكل هــو اآلخــر مخاطــر صحيــة شــديدة ألنــه يســاهم �ف

اإلصابــة بأمــراض القلــب والســكتة الدماغيــة. ولهــذه األســباب، تــوىصي منظمــة الصحــة العالميــة بعــدم تنــاول أكــ�ث 
ــا لتقليــل تنــاول 

ً
ي منظمــة الصحــة العالميــة هدف

مــن 5 جرامــات مــن الملــح يومًيــا. كذلــك وضعــت الــدول األعضــاء �ف
الملــح لســكان العالــم بنســبة 30٪ بحلــول عــام 2025. ]24[ وأوضحــت اإلحصائيــات عــن عــام 2010 أن كل 
ي المتوســط 

ي البحرين )الذين تزيد أعمارهم عن 20 عاًما( قد اســتهلك 14 جراًما يومًيا من الملح �ف
شــخص بالغ �ف

)14 جراًمــا للرجــال و 13 جراًمــا للنســاء(، وهــذا مــا يقــارب ثالثــة أضعــاف توصيــة منظمــة الصحــة العالميــة. ]25[ 

الدهــون المتحولــة ضــارة بالصحــة ويجــب عــدم اســتهالكها أو إنتاجهــا بشــكل مــن األشــكال. وُيقــدر أن اســتهالك 
الدهــون المتحولــة يــؤدي إل 500,000 حالــة وفــاة ســنوية عــىل مســتوى العالــم بســبب أمــراض القلــب واألوعيــة 
ي 2018 خطــة للتخلــص مــن الدهــون المتحولــة مــن اإلمــدادات 

الدمويــة. لــذا أصــدرت منظمــة الصحــة العالميــة �ف
م البحريــن باللوائــح  ف ، تلــ�ت ي الغذائيــة. ]26[ وفيمــا يمثــل جــزًءا مــن هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون الخليــحب
ي الملصق. 

ي اإلمدادات الغذائية، ويجب اإلعالن عنها �ف
الخاصة بالدهون المتحولة إذ ُيســمح فقط بأد�ف كمية �ف

واســتبعادها  المتحولــة  الدهــون  عــىل  للقضــاء  تطوعًيــا  برنامًجــا  البحريــن  ي 
�ف الصحــة  وزارة  تنفــذ  وكذلــك   ]27[

نامــج إل إصــدار  ي البحريــن للمشــاركة فيــه. وباإلضافــة إل ذلــك، يهــدف هــذا ال�ب
ة �ف وتطوعــت المخابــز الشــه�ي

ي البحريــن مــن شــأنها اســتبعاد الدهــون المتحولــة مــن نظــام الغــذاء. ]28[
يعــات دائمــة �ف ت�ش

وات يومًيــا )400 جــرام عــىل األقــل(. ]29[  تــوىصي منظمــة الصحــة العالميــة بخمــس حصــص مــن الفاكهــة والخــ�ف
ي الصــحي ألســباب عديــدة؛ فــ�ي مصــدٌر جيــٌد لألليــاف وعنــٌ� 

وات جــزُء مــن النظــام الغــذا�ئ والفاكهــة والخــ�ف
الــدم لتقليــل مخاطــر اإلصابــة باألمــراض غــ�ي  ي 

ول �ف ف مســتويات الكوليســ�ت ٌ يســاعد عــىل تحســ�ي ٌ أســاسي ي
غــذا�ئ

ف أفــادوا بعــدم كفايــة  المعديــة. وأظهــرت البيانــات المأخــوذة مــن مســح STEPS عــام 2018 أن 85٪ مــن المشــارك�ي
ف أن الفئــات العمريــة  وات يومًيــا )أقــل مــن خمــس حصــص(. كذلــك تبــ�ي مــا يتناولونــه يومًيــا مــن الفاكهــة والخــ�ف
وات بنســب تزيــد عــىل الفئــات األصغــر إذ أبلــغ 12٪ مــن األشــخاص الذيــن  األكــ�ب ســًنا تتنــاول الفواكــه والخــ�ف
ف 70 و 80  اوح أعمارهــم بــ�ي ف 18 و30 عاًمــا عــن تنــاول كميــات كافيــة، مقارنــة بـــ 29٪ ممــن تــ�ت اوح أعمارهــم بــ�ي تــ�ت

عاًمــا. ]30[

عوامل الخطر األيضية

ي مخاطــر اإلصابــة بأحــد أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، 
ة �ف ُيســبب ارتفــاع عوامــل الخطــر األيضيــة زيــادة كبــ�ي

ــمنة  ومــن أمثلــة عوامــل الخطــر األيضيــة ارتفــاع ضغــط الــدم وارتفــاع مــؤ�ش كتلــة الجســم المرتبــط بالبدانــة والسُّ
ي الــدم. 

وارتفــاع مســتويات الدهــون �ف

ي البحريــن إمــا يعانــون مــن زيــادة الــوزن 
ولقــد خلــص مســح STEPS لعــام 2018 أن 72.4٪ مــن إجمــالي الســكان �ف

ي البحريــن  ف مواطــىف ــمنة تزيــد بنســبة أكــ�ب بــ�ي )35.5٪( أو الســمنة )36.9٪(. بــل إن معــدالت زيــادة الــوزن والسُّ
ف  هــم مــن الجنســيات األخــرى )65.5٪(. كذلــك ُيشــار إل أنــه ثمــة انتشــار أعــىل لزيــادة الــوزن بــ�ي )76٪( عــن غ�ي
ف  تيــب، ومــع ذلــك فــإن الســمنة أكــ�ث شــيوًعا بــ�ي الذكــور عــن اإلنــاث بنســب تبلــغ )38.7٪( و)30.9٪( عــىل ال�ت
ف ارتفــاع نســبة  ي مقابــل الذكــور )33٪(، وذلــك عــىل مســتوى إجمــالي الســكان. ]31[ ولقــد تبــ�ي

اإلنــاث )42.5٪( �ف
ي عــام 2007 الــذي وجــد آنــذاك أن 69٪ مــن الســكان 

ي البحريــن مقارنــة بالمســح الســابق �ف
الســمنة وزيــادة الــوزن �ف
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ي عــام 2016 إل أن ٪35,3 
يعانــون مــن زيــادة الــوزن أو الســمنة. ]32[ وتشــ�ي بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة �ف

ف يعانــون  ف )مــن ســن 5 إل 19 عاًمــا( يعانــون مــن زيــادة الــوزن، وأن 17,2٪ مــن المراهقــ�ي مــن األطفــال والمراهقــ�ي
مــن الســمنة. ]33[ 

بحسب مسح STEPS لعام 2018، كان 33,6٪ من إجمالي السكان يعانون من ارتفاع ضغط الدم، مع معدالت 
ف الذكــور  ف )27,5٪(، فيمــا جــاءت النســبة بــ�ي ف غــ�ي البحرينيــ�ي ف )40,5٪( مقارنــة بمثيلهــا بــ�ي ف البحرينيــ�ي أعــىل بــ�ي
ي 31٪ مــن 

ول �ف )38,7٪( مقارنــة باإلنــاث )26٪(. كذلــك أشــارت النتائــج إل مســتويات عاليــة مــن الكوليســ�ت
مجمــوع الســكان )33,5٪ مــن الذكــور و27,8٪ مــن اإلنــاث(. ]34[

ف )فــوق  ي البحريــن إل أن 15٪ مــن جميــع البالغــ�ي
ي توصــل إليهــا مســح STEPS لعــام 2018 �ف تشــ�ي البيانــات الــىت

ف اإلنــاث  ف الذكــور )17,1٪( وبــ�ي ي البحريــن مصابــون بمــرض الســكري، فيمــا جــاءت نســب اإلصابــة بــ�ي
18 عاًمــا( �ف

)10.7٪(. وتتجاوز هذه النسب معدل االنتشار العال�ي لمرض السكري البالغ 8,5٪. ]35[ وبــهذا فإن احتمال 
ف )15,4٪ مقابــل 6.9٪(. ]36[ ولقــد وجــدت  ف بالســكري ضعــف غــ�ي البحرينيــ�ي ف البحرينيــ�ي إصابــة المواطنــ�ي
ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي الُمعديــة  ك بــ�ي كة لفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت البعثــة المشــ�ت
ي 

]37[ وختاًمــا �ف البحريــن.  ي 
المعديــة �ف غــ�ي  باألمــراض  المرتبطــة  الوفيــات  مــن   ٪3 يســبب  الســكري  مــرض  أن 

ي بهــا أعــىل نســبة انتشــار باحتســاب العمــر  ف البلــدان الخمســة األول الــىت هــذا الشــأن، فــإن البحريــن أيضــا مــن بــ�ي
ق األوســط وشــمال إفريقيــا. وباإلضافــة إل مــا تقــدم، فإنــه ُيتوقــع أن  ي منطقــة الــ�ش

ي 16 دولــة �ف
لــداء الســكري7 �ف

ق األوســط وشــمال إفريقيــا بحلــول عــام 2045. ]39[ وتظــل  ي منطقــة الــ�ش
يتضاعــف انتشــار مــرض الســكري �ف

ي بمــا يعــرض 72,4٪ مــن ســكان 
زيــادة الــوزن والســمنة مــن أقــوى عوامــل الخطــر لمــرض الســكري مــن النــوع الثــا�ف

البحريــن الذيــن يعانــون مــن زيــادة الــوزن أو الســمنة 
 . لخطــر أكــ�ب

عوامل الخطر البيئية

يمــوج  مــكان  البحريــن  المناخيــة:  الظــروف 
الطلــق  الهــواء  ي 

�ف ي 
البــد�ف للنشــاط  بالتحديــات 

ي 
وبيئــات العمــل بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة �ف

الصيــف عــىل مــدى ســتة أو ســبعة أشــهر مــن العــام 
ي عــام 2019، 

إذ تصــل إل 50 درجــة مئويــة. و�ف
شــهر  ي 

�ف حــرارة  درجــات  أعــىل  البحريــن  ســجلت 
تجــاوزت  إذ   ،1902 عــام  منــذ  حزيــران  يونيــو/ 
يوًمــا.   20 ي 

�ف مئويــة  درجــة   40 الحــرارة  درجــات 
المرتفعــة،  الحــرارة  لدرجــات  والتعــرض   ]40[
ات طويلة من الزمن، يؤدي إل إجهاد  خاصة لف�ت
ي قــد ُيســبب تدهــور المشــكالت الطبيــة  فســيولو�ب
الموجودة مســبًقا بل قد يســبب الوفاة المبكرة أو 

]41[ العجــز. 

الصيــف  أشــهر  ي 
�ف رمضــان  شــهر  يحــل  عندمــا 

الحــارة، فــإن ذلــك يســتدعي مزيــًدا مــن االعتبــارات 
اليــوم.  طــوال  يصومــون  األفــراد  ألن  الصحيــة 

ي البحريــن 16,3٪. والبلــدان األربعــة األخــرى هي المملكــة العربيــة الســعودية )17,7٪( واإلمــارات )17,2٪( ومــ� 
تبلــغ نســبة االنتشــار باحتســاب العمــر لــداء الســكري �ف  7

.)٪16,3( )16,8٪( وقطــر 
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ي بيئــات درجــات الحــرارة المرتفعــة، مثــل البيئــات الصناعيــة، يزيــد خطــر اإلجهــاد الحــراري والتعــرض 
إن العمــل �ف

ي 
ي الطقــِس الحــاِر �ف

ي أحــد التحديــات والمخاطــر الصحيــة المحتملــة �ف
للمــرض. ]42[ كذلــك يظــل النشــاط البــد�ف

ي أثنــاء ممارســة الرياضــة، خاصــة لمــن يعانــون مــن أمــراض 
ئ �ف شــهر رمضــان. وثمــة خطــر التعــرض للمــوت المفــا�ب

ي وقــت مناســب، 
ي بيئــة مكيفــة و�ف

القلــب األساســية. ]43[ لــذا تــوىصي مؤسســة حمــد الطبيــة بممارســة الرياضــة �ف
ي أثنــاء النهــار عندمــا تكــون درجــة الحــرارة عــىل أشــدها وقــد ال يكــون ذلــك ممكًنــا 

ويكمــا ُوىص أال يكــون ذلــك �ف
للجميــع. ]44[

[ فيهــا  ي تشــكل الجزيئــات الدقيقــة ]قطرهــا 2.5 ميكرومــ�ت تلــوث الهــواء: تلــوث الهــواء هــو مزيــــــٌج مــن الملوثــات الــىت
ايــد لتلــوث الهــواء ُمرتبــط بزيــادة مخاطــر اإلصابــة ببعــض األمــراض غــ�ي  ف مصــدر قلــق رئيــسي للصحــة. والتعــرض الم�ت
المعديــة مثــل أمــراض القلــب اإلقفاريــة والســكتة الدماغيــة ومــرض االنســداد الرئــوي المزمــن وأمــراض ال�طــان. 
ي ضــوء المســتوى العــالي مــن الجزيئــات 

]45[ وتتأرجــح البحريــن حالًيــا حــول النطــاق غــ�ي الصــحي لجــودة الهــواء، �ف
ي الهــواء. ]46[ كذلــك تشــ�ي البيانــات الــواردة مــن منصــة منظمــة الصحــة العالميــة بشــأن جــودة الهــواء والصحــة أن 

�ف
ي العاصمــة المنامــة أكــ�ث مــن ســتة أضعــاف الحــد الــذي تــوىصي 

التعــرض للجســيمات الدقيقــة بقطــر 2.5 ميكرومــ�ت �ف
بــه منظمــة الصحــة العالميــة بأنــه آمــٌن. وتشــ�ي البيانــات إل أن التعــرض لتلــوث الهــواء يقتــل أكــ�ث مــن 200 شــخص 
ف التعــرض للجســيمات الدقيقــة بقطــر 2.5 ميكرومــ�ت والوفيــات  ي البحريــن. ]47[ ويوجــد ربــط قــوي بــ�ي

ســنوًيا �ف
ي ذلــك ضعــف وظائــف الرئــة لــدى األطفــال. وكذلــك قــد تؤثــر أيًضــا عــىل نتائــج الــوالدة. ]48[ 

واالعتــالل، بمــا �ف

ــج مــن  ـ ـ ـ ف عــ�ب مزيـ ف الجســيمات الدقيقــة بقطــر 2.5 ميكرومــ�ت وتوفــ�ي بيئــة صحيــة للمواطنــ�ي يمكــن تقليــل تركــ�ي
يــة المناســبة لبيئــة البحريــن. ]49[ لــذا ســتعمل الخطــة الوطنيــة  تقنيــات الطاقــة المتجــددة والتصميمــات الح�ف
ي البحريــن عــىل تقليــل انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري وتعزيــز بيئــة أكــ�ث صحــة. ويمكــن 

للطاقــة المتجــددة �ف
اســتخدام  يقلــل  أن   ]50[ ي  الخليــحب التعــاون  مجلــس  دول  ي 

�ف ال�عــة  عاليــة  الحديديــة  الســكك  ربــط  وع  لمــ�ش
ي 

ي بمــا �ف
المركبــات واالنبعاثــات الناجمــة عنهــا. كذلــك يمكــن أن يــؤدي التحــول إل القطــار إل تعزيــز النشــاط البــد�ف

ي البحريــن.
يــة، مثــل الممــرات الداخليــة مــع مراعــاة درجــات الحــرارة �ف ذلــك التصميمــات الح�ف

ت النظــم  ي للبحريــن عــىل الــواردات، وقــد تغــ�ي
توفــر األطعمــة المغذيــة ومناســبة أســعارها: يعتمــد األمــن الغــذا�ئ

ي البحريــن. ولقــد 
امــن مــع التنميــة االقتصاديــة �ف ف ي الســنوات العديــدة الماضيــة بال�ت

ا �يًعــا �ف ً ف تغــ�ي الغذائيــة للمواطنــ�ي
ق البحر األبيض المتوســط نحو زيادة اســتهالك األطعمة المصنعة  ي منطقة �ش

تحولت أنماط اســتهالك الغذاء �ف
ي تنــاول األليــاف وزيــادة 

امــن ذلــك مــع انخفــاض �ف ف وات. كذلــك ي�ت والمنتجــات الحيوانيــة وتقليــل الفواكــه والخــ�ف
تنــاول الســكر والصوديــوم والدهــون غــ�ي الصحيــة )الدهــون المشــبعة والدهــون المتحولــة(. ]51[ 

ي مــع اإلقــرار بالحاجــة 
ي البحريــن أهميــة األمــن الغــذا�ئ

ـع البنيــة التحتيــة �ف ـ ـ أكــدت اللجنــة الوزاريــة للتنميــة ومشــاريـ
وات المحليــة. ]52[ ولقــد  ي قطــاع الزراعــة ورفــع اإلنتــاج المحــىلي مــن األغذيــة، وخاصــة الخــ�ف

إل زيــادة التقــدم �ف
ي أوائــل 

وات �ف وات كمــا يتضــح مــن زيــادة إنتــاج الخــ�ف ي إنتــاج الخــ�ف
ة نمــًوا �ف ي العقــود األخــ�ي

شــهدت البحريــن �ف
ي عــام 2005 

ف عــامي 2005-2008 مــن 7558 طًنــا �ف ف زاد اإلنتــاج بــ�ي يــن حــ�ي العقــد األول مــن القــرن الحــادي والع�ش
ي زيــادة فاقــت الضعــف. ]53[  ي عــام 2008 بمــا يعــىف

إل 17229 طًنــا �ف
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ي ضــوء مــا تقــدم، تعمــل البحريــن عــىل دعــم تنويــــــع الغــذاء ودعــم التنميــة المســتدامة لقطــاع تربيــة األحيــاء المائيــة 
�ف

والقضــاء عــىل األمــراض الحيوانيــة. ]54[ ومــع ذلــك، فــإن المنــاخ الصحــراوي، والمنافســة مــن الــواردات الرخيصــة، 
الوطنيــة  والمبــادرة   ]55[ شــأن.  ذات  تحديــات  تشــكل  الخاصــة  واالســتثمارات  الحكوميــة  المــوارد  وُمحــددات 
ي القطــاع الــزراعي مثــل زيــادة األشــجار 

ف �ف ي البحريــن لديهــا مشــاريــــع جاريــة لتشــجيع العاملــ�ي
لتنميــة القطــاع الــزراعي �ف

والدفيئــات والحدائــق ونــ�ش الــوعي بالثقافــة الزراعيــة ألجــل زيــادة المعرفــة وتنميــة المهــارات. ]56[ 

كذلــك ثمــة أســاليب مبتكــرة أخــرى مثــل تشــجيع أســواق المــواد الغذائيــة المحليــة عــىل التوائــم مــع أهــداف النظــام 
يبــة القيمــة المضافــة )VAT( ليجــري  ي البحريــن. وباإلضافــة إل ذلــك، فــإن إعــادة تصنيــف إعفــاءات رصف

ي �ف
الغــذا�ئ

الغذائيــة  الخيــارات  تعــزز  قــد  بــدوره خطــوة  يمثــل  وات  والخــ�ف الفاكهــة  مثــل  فقــط  الصحيــة  الخيــارات  إعفــاء 
الصحيــة. 

مصدر الصورة: © abcdz2000 من فليكر
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 تحليل الموقف
الراهن

3
تيبــات  ال�ت القســم  هــذا  يســتعرض 
البحريــن  ي 

�ف والحكوميــة  المؤسســية 
الُمعديــة،  غــ�ي  األمــراض  لمكافحــة 
لتنفيــذ  الوطنيــة  الجهــود  ويلخــص 
بهــا  أوصــت  ي  الــىت الخيــارات  أفضــل 
إجــراءات  العالميــة و  الصحــة  منظمــة 
ــل المجديــة اقتصادًيــا للحــد مــن  التدخُّ

الُمعديــة. غــ�ي  األمــراض  عــبء 



36

ي البحرين
الوقاية من األمراض غ�ي الُمعدية ومكافحتها �ف

النظام الصحي يف البحرين وُسُبل تطويره

، وتواصــل الجهــود المســتمرة  ي النظــام الصــحي
تتمتــع البحريــن بنظــام شــامل للرعايــة الصحيــة، وتنفــذ إصالحــات �ف

ي خطــط وبرامــج 
لضمــان إدراج الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا ضمــن التغطيــة الصحيــة الشــاملة و�ف

وع الضمــان الصــحي  ي إطــار الخطــة الوطنيــة للصحــة )2016-2025(، تنفــذ البحريــن مــ�ش
العمــل المحليــة. و�ف

ف حريــة اختيــار  ف والمقيمــ�ي ف جــودة الرعايــة الصحيــة ومنــح المواطنــ�ي ، مــع أهــداف رئيســية تشــمل تحســ�ي ي الوطــىف
اف المجلــس األعــىل للصحــة وتهــدف  مقــدم الرعايــة الصحيــة الخــاص بهــم. وتجــري هــذه اإلصالحــات تحــت إ�ش

ف كفاءتهــا.  إل تعزيــز جــودة الخدمــات الصحيــة وتحســ�ي

ي عــام 2020، والــذي 
باإلضافــة إل ذلــك، تطــرح البحريــن نظاًمــا جديــًدا لتكنولوجيــا المعلومــات للرعايــة الصحيــة �ف

ي ذلــك 
، بمــا �ف ف الصــحي ي تتــم بموجــب نظــام التأمــ�ي ســيتتبع جميــع المطالبــات مــن قبــل األطبــاء والمدفوعــات الــىت

نظــام مراجعــة اســتخدام العقاقــ�ي )األدويــة( الــذي يتتبــع األدويــة رقمًيــا مــن المنشــأ وصــواًل إل المريــض. والجديــر 
ي أي مؤسســة طبيــة أو عالجيــة مــن الوصــول إل الســجالت الطبيــة للمــرىصف 

ــن األطبــاء �ف
ّ
بالذكــر أن النظــام يمك

ا إيجابًيــا عــىل اإلحــاالت واســتدعاء المريــض واســتمرارية الرعايــة. كمــا يتيــح  ً وتحديثهــا، ومــن المتوقــع أن يؤثــر تأثــ�ي
النظــام الرقابــة عــىل التكاليــف وجــودة الخدمــات عــىل نحــو مركــزي. 

ام قــوي بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي  ف ي وزارة الصحــة مــع الــ�ت
هنــاك بنيــة تحتيــة راســخة لألمــراض غــ�ي المعديــة �ف

المعديــة ومكافحتهــا. وتتكامــل إدارة األمــراض غــ�ي المعديــة بشــكل جيــد عــىل مســتوى الرعايــة الصحيــة األوليــة بمــا 
يتمــاسش مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة. وتعمــل الحكومــة عــىل توســيع نطــاق برامــج الصحــة الوقائيــة، 
ي ذلــك توســيع نطــاق 

ف عــىل تغيــ�ي الســلوك لتقليــل مخاطــر إصابــة الســكان باألمــراض غــ�ي المعديــة، بمــا �ف كــ�ي مــع ال�ت
حمــالت التوعيــة وتعزيــز الصحــة.

ي يونيــو/ حزيــران 2018، لوائــح بشــأن المنتجــات الضــارة بالصحــة 
يتضمــن قانــون الصحــة العامــة، الــذي تــم إقــراره �ف

ي المــدارس، والصيدليــات، 
وبــات غــ�ي الصحيــة، ومراقبــة أفضــل لألغذيــة �ف مثــل التبــغ والمنتجــات الغذائيــة والم�ش

ي مجــال الرعايــة الصحيــة. 
وعمــل القطــاع الخــاص �ف

ف نظــام الفحــص واإلحالــة، فمــن خــالل برنامــج “اخــ�ت طبيبــك”، يتلــىت المــرىصف الذيــن  تعمــل البحريــن عــىل تحســ�ي
القلــب واألوعيــة الدمويــة  المبكــر ألمــراض  الوقايــة ومنهــا الكشــف  يــزورون المراكــز الصحيــة المحليــة خدمــات 
ايــد عــىل الكشــف  ف ي البحريــن بشــكل م�ت

وال�طــان، واإلحالــة للعــالج المبكــر. يركــز مركــز الملــك حمــد لل�طــان �ف
ي معــدل الكشــف خاصــة �طــان 

ات أداء خاصــة يتــم قياســها ســنويا لتقييــم التقــدم �ف المبكــر، وقــد أدخــل مــؤ�ش
نامــج الرعايــة الصحيــة  وســتاتا. تقــوم البحريــن أيضــا بتحديــث إرشــادات فحــص الثــدي ل�ب الثــدي والقولــون وال�ب
األوليــة لتتمــاسش مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة، وأصــدرت إرشــادات محدثــة للصحــة النفســية. يقــدم 
ي 

األطبــاء النفســيون التدريــب ألطبــاء األ�ة مــن أجــل الفحــص، وقــد شــهدت عيــادات الصحــة العقليــة زيــادة �ف
. ف ف والبالغــ�ي اســتخدام خدمــات المراهقــ�ي
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التنسيق الحكومي الشامل ملكافحة األمراض غر املُعدية

ف القطاعات  التنسيق ب�ي

أنشــأت البحريــن لجنــة تنســيق وطنيــة متعــددة القطاعــات لمكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة تشــمل 12 قطاًعــا، 
يعــات  ، واحــدة معنيــة بالت�ش ف ف رئيســيت�ي بقيــادة وزارة الصحــة، وتنعقــد كل ثالثــة أشــهر. تمــت الموافقــة عــىل لجنتــ�ي
والتغطيــة  الُمعديــة  غــ�ي  باألمــراض  بالتوعيــة  معنيــة  والثانيــة  الُمعديــة،  غــ�ي  باألمــراض  المتعلقــة  والسياســات 
اتيجية البحريــن الوطنيــة متعــددة القطاعــات والمحــددة التكلفــة، وتجتمــع  اإلعالميــة. تقــوم اللجنــة بتنفيــذ إســ�ت
ب مملكــة  عــىل أســاس منتظــم وتتبــع خطــة عمــل ســنوية مــع اختصاصــات واضحــة للقطاعــات المشــاركة. وتــ�ف
ي تطبيق أفضل ممارســات التنســيق الحكومي الشــامل لمكافحة األمراض غ�ي المعدية. 

البحرين بذلك أروع مثل �ف
ي السياســة المتعلقــة باألمــراض غــ�ي الُمعديــة، بينمــا يمكــن 

ومــع ذلــك، فــإن بعــض القطاعــات منخرطــة بشــكل كبــ�ي �ف
زيــادة توعيــة البعــض اآلخــر بأدوارهــم المحتملــة وزيــادة مشــاركتهم. 

غــ�ي  األمــراض  لمعالجــة  تأسيســها  تــم  محــددة  لجنــة  لديــه  الــذي  ي  الخليــحب الصحــة  مجلــس  ي 
�ف البحريــن عضــو 

آليــة  البحريــن  أنشــأت  الســكري واألخــرى لل�طــان.  لمــرض  - واحــدة  لجنتــان فرعيتــان  ذلــك  ي 
بمــا �ف الُمعديــة، 

ي 
�ف الممثلــة  القطاعــات  تشــمل   .)NASC( ف  التدخــ�ي لمكافحــة  الوطنيــة  اللجنــة  التبــغ،  لمكافحــة  تنســيق وطنيــة 

، التعليــم والشــباب والرياضــة واإلعــالم والتجــارة والصناعــة والبيئــة والمجتمــع  ف اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة التدخــ�ي
ي 

اتيجية وطنيــة لمكافحــة التبــغ �ف ف إســ�ت ي والحكومــات المحليــة. وتبنــت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة التدخــ�ي
المــد�ف

ي إطــار خطــة 
ائــب وتنفيــذ التعبئــة والتغليــف البســيط كأولويــات �ف ي تتضمــن زيــادة الــوعي وزيــادة ال�ف عــام 2018 الــىت

العمــل. 

اتيجية والتخطيط اإلسرت

امج الوطنية المعنية  اتيجيات والخطط وال�ب ي تطوير وتنفيذ اإلس�ت
أظهرت الحكومة البحرينية قيادة مستدامة �ف

ي مملكــة البحريــن 
اتيجية الوطنيــة لمكافحــة األمــراض غــ�ي الُمعديــة والوقايــة منهــا �ف باألمــراض غــ�ي الُمعديــة. اإلســ�ت

ي 25٪ مــن مخاطــر الوفيــات المبكــرة  2014-2025 لديهــا هــدف شــامل طويــل األجــل لتحقيــق »خفــض نســىب
ف )30- ف البالغــ�ي بســبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وال�طــان والســكري واألمــراض التنفســية المزمنــة، بــ�ي
ي عــام 2010 

70 ســنة( خــالل الـــ 15 ســنة القادمــة«، وتهــدف إل خفــض معــدل الوفيــات المبكــرة مــن 65٪ �ف
اتيجية إل تحقيــق هــذه األهــداف، جزئيــا، مــن خــالل أهــداف مهمــة  ي عــام 2025. وتهــدف اإلســ�ت

إل 48,8٪ �ف
الملــح  تنــاول  تقليــل متوســط  الســكري و  الســمنة ومــرض  ارتفــاع معــدالت  2025، وقــف  عــام  تشــمل، بحلــول 
الدهــون المشــبعة وزيــادة اســتهالك  تنــاول  الدهــون، كمــا يتضــح مــن  تنــاول  30٪ و تقليــل  الســكان بنســبة  ف  بــ�ي
ي بنســبة 10٪. ]58[ باإلضافــة 

ي غــ�ي الــكا�ف
ي للنشــاط البــد�ف وات للفــرد وتقليــل االنتشــار النســىب حصــص الخــ�ف

إل ذلــك، لــدى البحريــن خطــة عمــل وطنيــة بشــأن األمــراض غــ�ي الُمعديــة 2019-2030، تتمــاسش مــع أهــداف 
ي 

التنميــة المســتدامة وخطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة. ولــدى الخطــة ســتة أهــداف رئيســية بمــا �ف
ات  ذلــك »الحــد مــن عوامــل الخطــر القابلــة للتعديــل والمحــددات االجتماعيــة األساســية«. وقــد تــم اقتبــاس مــؤ�ش
ات أهــداف التنميــة المســتدامة، ودراســة الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار  أهــداف األمــراض غــ�ي الُمعديــة مــن مــؤ�ش
اتيجية  اإلســ�ت اكــة  ال�ش وإطــار  البحريــن  مملكــة  ]57[ وتتضمــن  نشــاط ذو صلــة.  الُمعديــة هي  غــ�ي  األمــراض  ي 

�ف
اكــة. ]59[   لألمــم المتحــدة 2018-2022 »تعزيــز منــع األمــراض غــ�ي الُمعديــة وعالجهــا« كإحــدى نتائــج هــذه ال�ش
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ترســم خطة عمل حكومة البحرين 2019 - 2022 ]60[ المســار الذي تســلكه البالد لتحقيق رؤيتها االقتصادية 
لعــام 2030 القتصــاد قــادر عــىل المنافســة عالمًيــا يســتفيد منــه ســكان البحريــن الذيــن يحظــون بمعايــ�ي العيــش 
ايــدة ووظائــف عاليــة األجــور. وتشــ�ي وثيقــة الرؤيــة االقتصاديــة لعــام 2030 إل تعزيــز وتشــجيع  ف الرغيــد وإنتاجيــة م�ت

 ]61[ . ف النظــام الصــحي أســلوب الحيــاة الصــحي باعتبــاره طريقــا لتحســ�ي

الحكومة المحلية

ي التنفيــذ الفعــىلي لمكافحــة األمــراض غــ�ي 
ة جغرافًيــا إال أنهــا تــؤدي دوًرا مؤثــًرا محورًيــا �ف للبحريــن مســاحة صغــ�ي

. وتســع البحريــن لنيــل اعتمــاد “المدينــة الصحيــة” مــن منظمــة الصحــة العالميــة  المعديــة عــىل المســتوى المحــىلي
وع “المنامة مدينة صحية” عام 2017. وبالتنسيق مع وزارة الصحة  ي جميع محافظاتها. لذا ُدشن م�ش

للمدن �ف
والمحافظــة العاصمــة، تلقــت “أم الحصــم”، تلــك المدينــة المجــاورة للعاصمــة المنامــة، شــهادة اعتمــاد “المدينــة 

وع. ]62[ ي معــرض تنفيــذ هــذا المــ�ش
ي نوفمــ�ب 2018 �ف

الصحيــة” �ف

ي 
ا، وتنظــر البلديــات �ف

ً
كذلــك وســعت الحكومــة نطــاق مبادرتهــا للمراكــز الصحيــة لتبلــغ إجمــااًل 35 مركــًزا ُمشــارك

يــة لتكــون أكــ�ث مالئمــة ومناســبة ألســاليب الحيــاة الع�يــة )اإلطــار 3(. ف التصاميــم الح�ف كيفيــة تحســ�ي

ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي  ك بــ�ي مــن 15–17 مايــو 2015، أتــم فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت
ي وبرنامــج 

ي البحريــن. وقــاد هــذه البعثــة مندوبــون عــن برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
كة �ف المعديــة بعثــة برامــج مشــ�ت

ي ومنظمــة الصحــة العالميــة. وبعــد تقييــم مــدى انتشــار األمــراض غــ�ي المعديــة وعوامــل الخطــر  األمــم المتحــدة البيــىئ
ف الــوكاالت  ك بــ�ي وإجــراءات الوقايــة والســيطرة واألهــداف المرجــوة، قدمــت مهمــة فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت
ي اتخاذها. هذه التوصيات 

المعنية بالوقاية من األمراض غ�ي المعدية إل مملكة البحرين توصيات بإجراءات ينبعف
ي الُملحــق 5 مــع الموقــف الراهــن لــكل منهــا. وموجــز القــول لقــد حققــت مملكــة البحريــن تحســينات 

موضحــة �ف
. فمثــًا، تحــددت أدوار كل قطــاع  ي ي االرتقــاء بالســيطرة عــىل األمــراض غــ�ي المعديــة عــىل المســتوى الوطــىف

ملحوظــة �ف
ي لجنــة مكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة لبلــوغ مســتوى أفضــل للتنســيق متعــدد القطاعــات لمكافحــة األمــراض 

اآلن �ف
اتيجيات والخطــط متســقة بالكامــل تقريًبــا مــع  غــ�ي المعديــة وألجــل أن تكــون السياســات الصحيــة الوطنيــة واإلســ�ت
ي أهــداف مكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة 

الرؤيــة االقتصاديــة الوطنيــة 2030. كذلــك تعيــد مملكــة البحريــن النظــر �ف
ي  ي ســتف�ف إل مســتقبل صــحي لمواطــىف ام بتوصيــات الحصــة العامــة الــىت ف اتيجياتها وتحديثهــا لضمــان االلــ�ت وإســ�ت

البحريــن. 

ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي  ك بــ�ي اإلطــار )2(: تحديــث مــن مهمــة فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت
المعديــة )انظــر الملحــق 5( 
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اإلنفاق عل الرعاية الصحية

دينــار   500 ُيعــادل  بمــا  الصحيــة،  الرعايــة  عــىل  ســنوًيا  المحــىلي  اإلجمــالي  الناتــج  مــن   ٪5 قرابــة  البحريــن  ُتنفــق 
ل جزئًيــا  ، ســُيَموَّ ي ف وطــىف ( لــكل مواطــن ســنوًيا. وتؤســس البحريــن حالًيــا صنــدوق تأمــ�ي ي )1300 دوالر أمريــ�ي بحريــىف
 حالًيــا عــىل تحديــد الحــزم اإللزاميــة 

ُ
اكات المــرىصف ورســوم المســتخدم. كذلــك تعمــل الحكومــة بمدفوعــات اشــ�ت

الحــزم  لقــاء  رســًما  البحريــن  مواطنــو  ســيدفع  ذلــك  وبموجــب   . الصــحي ف  التأمــ�ي نامــج  ل�ب واالختياريــة  األساســية 
ف  ف بالرعايــة ضمــن التأمــ�ي ف فســيظلون مشــمول�ي ــا بالحزمــة األساســية. أمــا غــ�ي المواطنــ�ي

ً
االختياريــة ويتمتعــون مجان

الصــحي لصاحــب العمــل. وتعمــل الحكومــة حالًيــا عــىل جمــع بيانــات التكلفــة مــن المستشــفيات الخاصــة لجمــع 
ف الجديــد.  صــاغ بهــا الحزمــة والتســع�ي وفــق نظــام التأمــ�ي ي تُ المعلومــات والبيانــات الــىت

إن إصالحــات تمويــل الرعايــة الصحيــة نابعــة وُمســتلهمة مــن توجيهــات حكوميــة تؤكــد عــىل النمــو االقتصــادي 
ي ذلــك قطــاع 

وع ورفــع كفــاءة القطــاع الحكــومي واالرتقــاء بفعاليتــه بمــا �ف ــع مــوارد تمويــل المــ�ش ـ ـ ـ المتــوازي وتنويـ
ي مــن  الرعايــة الصحيــة. ولقــد وضعــت خطــة عمــل الحكومــة لألعــوام 2019-2022 الخطــوات واإلجــراءات الــىت

شــأنها تحقيــق هــذه األهــداف. 

ي االقتصاد وجميع 
ف وخطط ربط التوجهات �ف ف التاليت�ي انية عىل أســاس صفري للســنت�ي ف وســوف تنفذ البحرين م�ي

ي ذلــك مبــادرات الصحــة. 
انيــة، بمــا �ف ف المبــادرات بالم�ي

ف األشخاص عىل تكوين عادات حياة أك�ث صحية. فمثًا، تستطيع الحكومات  ي بناء وموجه لتحف�ي تخطيط ح�ف
وات والحــد مــن الملــح  ي ذلــك الفاكهــة والخــ�ف

َيــ�ِّ عــىل مواطنيهــا التمتــع بأنظمــة تغذيــة متوازنــة ومغذيــة، بمــا �ف أن تُ
يــة/ المجتمعــات وتوفــ�ي أســواق  ي األماكــن الح�ف

والســكر، ويتحقــق ذلــك بتعزيــز وتقويــة الوصــول إل الحدائــق �ف
الطعــام الطــازج. ]63[ فإطــار عمــل "المدينــة النشــطة" للمــدن الصحيــة األوروبيــة التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة 
ي مــن خــالل أنظمــة الحركــة وبيئــات مبنيــة ُتشــجع عــىل الســ�ي وركــوب الدراجــات 

يهــدف إل زيــادة النشــاط البــد�ف
ة  ألغــراض عمليــة )ومــن ذلــك مثــًا العمــل والمدرســة والرفاهيــة(. ]64[ ولقــد خطــت البحريــن خطــوات مهمــة وكبــ�ي

ي المحافظــة الجنوبيــة. 
ي ســبيل توفــ�ي معالــم حضاريــة "تؤمــن الســالمة الصحيــة" بإنشــاء مدينــة خليفــة �ف

�ف

وكما أوضح معالي وزير اإلسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، فإن مدينة خليفة "تزخر بالشواطئ والحدائق 
العامــة وشــبكات الكبــاري والجســور المتطــورة" بمــا ُيشــجع بشــدة عــىل ممارســة األنشــطة البدنيــة. ]65[ كذلــك 
هــات العامــة )مثــل حديقــة الحنينيــة  ف اتخــذت البحريــن إجــراءات بيئيــة إنشــائية أخــرى مثــل الشــبكة الوطنيــة للمت�ف
ى بالرفــاع،  ه ومحميــة عــراد، وممــسش قلعــة عــراد، وممــسش وحديقــة البديــع، وحديقــة خليفــة الكــ�ب ف العامــة، ومتــ�ف
ي 

ي األماكــن المفتوحــة/ منشــآت التدريــب والتمــرن �ف
وحديقــة دوحــة عــراد، وكورنيــش المحــرق( وإنشــاء ممــاش �ف

ي 
ي �ف

ي هــذا الشــأن أنــه باإلمــكان إنشــاء منشــآت ُمخصصــة للمــسش
، وصفــرة، ومدينــة حمــد(. وُيشــار �ف األحيــاء مثــل )عــالي

ي األحيــاء األقــدم عمــًرا كتلــك المناظــرة لألحيــاء والتجمعــات الســكنية الجديــدة.]66[ 
األماكــن المفتوحــة �ف

اإلطار )3(: تصميم أفضل للمدن يائم أنماط الحياة الصحيةالمعدية )انظر الملحق 5(  
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حالة تنفيذ التدابر املعروضة يف دراسة الجدوى االقتصادية 

ي شــملها النمــوذج الــذي يقدمــه هــذا  يوضــح الجــدوالن )1( و)3( مســتويات التنفيــذ الحاليــة إلجــراءات التدخــل الــىت
ي مكافحة األمراض غ�ي المعدية. وتتضمن هذه اإلجراءات 

التقرير ضمن دراسة الجدوى االقتصادية لالستثمار �ف
أفضــل التوصيــات والسياســات والخيــارات أو التدابــ�ي الفعالــة ذات الجــدوى االقتصاديــة العاليــة، باإلضافــة إل 
ي تحتــاج إل  بعــض التدابــ�ي ذات الجــدوى االقتصاديــة المتوســطة. كمــا يلفــت الجــدول االنتبــاه إل المجــاالت الــىت

تعزيزهــا وتوســيع نطاقهــا لتحقيــق تغطيــة بنســبة ٪100. 

ل عل مستوى السكان 
ُّ

الجدول )1(: حالة تنفيذ السياسات وإجراءات الَتَدخ

التبغ

إجراء التدخل

إجراء التدخل

إجراء التدخل

رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية

ف التبغ حماية الناس من تدخ�ي

ي اإلقاع عن تعاطي التبغ: تدخل موجز
عروض للمساعدة �ف

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

ف  ف البالغ�ي . وتتوفر بيانات انتشار استخدام التبغ ب�ي ف نفذ البحرين مسوحات تمثيلية ودورية للشباب والبالغ�ي تُ
مؤخــًرا عــ�ب آخــر مســح لمنظمــة الصحــة العالميــة المعنــون )STEPS( عــام 2018. وتخطــط البحريــن إلجــراء 
ي مســًحا شــامًا للتبغ  ي عام 2020، وســينفذ مجلس التعاون الخليحب

ف الشــباب )GYTS( �ف مســح شــامل للتبغ ب�ي
ف الشــباب متوفرة من مســح صحة  ف عىل مســتوى اإلقليم. والبيانات الحديثة بشــأن معدالت تدخ�ي ف البالغ�ي ب�ي

الطــالب حســب المــدارس 2016.

ف تقريًبــا  ف وجميــع أشــكال التبــغ الصــادر عــام 2009 يحظــر التدخــ�ي ي شــأن مكافحــة التدخــ�ي
ومــع أن قانــون التبــغ �ف

ي القانــون. ]67[ عــالوة 
ف مســموح بهــا ومحــددة �ف ي جميــع األماكــن المغلقــة، فــإن األماكــن المخصصــة للتدخــ�ي

�ف
كــر بشــكل خــاص أنــه مــن الصعــب تنفيــذ ذلــك عــىل أرض الواقــع بســبب الظــروف المناخيــة. أمــا 

ُ
عــىل ذلــك فإنــه ذ

عــدم االمتثــال للحظــر فيقــع تحــت طائلــة العقوبــات بغرامــة يتكبدهــا الُمدخــن والمؤسســة.

داد قيمتهــا. وباإلمــكان  ف )NRT( دون وصفــة طبيــة وُيمكــن اســ�ت اء بعــض العالجــات البديلــة للنيكوتــ�ي ُيمكــن �ش
. كذلــك  ي ف الصــحي الوطــىف ي التأمــ�ي

ف دون وصفــة طبيــة، وإن كانــت غــ�ي مكفولــة �ف اء البوبروبيــون والفارينكلــ�ي �ش
ي ثــالث عيــادات - وهي الحــورة وحمــد كانــو وبنــك البحريــن والكويــت. وتكــون 

ف �ف يتوفــر دعــم اإلقــالع عــن التدخــ�ي
 . ي ف الصــحي الوطــىف ي خطــة التأمــ�ي

ف )NRT( مشــمولة �ف العالجــات البديلــة للنيكوتــ�ي
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إجراء التدخل

إجراء التدخل

إجراء التدخل

إجراء التدخل

mCessation ي اإلقاع عن تعاطي التبغ: برنامج
عرض المساعدة �ف

تحذير بشأن المخاطر: ملصقات التحذير

تحذير بشأن المخاطر: حملة إعامية شاملة

فرض حظر عل إعانات التبغ

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

ف أو التبــغ وال تتوفــر خدمــة مماثلــة متوفــرة أو متاحــة  ي لإلقــالع عــن التدخــ�ي
ال يوجــد خــط مســاعدة وطنيــة مجــا�ف

ة.  اســل/ الرســائل النصيــة القصــ�ي ــا عــ�ب منصــات ال�ت
ً
مجان

ي للعبــوة. ]68[ وال 
ف األمــامي والخلــىف ف أن تغــ�ي 50٪ مــن الوجهــ�ي ــا ويتعــ�ي

ً
زمــة قانون

ُ
التحذيــرات الصحيــة مل

ُيحــدد القانــون وال ُيلــزم بوضــع التحذيــرات عــىل الجــزء العلــوي مــن مســاحة العــرض الرئيســية. ومــع أنــه محظــور 
ا  خفــف أو تــو�ي بمحدوديــة اآلثــار الضــارة للتبــغ مثــل “منخفــض القطــران” أو “الــ�ت اســتخدام عبــارات ُمضللــة تُ
لهــذه  بدائــل  تكــون  أن  ُيمكــن  باالحتــواء عــىل عالمــات رمزيــة  التغليــف  لعبــوات  ُيســمح  مــا زال  فإنــه  اليــت”، 

العبــارات، وكذلــك توصيفــات للنكهــات.

ف 1 يوليــو 2016 و30 يونيــو 2018، مــع أنــه لــم  طلقــت حملــة إعالميــة وطنيــة عــ�ب التلفزيــون والراديــو فيمــا بــ�ي
ُ
أ

ائــح المســتهدفة والجمهــور المقصــود الــذي يجــب أن توجــه الحملــة إليــه  ينفــذ بحــث قبــل الحملــة بشــأن ال�ش
ي نهايــة الحملــة. ]67[

. كذلــك لــم يتــم تنفيــذ تقييــم التأثــ�ي �ف لتحقيــق أعــىل تأثــ�ي

ي نقــاط بيــع منتجــات التبــغ 
ويــــــج للتبــغ وإعالناتــه ورعايتــه، باســتثناء اإلعــالن �ف تحظــر البحريــن معظــم أشــكال ال�ت

ام عاليــة. ]69[ ف ي هــذا الشــأن أن نســبة االلــ�ت
نــت. وُيذكــر �ف ومبيعــات اإلن�ت

التبغ



42

ي البحرين
الوقاية من األمراض غ�ي الُمعدية ومكافحتها �ف

التبغ

إجراء التدخل

إجراء التدخل

إجراء التدخل

فرض قيود عل إمكانية حصول الشباب عل التبغ

ائب عل التبغ زيادة ال�ف

التغليف العادي لمنتجات التبغ

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

ف الــوكاالت المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة والبعثــة  ك بــ�ي الحــظ فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت
يعات التبغ ليســت بنافذة بشــكل كامل، بما  ي 2017 أن عنارص ت�ش

كة لمكافحة األمراض غ�ي المعدية �ف المشــ�ت
. وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان قــد تــم تصحيــح مشــكالت  اإلنفــاذ  ف ي ذلــك مبيعــات التبــغ لألطفــال والمراهقــ�ي

�ف
ي البحرين حالًيا هو 18 عاًما، 

اء منتجات التبغ �ف ي ل�ش
وال�يان هذه منذ 2017. كذلك ُيذكر أن السن القانو�ف

وهــو مــا ُيمكــن رفعــه حــىت ســن 21 عاًمــا.

ي تــوىصي بهــا  ي البحريــن 64.5٪ مــن ســعر البيــع بالتجزئــة، وذلــك دون النســبة الــىت
ائــب عــىل الســجائر �ف تبلــغ ال�ف

ف 69٪ من السعر شامًا  منظمة الصحة العالمية عند 75٪. ]69[ ويوجد رسم تصدير يبلغ القيمة األعىل ب�ي
اًمــا باتفاقيــة مجلــس  ف ف للســجائر ]70[ أو 100 دوالر أمريــ�ي لــكل 70 ســيجارة. وال�ت التكلفــة والشــحن والتأمــ�ي
يبــة انتقائيــة عــىل التبــغ موضــع  ي ديســم�ب 2017 رصف

ي لعــام 2016، فــإن البحريــن وضعــت �ف التعــاون الخليــحب
يبــة قيمــة مضافــة تبلــغ 5٪ عــىل  ي ينايــر 2019 رصف

التنفيــذ بنســبة تبلــغ 100٪. كذلــك اســتحدثت البحريــن �ف
يبــة االنتقائيــة باســتثناء المعــدات مثــل الشيشــة.  ي ال�ف

منتجــات التبــغ. ]71[ وجميــع منتجــات التبــغ مشــمولة �ف
يبــة.  وضــع عــىل تغليــف منتجــات التبــغ الخاضعــة لل�ف يبيــة أو عالمــات أخــرى مماثلــة تُ ومــا مــن أختــام رصف

يــــع التغليف البسيط.  ي تنفيذ التغليف البسيط. ولقد تبنت المملكة العربية السعودية ت�ش
تنظر البحرين �ف
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ي
قلة النشاط البد�ف

ي
النظام الغذا�ئ

إجراء التدخل

إجراء التدخل

إجراء التدخل

إجراء التدخل

ي
حمات رفع الوعي للتشجيع عل زيادة النشاط البد�ف

ف الرعاية نصائح موجزة بوصفها جزًءا من روت�ي

المراقبة

: وضع المعلومات عل الواجهة األمامية للعبوة ي المعايري
تب�ف

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

ســتعمل وزارة الشــباب والرياضــة عــىل إطــالق حمــالت إعالميــة لتوعيــة الشــباب بشــأن الســلوكيات الصحيــة 
ي 

ي الرياضــة مثــل ســباقات الماراثــون وتنظيــم أيــام رياضيــة وطنيــة لزيــادة النشــاط البــد�ف
بانخراطهــم الموســع �ف

عــزز حســابات وزارة الصحــة عــىل منصــات التواصــل االجتمــاعي أســاليب الحيــاة  . وتُ ف ف صغــار الســن والبالغــ�ي بــ�ي
. وقــد أطلقــت البحريــن حمــالت وطنيــة لتعزيــز الصحــة واالرتقــاء بهــا، وحقــق برنامــج  ي

الصحيــة والنشــاط البــد�ف
ات حمالت التوعية والتثقيف  ي عام 2020 جزئًيا مؤ�ش

منظمة الصحة العالمية لرصد األمراض غ�ي المعدية �ف
]72[ . ي

العــام عــىل النشــاط البــد�ف

ي 
ي ذلــك عيــادات التغذيــة الموجــودة �ف

كذلــك توجــد برامــج فرديــة تســتهدف تقديــم النصــح واإلرشــاد، بمــا �ف
ي تحــث األفــراد عــىل تغيــ�ي ســلوكياتهم لخفــض مخاطــر اإلصابــة بزيــادة الــوزن أو الســمنة.  المراكــز المحليــة الــىت
نامــج تعاليــم  عــالوة عــىل ذلــك، قــادت وزارة الصحــة والتعليــم برنامًجــا مدرســًيا لالرتقــاء بالصحــة، ويدمــج ال�ب
ي بالبحريــن أولويــة ألهميــة  . لــذا يــولي برنامــج الصحــة المــدرسي الوطــىف ي

بشــأن أهميــة التحــىلي بالنشــاط البــد�ف
ــا تعليمًيــا بدنًيــا يومًيــا. ]73[

ً
ي ويشــمل مكون

النشــاط البــد�ف

العالميــة بصــدد إنشــاء نظــام ُمراقبــة ألخــذ عينــات مــن المخابــز وتحليلهــا للوقــوف عــىل  إن منظمــة الصحــة 
ي معايــ�ي معينــة فيمــا ُيخــص  لــىب ي تُ نســبة الملــح والدهــون، وكذلــك ملصقــات التغذيــة المناســبة. والمنتجــات الــىت
الدهــون المتحولــة توضــع عليهــا ملصقــات بالوســم “خاليــة مــن الدهــون المتحولــة”. كذلــك ســيجري توســيع 
ي لمــا يتناولــه 

ي الغــذا�ئ
ي عنــ� مســتهلك لتقييــم الملــف التعريــىف نظــام المراقبــة ليشــمل مســًحا يضــم أكــ�ث مــن مائــىت

ي  ي طورهــا التجريــىب
ي قاعــدة بيانــات. وال تــزال المبــادرة �ف

اد تلــك البيانــات �ف ي البحريــن ومــن ثــم اســت�ي
األفــراد �ف

هــا.  الُمصغــر ويمكــن توســعتها اعتمــاًدا عــىل جدواهــا وتأث�ي

وع المتابعة  تتبىف البحرين اآلن وضع المعلومات عىل الواجهة األمامية للعبوة بوصفها جزًءا من م�ش
ي الُمصغر المذكور أعاله. وسيجري تنفيذ ذلك الحًقا. التجريىب
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تسخري الصناعة إلعادة الصياغة

اتيجيات لمجابهة التسويق الُمضلل : إسرت ي المعايري
تب�ف

المعرفة: التعليم واالتصال

حالة التنفيذ الراهنة
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حالة التنفيذ الراهنة

ق بحــر المتوســط، ]74[ لــذا فــإن وزارة الصحــة قــادت  ي إقليــم �ش
فُ هــو الغــذاء الرئيــسي األكــ�ث شــيوًعا �ف الخــ�ب

ف بنســبة 10٪ وتســتهدف حالًيــا المزيــد مــن خفــض محتــوى  ي الخــ�ب
برنامًجــا طوعًيــا لخفــض محتــوى الملــح �ف

ي هــذه المبــادرة، وســاعدت وزارة 
ي البلــد �ف

ى �ف الملــح بنســبة 30٪. ]75[ ولقــد شــاركت ســتة مخابــز رئيســية كــ�ب
الصحــة بتقديــم ورش عمــل للمخابــز والمطاعــم ومــوردي المطاعــم. 

يعــات عاملــة بشــأن  اتيجيات حالًيــا قيــد العمــل لُمجابهــة التســويق الُمضلــل. وال توجــد حالًيــا ت�ش ال توجــد إســ�ت
ي البحريــن.

وبــات �ف تحديــد اإلعــالن عــن األغذيــة والم�ش

اتيجيات تعلــم واتصــال متكاملــة ترفــع الــوعي بالمخاطــر الصحيــة للملــح ومصــادر التغذيــة بــه،  ثمــة افتقــار إلســ�ت
ي نهايــة المطــاف. كذلــك طرحــت عــدة قطاعــات ووزارات مبــادرات للتعليــم ورفــع الــوعي 

وتغيــ�ي الســلوكيات �ف
ي المــدارس الصحيــة وحملــة إعالميــة تبــث 

. ويضــم ذلــك برنامًجــا تابًعــا لــوزارة التعليــم �ف بمزايــا الطعــام الصــحي
رســائل صحيــة تنفذهــا وزارة المعلومــات بالتعــاون مــع وزارة الصحــة.
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ي خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة للوقايــة مــن 
عــالوة عــىل ذلــك، فــإن الملحــق 3 الُمحــدث �ف

ف ومؤثريــن فيمــا ُيخــص الدهــون المتحولــة  ي تدخــل ناجعــ�ي
األمــراض غــ�ي الُمعديــة 2013-2020 تحتــوي عــىل إجــرا�ئ

تيــب )بمعــدالت جــدوى اقتصاديــة < 100 دوالر دولي لــكل ســنة مــن ســنوات العمــر المفقــودة  والســكر، عــىل ال�ت
دمــج 

ُ
ي البلــدان المنخفضــة الدخــل والمتوســطة الدخــل(. ومــع أن هــذه العنــارص لــم ت

بســبب اإلعاقــة تــم تجنبهــا �ف
ي دراســة الجــدوى االســتثمارية الحاليــة فــإن الجــدول 2 يعــرض الحالــة الراهنــة لتنفيــذ السياســات ذات 

بالفعــل �ف
الصلــة بالدهــون المتحولــة والســكر. 

ي البحرين
الجدول )2(: الوضع الحالي لسياسات استهاك الدهون المتحولة والسكر �ف

الدهون المتحولة

السكر

إجراء التدخل

إجراء التدخل

ي سلسلة الغذاء
يــــع ُيحظر استخدامها �ف التخلص من الدهون المتحولة بوضع ترسش

وبات المحاة  ائب مؤثرة وناجحة عل المرسش خفض استهاك السكر بفرض �ف
بالسكر

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

يعــات متخصصــة بشــأن الدهــون المتحولــة.  ي عــام 2016 ت�ش
وضعــت وزارات الصناعــة والتجــارة والســياحة �ف

ي األغذيــة وقواعــد التغليــف 
يعــات أقــ� مســتوى مســموح بــه مــن الدهــون المتحولــة �ف ولقــد حــددت تلــك الت�ش

يًعــا بشــأن الدهــون  ي عــام 2015، أصــدرت هيئــة التقييــس لــدول مجلــس التعــاون ت�ش
وذكــر البيانــات الغذائيــة. و�ف

، وكذلــك ال تزيــد  ي
ي الزيــوت والســمن النبــا�ت

المتحولــة. ]76[ وال ُيســمح بأكــ�ث مــن 76٪ مــن الدهــون الكليــة �ف
ف اإلفصــاح عــن الدهــون  ي المطاعــم. كذلــك يتعــ�ي

بــاع �ف ي تُ ي ذلــك األطعمــة الــىت
ي األطعمــة األخــرى، بمــا �ف

عــن 2٪ �ف
ف تحديــد الكميــة. ي ُملصــق بيانــات التغذيــة ويتعــ�ي

المتحولــة �ف

وبات الغازية ذات السعرات الحرارية العالية )ي�ي  ائب عىل الم�ش ي ال�ف
لقد فرضت الحكومة زيادة 50٪ �ف

ائــب بنســبة 100٪ عــىل  وبــات المحــالة بالســكر( وزيــادة ال�ف هــا مــن الم�ش وبــات الصــودا وغ�ي ذلــك عــىل م�ش
وبــات  يبــة عــىل الم�ش ي كيفيــة تعديــل هيــكل ال�ف التعــاون الخليــحب وبــات الطاقــة. وتبحــث دول مجلــس  م�ش

ائــب المملكــة المتحــدة عــىل محتــوى الســكر(. المحــالة بالســكر لتكــون أكــ�ث فعاليــة )ومثــال ذلــك رصف
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إن خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة للوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة 2013 - 2020 تحتــوي 
ي القلــب واألوعيــة الدمويــة ومــرىصف الســكري. 

عــىل قائمــة بتدخــالت إجــراءات العيــادة لمــرىصف
ي النماذج.

ل األك�ث اتصااًل بهذا التحليل والمشتمل عليها �ف ويضم الجدول 3 قائمة مختارة بإجراءات التدخُّ

ل الرسيري لمكافحة أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري
ُّ

الجدول )3(: حالة تنفيذ إجراءات الَتَدخ

الفحص

أمراض القلب واألوعية الدموية

فحوص مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية والسكريإجراء التدخل

حالة التنفيذ الراهنة

إن أكــ�ث مــن 50٪ مــن مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة أبلغــت عــن تقديمهــا خدمــة تقييــم مخاطــر أمــراض القلــب 
واألوعيــة الدمويــة والســكري. ]77[ وثمــة برنامــج قائــم بالفعــل لالكتشــاف المبكــر الرتفــاع ضغــط الــدم لتحديــد 
، باإلحالة إل مركز الرعاية الصحي خاصتهم. فمتخصصو الرعاية الصحية  ف مرىصف ضغط الدم غ�ي المشخص�ي
ف المــرىصف مــن فئــة المخاطــر العليــا لإلصابــة بضغــط الــدم )مثــل تعــاطي التبــغ والســمنة  يقيســون ضغــط الــدم بــ�ي

( ويقدمــون األدويــة الخافضــة للضغــط والنصائــح الســلوكية لمــن يجــري تأكيــد تشــخيصهم.  ي
والنشــاط البــد�ف

ي القطــاع العــام، أطلقــت وزارة الصحــة حملــة تحــت شــعار “احــم قلبــك” منــذ 2010 ركــزت 
ي حالــة موظــىف

و�ف
ف عــىل اتبــاع  ف األصحــاء. أمــا الهــدف فهــو اكتشــاف عوامــل الخطــورة مبكــًرا، وتشــجيع الموظفــ�ي عــىل الموظفــ�ي
ي محيط العمل، وكذلك إحالة األفراد ممن لديهم عدة عوامل خطورة إل الرعاية الصحية 

سلوكيات صحية �ف
ورة. ومــع ذلــك فإنــه ال يجــري متابعــة حالــة المــرىصف الذيــن  األوليــة لالستشــارة وإدارة الحالــة، إن اقتضــت الــ�ف

نامــج.  تمــت إحالتهــم لــذا تعــذر قيــاس تأثــ�ي ال�ب

الفحــص  بممرضــة وطبيــب إلجــراء  باالســتعانة  ُمطالبــة  50 موظًفــا  مــن  أكــ�ث  تضــم  ي  الــىت الخاصــة  كات  والــ�ش
والمراكــز   المستشــفيات  ي 

�ف الفحــص  عــىل  الصحــة  وزارة  مــع  االتفــاق  عليهــا  أو  لموظفيهــا،  المنتظــم  الــدوري 
العامــة. الصحيــة 

ف لتجنب المضاعفاتإجراء التدخل فحص اعتال الشبكية السكري ورعاية القدم�ي

حالة التنفيذ الراهنة

ي ذلــك عيــادات ســكري متخصصــة 
ي جميــع مراكــز الرعايــة الصحيــة بمــا �ف

ي البحريــن �ف
توجــد عيــادات ُمتخصصــة �ف

مثــل  العيــادة خدمــات طبيــة وقائيــة،  الســكري وممرضــة متخصصــة. وتوفــر  ي داء 
أمرهــا متخصــص �ف يتــول 

. ]77[ ويجــري إعــداد وتحديــث قواعــد إرشــادية  ف التطعيمــات واألمصــال، وفحــص الشــبكية وفحــص القدمــ�ي
ــع ســنوات. ـ ي الرعايــة األوليــة كل أربـ

إلدارة حــاالت مــرىصف الســكري �ف



47

ي البحرين
الوقاية من األمراض غ�ي الُمعدية ومكافحتها �ف

أمراض القلب واألوعية الدموية

مراقبة سكر الدم وضبطهإجراء التدخل

حالة التنفيذ الراهنة

ي أقاليــم 
ي مــن الســكري عــ�ب 28 مركــًزا للرعايــة الصحيــة األوليــة الموزعــة �ف

ف بالنــوع الثــا�ف يتــم عــالج ورعايــة الُمصابــ�ي
البــالد الخمســة. والمراكــز موزعــة جغرافًيــا عــىل أن يوجــد مركــز رعايــة صحيــة عــىل بعــد 20 دقيقــة بالســيارة مــن 
ي البحريــن 

اتيجية الوطنيــة للســيطرة عــىل األمــراض غــ�ي المعديــة �ف . ]82[ وتهــدف اإلســ�ت ف أماكــن إقامــة المواطنــ�ي
 ، ف والوقايــة منهــا 2014 - 2025 إل توفــ�ي العــالج بالــدواء لمــا يبلــغ 50% عــىل األقــل مــن األشــخاص المؤهلــ�ي

ي ذلــك مراقبــة ســكر الــدم وضبطــه. ]83[
بمــا �ف

إجراء التدخل

إجراء التدخل

توفري العاج بالدواء والمشورة لألفراد الذين أصيبوا بنوبة أو سكتة قلبية، وفئة 
ي 

األفراد المعرضون بنسبة عالية )≤30٪(  إل أمراض القلب واألوعية الدموية �ف
السنوات العرسش التالية، أكانت مميتة أم ال.

عاج الحاالت الجديدة الحتشاء عضلة القلب الشديد إما بحمض األستيل 
ين( وكلوبيدوجريل )ُمرققات الدم( أو انحال  ي اإلسرب

ساليسليك )الموجود �ف
ي عرب  يان التا�ب ي الرسش

ل �ف
ُّ

ة )عاج إلذابة تجلطات الدم( أو إجراءات التدخ الخرث
خزعة عن طريق الجلد )وهو ما ُيعرف كذلك باسم رأب األوعية التاجية أو 

الدعامة(

ة عرب الوريد   عاج السكتة الدماغية اإلقفارّية الحادة باألدوية الُمذيبة للخرث
)عاج إلذابة تجلطات الدم(

حالة التنفيذ الراهنة

حالة التنفيذ الراهنة

وفــق برنامــج رصــد األمــراض غــ�ي المعديــة التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة لعــام 2020، فــإن مــا تحقــق لــآن هــو 
ي ذلــك أمــراض القلــب 

ي فقــط لإلرشــادات العامــة إلدارة األمــراض المزمنــة األربعــة الرئيســية، بمــا �ف
تنفيــذ جــز�ئ

واألوعيــة الدمويــة. ]77[ ولقــد أطلقــت لجنــة الخليــج للســيطرة عــىل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة خطــة 
ف بأمــراض القلــب  ف جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمصابــ�ي ي شــملت تحســ�ي األعــوام 2009-2019 الــىت

واألوعيــة الدمويــة، وكذلــك تدعيــم وســائل رصــد أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وتقييمهــا. ]81[

ي مملكــة البحريــن 
اتيجية الوطنيــة للســيطرة عــىل األمــراض غــ�ي المعديــة والوقايــة منهــا �ف ذكــر أحــد أهــداف اإلســ�ت

ي العــالج باألدويــة والمشــورة للوقايــة مــن 
ف لتلــىت لعــامي 2014 و2015 أن “نحــو 50٪ مــن األشــخاص المؤهلــ�ي

ي ذلــك مراقبــة الســكر(. ]79[ 
نوبــات القلــب والســكتات )بمــا �ف

ي 2020، فــإن مــا تحقــق لــآن هــو تنفيــذ 
نامــج منظمــة الصحــة العالميــة لرصــد األمــراض غــ�ي المعديــة �ف وفًقــا ل�ب

ي ذلــك أمــراض القلــب واألوعيــة 
ي فقــط لإلرشــادات العامــة إلدارة األمــراض المزمنــة األربعــة الرئيســية، بمــا �ف

جــز�ئ
الدمويــة. ]80[
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منهج الدراسة

4
الدراســة   منهــج  القســم  هــذا  يوضــح 
الطــرق  ويتنــاول  التقريــر  هــذا  ي 

�ف
االقتصاديــة  والنمــاذج  واألســاليب 
ي المراحــل 

المختلفــة المعمــول بهــا �ف
الجــدوى  تحليــل  مــن  المختلفــة 
مكافحــة  ي 

�ف لالســتثمار  االقتصاديــة 
األمــراض غــ�ي الُمعديــة والوقايــة منها.
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ي 
�ف للبيانــات  األولي  والتحليــل  األوليــة  البيانــات  والتخصصــات مســألة جمــع  الــوكاالت  متعــدد  ي  بيــىف فريــق  تــول 

ة مــن 4 إل 7 نوفمــ�ب 2019 إلتمــام دراســة الجــدوى االقتصاديــة ثالثيــة المســتوى لالســتثمار  البحريــن خــالل الفــ�ت
، وضــم الفريــق اآلنــف ذكــره  ي

ي مكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة واســتكمال هــذه الدراســة بتحليــل مؤســسي وســيا�ت
�ف

ق  لــ�ش العالميــة  ، والمكتــب اإلقليــ�ي لمنظمــة الصحــة  الرئيــسي )المقــر  العالميــة  مــن منظمــة الصحــة  ف  موظفــ�ي
ف الــوكاالت  ك بــ�ي المتوســط، ومكتــب منظمــة الصحــة العالميــة بالبحريــن( وفريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت
ي ومجلــس الصحــة لــدول 

المعنيــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
ي التنميــة االجتماعيــة 

اء �ف ي مجــال الصحــة وعلمــاء أوبئــة وخــ�ب
ف �ف مجلــس التعــاون. وتألــف الفريــق مــن اقتصاديــ�ي

والصحــة العامــة. كذلــك تــم تنفيــذ أعمــال المتابعــة المكثفــة )المبينــة أدنــاه( بوصفهــا جــزًءا مــن طــرق جمــع البيانــات 
وتحليلهــا.

تكــون النهــج مــن مراجعــة مكتبيــة للمــواد ولقــاءات مــع صانــعي السياســات عــىل مســتوى القطاعــات والمؤسســات 
ومقارنــة البيانــات وتحليلهــا. ثــم تــم تنفيــذ المزيــد مــن التحليــالت عــىل مــدى األشــهر التاليــة. وهــذه الدراســة هي 
ي مكافحــة األمــراض غــ�ي 

واحــدة مــن ســت دراســات ســيجري تنفيذهــا حــول الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار �ف
مــن  ا  ً الدراســة كثــ�ي هــذه  اســتفادت  2019 و2020. وقــد  عــامي  ي 

ي �ف الخليــحب التعــاون  ي دول مجلــس 
الُمعديــة �ف

ي أجرتهــا مؤسســة Triangle Institute International باإلضافــة إل  مراجعــة النظــراء والمراجعــة المنهجيــة الــىت
.)Triangulate Health Ltd  كــة ي أجراهــا ديفيــد تــوردروب )مــن �ش مراجعــة تدقيــق الجــودة الــىت

التحليل االقتصادي

تقدير األعباء االقتصادية لألمراض غري 
الُمعدية

ة  	. التكاليف المبا�ش
)تكاليف الرعاية الصحية(

ة  2. التكاليف غري المبا�ش
ي القدرة 

)التغيب التام عن العمل وتد�ف
اإلنتاجية والوفاة المبكرة(

تحليل عوائد االستثمار

ل 
ُّ

 	. تقدير تكلفة إجراءات الَتَدخ
ل ال�يري( )السياسات وإجراءات الَتَدخُّ

ل
ُّ

2. تأثري إجراءات الَتَدخ

3. تقدير عوائد االستثمار باستخدام 
 التكاليف وقياس التأثري

)التكاليف والمكاسب(

يالمكون األول
المكون الثا�ف



51

ي البحرين
الوقاية من األمراض غ�ي الُمعدية ومكافحتها �ف

المكون األول: تقدير األعباء االقتصادية لألمراض غري الُمعدية   .1

ي مكافحــة األمــراض غــ�ي الُمعديــة والوقايــة منهــا تتمثــل 
ي دراســة الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار �ف

نقطــة البدايــة �ف
ي إجــراء تحليــل لتحديــد األعبــاء والخســائر االقتصاديــة الحاليــة والمتوقعــة لألمــراض غــ�ي الُمعديــة. ويتطلــب 

�ف
ة لألمــراض غــ�ي المعديــة كلتيهمــا باســتخدام نهــج تكلفــة المــرض.  ة وغــ�ي المبــا�ش ذلــك تقييــم التكاليــف المبــا�ش
البحريــن،  ي 

�ف االقتصــادي  النمــو  عــىل  المعديــة  غــ�ي  األمــراض  تأثــ�ي  مــدى  عــن  يكشــف  المــرض  تكلفــة  فمكــون 
غــ�ي  األمــراض  المفقــود والمهــدر بســبب  المحــىلي اإلجمــالي  الناتــج  مــن  ي شــكل نســبة 

المــرض �ف تكلفــة  بحســاب 
عــن  مســتقل  بشــكل  ة  المبــا�ش وغــ�ي  ة  المبــا�ش التكاليــف  حســاب  يجــري  كذلــك   .2019 عــام  ي 

�ف المعديــة 
البحريــن.  اقتصــاد  المعديــة عــىل  التكلفــة اإلجماليــة لألمــراض غــ�ي  مًعــا لحســاب  ثــم يجــري جمعهمــا  بعضهمــا، 
ي نمــوذج العــبء االقتصــادي لألمــراض 

ولقــد وضعــت منظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
المعديــة.  غــ�ي  لألمــراض   - ة  المبــا�ش وغــ�ي  ة  المبــا�ش  - الحاليــة  للتكاليــف  تقديــرات  يوفــر  الــذي  المعديــة  غــ�ي 

ة أ. حساب التكاليف المبا�ش

ي اإلنفــاق الصــحي 
. وتتمثــل تلــك التكاليــف �ف ي النظــام الصــحي

ة تلــك التكاليــف الــواردة �ف ي التكاليــف المبــا�ش تعــىف
ي والمعــدات واإلجــراءات مثــل تشــخيص أمــراض القلــب واألوعيــة  الحكــومي والخــاص عــىل رواتــب الطاقــم الطــىب
الدمويــة ال�طــان والســكري وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمنــة وإتاحــة عالجهــا. لــذا تــم حســاب إجمــالي اإلنفــاق 
ب متوســط تكلفــة الرعايــة الطبيــة التقديريــة لــكل  الصــحي عــىل كل مــن هــذه األمــراض غــ�ي المعديــة األربعــة بــ�ف
ي العدد التقديري للمرىصف الذين يستخدمون الخدمات الصحية. يتضمن متوسط تكلفة الرعاية الطبية 

مريض �ف
للمريــض لــكل مــن األمــراض غــ�ي المعديــة األربعــة تكلفــة جلســات الكشــف والتشــخيص واألدويــة، وتــم تقديــره 
ف  حســب اإلحصائيــات المحليــة والدوليــة ثــم تعديلــه وفًقــا لألســعار الحاليــة بنــاء عــىل مــؤ�ش األســعار للمســتهلك�ي
ــدرت أعــداد المــرىصف الذيــن يســتخدمون الخدمــات الصحيــة وفــق البيانــات المأخــوذة مــن نظــام 

ُ
ي البحريــن. وق

�ف
المعلومــات الصحيــة »I–Seha« وإحصــاءات البحريــن الصحيــة لعــام 2018 )الجــدول 4(. 

ي 2019
ي البحرين �ف

ة لألمراض غري الُمعدية �ف الجدول )4(: البيانات المستخدمة لحساب التكاليف المبا�ش

ي 2019
العدد التقديري للمر�ف الذين يستخدمون متوسط تكلفة العاج لكل مريض �ف

ي 2019
ي البحرين �ف

الخدمات الصحية �ف

األمراض غري 
الُمعدية

التكلفة بالدينار 
ي
مصدر البياناتعدد المر�فمصدر البياناتالبحري�ف

ي Rabha, 2019( 96,809( 1,236السكري
إحصائيات وزارة الصحة �ف

2018 عن الرعاية الصحية 
األولية

 أمراض القلب
 واألوعية
الدموية

بيانات التكلفة من 2,558
قوة دفاع البحرين 

2016

ي للمعلومات  34,602 النظام الوطىف
)I-Seha( الصحية

بيانات التكلفة من 1,713ال�طان
قوة دفاع البحرين 

2016

ي للمعلومات  21,834 النظام الوطىف
)I-Seha( الصحية

 األمراض
 التنفسية
المزمنة

852)Guarascio, 
2013( 

ي للمعلومات  43,921 النظام الوطىف
)I-Seha( الصحية

المصادر: ]84، 85، 86[
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ة ب. حساب التكاليف غري المبا�ش

ة هي التكاليــف المرتبطــة بانخفــاض مشــاركة القــوى العاملــة ومــا ُيســببه مــن  ي تحليلنــا، التكاليــف غــ�ي المبــا�ش
�ف

ي العمــل والخســائر 
ي ذلــك تكاليــف التغيــب عــن العمــل وانخفــاض القــدرة �ف ي اإلنتاجيــة الوطنيــة، ويعــىف

انخفــاض �ف
ي ُتســببها الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض غــ�ي المعديــة. ولقــد تــم حســاب هــذه التكاليــف  االقتصاديــة الــىت
اســتناًدا إل فقــد  للفــرد  الحيــاة  أو  الصحــة  لفقــد  الــذي يضــع قيمــة نقديــة  ي  البــ�ش المــال  نهــج رأس  باســتخدام 

: ة عــىل النحــو التــالي اإلنتاجيــة االقتصاديــة. ]87[ لــذا تــم حســاب التكاليــف والخســائر غــ�ي المبــا�ش

أيام العمل المفقودة والعمل بقدرة منخفضة

قــدر خســائر اإلنتاجيــة بســبب التغيــب )أيــام العمــل المفقــودة( ومزاولــة العمــل بقــدرة إنتاجيــة 
ُ
ي هــذا القســم، ن

�ف
درت نسبة 

ُ
ي. وق ي القدرة اإلنتاجية( بسبب األمراض غ�ي المعدية، باستخدام نهج رأس المال الب�ش

متدنية )تد�ف
ي البحريــن المصابــة باألمــراض غــ�ي المعديــة بتطبيــق معــدالت انتشــار األمــراض عــىل أعــداد الســكان 

القــوى العاملــة �ف
ي القــوى العاملــة. ثــم تــم تحديــد 

ات االقتصاديــة ذات الصلــة مثــل معــدالت البطالــة ومعــدالت المشــاركة �ف والمــؤ�ش
عدد أيام العمل األقل إنتاجية بتطبيق معدالت فقدان اإلنتاجية المستمدة من الكتابات األكاديمية المُتخصصة. 

ي نتيجــة التغيــب والعمــل بقــدرة إنتاجيــة  تــم تقديــر الناتــج االقتصــادي المفقــود الــذي تكبــده االقتصــاد البحريــىف
: متدنيــة عــىل النحــو التــالي

ف بأمــراض غــ�ي معديــة حســب البيانــات 	  ي ســن العمــل )15-64 عاًمــا( المصابــ�ي
أواًل، قدرنــا عــدد األشــخاص �ف

ي )I-Seha( ووزارة الصحــة البحرينيــة ومستشــىف الملــك  ي تــم جمعهــا مــن نظــام المعلومــات الصحيــة الوطــىف الــىت
حمــد الجامــعي ومستشــىف قــوة دفــاع البحريــن ومســح البحريــن STEPS لعــام 2018. 

ي القــوى 	 
ي معــدل المشــاركة �ف

ف بأمــراض غــ�ي معديــة �ف ي ســن العمــل المصابــ�ي
بنــا حجــم الســكان الذيــن �ف ثــم رصف

ب عــدد  . وبالمثــل، يجــري رصف ف ف العاملــ�ي العاملــة والتوظيــف لتحديــد مــدى انتشــار األمــراض غــ�ي المعديــة بــ�ي
ي القــوى العاملــة والعمالــة لتقديــر عــدد 

ي معــدل المشــاركة �ف
الوفيــات الناجمــة عــن ال أمــراض غــ�ي المعديــة �ف

ف بأمــراض  العمــال الذيــن ماتــوا بســبب األمــراض غــ�ي المعديــة. وُيطــرح عــدد الوفيــات مــن عــدد العمــال المصابــ�ي
ة لتقديــر عــدد العمــال الذيــن نجــوا حــىت مــع مرضهــم. غــ�ي معديــة منتــ�ش

ي عــدد العمــاِل األحيــاء لتقديــر 	 
ب أرقــام خســائر اإلنتاجيــة المرتبطــة بأمــراض معينــة )الجــدول 5( �ف تــم رصف

العــدد اإلجمــالي لأليــام األقــل إنتاجيــة الناتجــة عــن أمــراض غــ�ي معديــة.

ي العــدد اإلجمــالي أليــام العمــل األقــل 	 
ب الناتــج المحــىلي اإلجمــالي لــكل عامــل �ف ة، تــم رصف ي الخطــوة األخــ�ي

و�ف
إنتاجيــة.
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ي القدرة اإلنتاجية بسبب المضاعفات الصحية الشائعة المرتبطة 
الجدول )5(: معدالت التغيب التام عن العمل وتد�ف

باألمراض غري الُمعدية األربعة الرئيسية

معدل التغيب التام عن العمل*
ي أيام العمل )٪(

نسبة االنخفاض �ف
معدل انخفاض القدرة اإلنتاجية
متدنيــة إنتاجيــة  بقــدرة  العمــل 

انخفاض معدل المشاركة 
ي القوة العاملة

�ف

ارتفاع ضغط 
الدم

0,6٪ )Mitchell RJ, 2011( 3,7٪ )Wang PS, 2003(2٪ )Barnay, 2006(
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الوفاة المبكرة

تم تقدير خسارة الناتج المحىلي اإلجمالي الناجمة عن الوفاة المبكرة للعمال بسبب األمراض غ�ي المعدية باستخدام 
ئ الناتــج اإلجمــالي الــذي كان ســيحققه  ض ذلــك أن الناتــج االقتصــادي المفقــود ُيــكا�ف ي. ويفــ�ت نهــج رأس المــال البــ�ش
ي هذه الطريقة، يجري حساب إجمالي الدخل المستقبىلي 

ف بلوغهم سن التقاعد. و�ف العاملون خالل حياتهم إل ح�ي
المحتمــل الــذي يفقــده العامــل عنــد وفاتــه أثنــاء حياتــه العمليــة خــالل عــدد ســنوات العمــل المفقــودة بحســاب 
ي  عند متوســط ســن التقاعد. وتم حســاب خســائر 

ف ســن الوفاة والســن الذي يصل إليه الموظف المتو�ف الفرق ب�ي
ي جميــع الفئــات العمريــة 

اإلنتاجيــة الناجمــة عــن الوفيــات المبكــرة عــىل أنهــا ناتــج إجمــالي ســنوات العمــل المفقــودة �ف
ي القوى العاملة ومعدل التوظيف حسب العمر والناتج المحىلي اإلجمالي لكل عامل.

ي معدل المشاركة �ف
وًبا �ف م�ف

: تحليل عوائد االستثمار ي
المكون الثا�ف  .2

ل الرسيري من 2020 إل 2034 
ُّ

الخطوة 1: التكاليف التقديرية لوضع السياسات وإجراءات الَتَدخ

ي الرعايــة الصحيــة، وُيقــارن ذلــك العائــد 
عائــد االســتثمار هــو مقيــاٌس لــألداء ُيســتخدم لتقييــم كفــاءة االســتثمار �ف

ة مــع حجــم وتوقيــت تكاليــف االســتثمار. لــذا فــإن  ــل الصحيــة مبــا�ش حجــم وتوقيــت المكاســب مــن إجــراءات التدخُّ
عائــد االســتثمار هــو نســبة القيمــة الُمخفضــة )الحاليــة( للمكاســب إل تكاليــف االســتثمار. وبــهــذا ُتخصــم المكاســب 

ي المســتقبل تســاوي أقــل مــن الوحــدة حالًيــا نظــًرا للقيمــة الزمنيــة للنقــود.
المســتقبلية ألن وحــدة العملــة �ف

إن تحليــل العائــد عــىل االســتثمار، المســتند إل نمــوذج جــدول بيانــات وضعتــه منظمــة الصحــة العالميــة، ُيقــدم 
ي  ل المجدية اقتصادًيا الىت ي مجموعة إجراءات التدخُّ

ي تتحقق من االستثمار �ف تقديرات للمكاسب االقتصادية الىت
ي شأن األمراض غ�ي المعدية الذي تم تطويره 

تم تحليلها. والطريقة المستخدمة هي نموذج العائد عىل االستثمار �ف
ي ومنظمــة الصحــة العالميــة بشــأن 

ف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ ك بــ�ي نامــج المشــ�ت ي عــام 2015 ليســتخدمه ال�ب
�ف

التنســيق الحكــومي الشــامل لمكافحــة األمــراض غــ�ي المعديــة باســتخدام أداة OneHealth وأداة تقديــر التكاليــف 
ي دليل أداة 

التابعة لمنظمة الصحة العالمية. يمكن االطالع عىل المزيد من التفاصيل حول استخدام هذه األدوات �ف
/ منظمــة الصحــة العالميــة  ي

نامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ ي المذكــرة التوجيهيــة ل�ب
OneHealth ]انظــر 93، 94[ و�ف

ي الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا. ]95[ 
حــول إجــراء دراســات الجــدوى االقتصاديــة لالســتثمار �ف
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ــل ال�يــري باســتخدام أداة منظمــة الصحــة العالميــة لتقديــر  تــم حســاب تكاليــف السياســات وإجــراءات التدخُّ
تكاليــف الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا. ]93[ وُيحــدد ذلــك كل مــورد مطلــوب للتدخــل ويقيســه 

 : ويقيمــه عــىل النحــو التــالي

حــدد أداة تقديــر التكاليــف التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة تكاليــف 	 
ُ
ــل، ت لــكل سياســة مــن سياســات التدخُّ

يــة والتدريــب واالجتماعــات الخارجيــة والحمــالت اإلعالميــة )مثــل وقــت التلفزيــون واإلذاعــة  المــوارد الب�ش
امــج. هــا مــن المعــدات المتنوعــة الالزمــة لســن السياســات وال�ب وإعالنــات الصحــف( وغ�ي

اء منظمــة الصحــة العالميــة، بشــأن 	  اضــات وضعهــا خــ�ب ــل عــىل اف�ت تحتــوي كل سياســة مــن سياســات التدخُّ
قــدر األداة كميــة المــوارد المطلوبــة عــىل المســتويات 

ُ
كميــة المدخــالت المطلوبــة لتنفيــذ التدخــل وإنفــاذه - وت

الوطنيــة واإلقليميــة والمقاطعــات.

تــم حســاب تكاليــف إجــراءات التدخــل ال�يــري باســتخدام أداة تقديــر التكاليــف التابعــة لمنظمــة الصحــة 	 
حــدد التكاليــف المتوقعــة للتدخــالت.

ُ
ت ي تحتــوي عــىل وظائــف مدمجــة  الــىت العالميــة 

قــدر أداة تقديــر التكاليــف التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة 	 
ُ
ــل ال�يــري، ت لــكل إجــراء مــن إجــراءات التدخُّ

تكلفــة زيــارات الرعايــة األوليــة وزيــارات الرعايــة اإلضافيــة واالختبــارات المعمليــة والتشــخيصية واألدويــة للعــدد 
اإلجمــالي لحــاالت األمــراض غــ�ي المعديــة المتوقــع تغطيتهــا ســنوًيا.

ي قدرتهــا منظمــة الصحــة 	  ــل ال�يــري وفــق القيمــة الــىت تــم تقديــر التغطيــة الحاليــة والمســتهدفة إلجــراءات التدخُّ
ي قاعــدة بيانــات منظمــة الصحــة العالميــة. وبشــكل عــام، تــم تقديــر التغطيــة الحاليــة بنحــو ٪5 

العالميــة �ف
ويتوقــع أن تصــل إل 80٪ عــىل مــدى 15 عاًمــا. ]149[

لــكل إجــراء تدخــل �يــري، تــراعي أداة تقديــر التكاليــف لمنظمــة الصحــة العالميــة نقــاط البيانــات المدخلــة مثــل 	 
ي وكميات األدوية واإلمدادات الالزمة باإلضافة إل أســعارها.  رواتب الطاقم الطىب

العالميــة بشــأن كميــة 	  اء منظمــة الصحــة  اضــات وضعهــا خــ�ب يشــتمل كل إجــراء للتدخــل ال�يــري عــىل اف�ت
المدخــالت المطلوبــة لتحقيــق ذلــك التدخــل. ويجــري الوقــوف عــىل تكاليــف الوحــدة لبنــود المــوارد مــن قاعــدة 

بيانــات WHO-CHOICE ومــن البيانــات المحليــة المتاحــة.

اضيــة المســتندة للتقديــرات العالميــة 	  ي حالــة غيــاب البيانــات المحليــة، فإنــه تــم اســتخدام البيانــات االف�ت
أمــا �ف

للحســابات.

الخطوة 2: تقدير تأثري إجراءات التدخل

، تــم تقييــم مقاييــس اإلنتاجيــة  ــل فيمــا يتصــل بزيــادة الناتــج المحــىلي اإلجمــالي لتحديــد التأثــ�ي العــام إلجــراءات التدخُّ
بالخطــوات التاليــة:

وتوســيع 	  ال�يــري  ــل  التدخُّ وإجــراءات  السياســات  تنفيــذ  مكاســب  لتقييــم   OneHealth أداة  ُاســتخدمت 
ي تــم تجنبهــا، وســنوات الحيــاة الصحيــة المتمتــع بهــا، واألرواح  نطاقهــا بوضــع نمــاذج لعــدد حــاالت المــرض الــىت
ي 

STEPS �ف إليهــا مســح  ي توصــل  الــىت المحليــة  البيانــات  إدخــال  15 عاًمــا. وتــم  مــدى  إنقاذهــا عــىل  تــم  ي  الــىت
ي األداة لتحديــد مــدى انتشــار عوامــل الخطــر المصنفــة حســب العمــر والجنــس. 

البحريــن �ف

ي نمــوذج العــبء 	 
ي تقلــل مــن إنتاجيــة العمــال كمــا هــو مذكــور �ف درجــت بيانــات مقــدار األمــراض غــ�ي المعديــة الــىت

ُ
أ

القلــب  بأمــراض  اإلصابــة  معــدل  ُتقلــل  ــل  الَتَدخُّ إجــراءات  ألن  ونظــًرا  المعديــة.  غــ�ي  لألمــراض  االقتصــادي 
ي عــدد ســنوات الحيــاة الصحيــة للســكان. 

اإلقفاريــة والســكتة الدماغيــة، فإنــه توجــد زيــادة مصاحبــة �ف
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لــكل شــخص عامــل وانخفــاض 	  المحــىلي اإلجمــالي  الحيــاة الصحيــة، والناتــج  ي ســنوات 
الزيــادة �ف بالنظــر إل 

ي الناتــج المحــىلي 
ي القــدرة اإلنتاجيــة أثنــاء العمــل، فإنــه يمكــن تحديــد زيــادة �ف

معــدالت التغيــب عــن العمــل وتــد�ف
ي القــدرة اإلنتاجيــة أثنــاء العمــل.

اإلجمــالي فيمــا تعــزى الزيــادة إل قيمــة وفائــدة تجنــب التغيــب وتــد�ف

ي تــم تجنبهــا، فإنــه تــم 	  ي البحريــن وعــدد الوفيــات المتوقــع الــىت
ي القــوى العاملــة �ف

بالنظــر إل معــدل المشــاركة �ف
ي 

عــزى الزيــادة �ف
ُ
، ت ي تحققــت ممــا تــم تجنبــه مــن وفيــات. وبالتــالي ي مشــاركة القــوى العاملــة الــىت

حســاب الزيــادة �ف
ي تــم تجنبهــا. الناتــج االقتصــادي إل قيمــة الوفيــات الــىت

ــل المجديــة اقتصادًيــا 	  ي ضــوء مــا تقــدم، كانــت المكاســب االقتصاديــة المتوقــع بلوغهــا بتنفيــذ إجــراءات التدخُّ
�ف

ي  ي القــدرة اإلنتاجيــة أثنــاء العمــل وقيمــة تفــادي التغيــب عــن العمــل وقيمــة الوفيــات الــىت
هي قيمــة تجنــب تــد�ف

تــم تجنبهــا. 

ف الصحــة بتطبيــق قيمــة تعــادل 	  ج وآخريــن، قمنــا بتقديــر المكاســب االجتماعيــة لتحســ�ي باتبــاع نهــج ســتينب�ي
نصــف )0,5( نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحــىلي اإلجمــالي لــكل ســنة حيــاة صحيــة مكتســبة ناجمــة عــن إجــراءات 
ي القيمــة الحاليــة لتقديــر القيمــة 

التدخــل لتقديــر القيمــة الجوهريــة إلطالــة العمــر. لــذا اســتخدمنا نهــج صــا�ف
االجتماعيــة المســتقبلية، مــع خصــم ٪3.

الخطوة 3: حساب عوائد االستثمار

ي تــم تجنبهــا( مــع  ــل )التكاليــف الــىت ي البحريــن بمقارنــة تأثــ�ي إجــراءات الَتَدخُّ
تــم الوقــوف عــىل عائــد االســتثمار �ف

ي القيمــة الحاليــة 
ــل وتنفيذهــا. وتــم حســاب ذلــك باســتخدام نهــج صــا�ف الَتَدخُّ إجمــالي تكاليــف إنشــاء إجــراءات 

.٪3 مــع خصــم  المســتقبلية  االقتصاديــة  والمكاســب  التكاليــف  لتقديــر 

تحليل واقع المؤسسات 

ي 
تــم اســتكمال التحليــل االقتصــادي بتحليــل واقــع المؤسســات الــذي أجــراه فريــق دراســة الجــدوى االســتثمارية �ف

ة مــن 4 إل 7 نوفمــ�ب 2019، واســتند تحليــل واقــع المؤسســات  ي الفــ�ت
أثنــاء بعثــة لألمــم المتحــدة إل البحريــن �ف

عــىل نقاشــات مــع ممثــىلي المؤسســات التاليــة:

وزارة الصحة 	

اللجنة الوطنية لألمراض غ�ي المعدية وممثىلي القطاعات الرئيسية 	

مجلس الصحة لدول مجلس التعاون 	

المجلس األعىل للصحة  	

مجلس الشورى 	

خــالل هــذه االجتماعــات، ناقــش األعضــاء كيفيــة تأثــ�ي األمــراض غــ�ي المعديــة عــىل خطــة عمــل الحكومــة 2019 - 
2022، وأولويــات القطاعــات والجهــات المعنيــة عــىل تنوعهــا، وكيــف تدعــم هــذه القطاعــات تعزيــز جهــود مكافحــة 
نتائــج دراســة  تنفيــذ  ذلــك  ي 

�ف بمــا  البحريــن،  ي مملكــة 
�ف بأكملهــا  الحكومــة  عــىل مســتوى  المعديــة  غــ�ي  األمــراض 

ي هــذه 
ي وردت �ف احــات والمالحظــات والتوصيــات الــىت الجــدوى االســتثمارية. ويتضمــن التقريــر العديــد مــن االق�ت

المناقشــات كمــا انعكســت هــذه المناقشــات عــىل مــا خلصــت إليــه هــذه الدراســة مــن نتائــج وتوصيــات.
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النتائج

5
م هذا القسم العبء االقتصادي  ُيقيِّ
لألمــراض غــ�ي المعديــة قبــل تلخيــص 
أجــزاء تحليــل العائــد عــىل االســتثمار 
الصحيــة  المكاســب  ذلــك  ي 

�ف بمــا   -
واالقتصاديــة والتكاليــف اإلجماليــة - 
ومناقشــة عائد االســتثمار لكل حزمة 

ــل. مــن إجــراءات الَتَدخُّ
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تقييم األعباء االقتصادية  .1

ة أ. التكاليف المبا�ش
ة للعــبء االقتصــادي إجمــالي اإلنفــاق الصــحي الــذي يشــمل بــدوره نفقــات الرعايــة  ــن تقديــر التكاليــف المبــا�ش يتَضمَّ
ف الصــحي  الصحيــة الحكوميــة ونفقــات الرعايــة الصحيــة الخاصــة )مــن األمــوال الخاصــة والتطوعيــة وأنظمــة التأمــ�ي

األخــرى(، والتكاليــف غــ�ي الصحيــة المســتبعدة مثــل النقــل.

ي )1.57  ي عــام 2017 مبلــغ 597,277,900 دينــار بحريــىف
ي البحريــن �ف

لقــد بلــغ إجمــالي نفقــات الرعايــة الصحيــة �ف
ي )0,9 مليــار دوالر  (. وقــد بلــغ اإلنفــاق الحكــومي عــىل الصحــة 342,154,242 دينــار بحريــىف مليــار دوالر أمريــ�ي

( ويعــادل  57,3٪ مــن إجمــالي نفقــات الرعايــة الصحيــة.  أمريــ�ي

ي البحرين عىل مستوى تقارير 
وفيما يخص األمراض غ�ي المعدية، فإنه ال تتوفر بيانات تقارير الصحة الوطنية �ف

ي  المجموعــة الفرعيــة للمــرض. ومــع ذلــك، تشــ�ي تقديراتنــا إل أن الحكومــة أنفقــت 162,135,210 دينــار بحريــىف
ــع الرئيســية لألمــراض غــ�ي المعديــة قيــد الدراســة، وعليــه  ـ ( عــىل المجموعــات األربـ )426,5 مليــون دوالر أمريــ�ي
فإنــه يمكــن ربــط مــا يفــوق 47,4٪ مــن إجمــالي اإلنفــاق الصــحي الحكــومي بالمجموعــات األربــــع مــن هــذه األمــراض. 
وقــد قدرنــا أن تكاليــف اإلنفــاق الخــاص عــىل الرعايــة الصحيــة لألمــراض غــ�ي الُمعديــة األربعــة الرئيســية تســاوي 
(. أمــا إجمــالي تكاليــف اإلنفــاق المبــا�ش عــىل هــذه  ي )318,5 مليــون دوالر أمريــ�ي 120,894,388 دينــار بحريــىف
ي )745 مليون دوالر  المجموعات األربــع الرئيسية من األمراض غ�ي الُمعدية فيبلغ 283,029,598 دينار بحريىف
ي وجــدت، بنــاء عــىل متوســط األرقــام مــن  (. وهــذه النســبة تختلــف تماًمــا عــن التقديــرات الدوليــة األخــرى الــىت أمريــ�ي

9 دول، أن األمــراض غــ�ي المعديــة األربعــة الرئيســية تلتهــم 30٪ مــن نفقــات الرعايــة الصحيــة. ]97[

ي 2019(، بمبلــغ 
ي البحريــن �ف

كان للســكري النصيــب األكــ�ب )20٪ مــن إجمــالي اإلنفــاق عــىل الرعايــة الصحيــة �ف
ي بلغــت  (، تليــه أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة الــىت ي )315 مليــون دوالر أمريــ�ي 119,691,395 دينــار بحريــىف
(. أمــا إجمــالي  ي )233 مليــون دوالر أمريــ�ي 14,8٪ مــن إجمــالي اإلنفــاق الصــحي بقيمــة 88,511,916 دينــار بحريــىف
ي )98 مليون دوالر  ر بنحو 37,424,645 دينار بحريىف دِّ

ّ
اإلنفاق عىل األمراض التنفسية المزمنة وال�طان فقد ق

تيــب. ( )6,3٪( عــىل ال�ت ي )98 مليــون دوالر أمريــ�ي ( )بمــا يعــادل 6,3٪(، و37,401,642 دينــار بحريــىف أمريــ�ي
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ي عام 2019 عل مجموعات األمراض غري الُمعدية األربــع الرئيسية
الشكل )2(: اإلنفاق الصحي لحكومة البحرين �ف
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ة ب. التكاليف والخسائر غري المبا�ش

ة الناجمــة عــن األمــراض غــ�ي  ي حالــة دولــة البحريــن، تــم بنــاء نمــوذج تصــوري للخســائر االقتصاديــة غــ�ي المبــا�ش
�ف

العمــل  أثنــاء  اإلنتاجيــة  القــدرة  ي 
وتــد�ف التغيــب  وزيــادة  العاملــة،  القــوى  ي 

�ف المشــاركة  انخفــاض  بســبب  المعديــة 
والخســائر الناجمــة عــن الوفــاة المبكــرة.

ي تظــل قيــد العمــل  ي القــدرة اإلنتاجيــة أثنــاء العمــل عــىل القــوى العاملــة الــىت
يعتمــد حســاب التغيــب عــن العمــل وتــد�ف

ات فيمــا  بكامــل طاقتهــا. وُيوضــح الشــكل )3( نتائــج عــام 2019. ُيــر�ب العلــم أنــه أمكــن فقــط حســاب هــذه المــؤ�ش
يخــص أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري فحســب فيمــا ُيعــزى بــدوره إل غيــاب البيانــات ذات الصلــة 
ــدرت تكلفــة التغيــب عــن 

ُ
. ولقــد ق بتأثــ�ي ال�طــان وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمنــة فيمــا يخــص تلــك المعايــ�ي

 .) ي )65 مليــون دوالر أمريــ�ي العمــل بســبب أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة بمبلــغ 24,357,631 دينــار بحريــىف
وفيمــا يخــص الحضــور المقنــع، فلقــد خلصــت الحســابات المعنيــة أن العــبء االقتصــادي يبلــغ 147,376,906 
ــدرت تكلفــة التغيــب عــن العمــل 

ُ
(. أمــا فيمــا يخــص مــرض الســكري، فلقــد ق ي )388 مليــون دوالر أمريــ�ي دينــار بحريــىف

(. وفيمــا يخــص الحضــور المقنــع، خلصــت الحســاباُت  ي )10 مليــون دوالر أمريــ�ي بمبلــغ 3,734,232 دينــار بحريــىف
.) ي )19 مليــون دوالر أمريــ�ي المعنيــة أن العــبء االقتصــادي يبلــغ 7,196,884 دينــار بحريــىف

تــم حســاب تكلفــة الوفيــات المبكــرة بالنظــر إل الناتــج اإلجمــالي الــذي كان ســيحققه العمــال عــىل مــدى حياتهــم قبــل 
ي )180 مليــون دوالر  التقاعــد. أمــا التكلفــة اإلجماليــة للوفيــات المبكــرة فقــدرت بمبلــغ 68,283,538 دينــار بحريــىف
، يليهــا  ي (. وكانــت الخســارة األعــىل ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة إذ بلغــت 55,629,308 دينــار بحريــىف أمريــ�ي

 . ي ال�طــان بمبلــغ 11,865,614 دينــار بحريــىف

ي 2019
ي البحرين �ف

ي القدرة اإلنتاجية والوفاة المبكرة الناجمة عن األمراض غري الُمعدية �ف
الشكل )3(: خسائر التغيب وتد�ف

أمراض القلب 
واألوعية الدموية

السكري الرسطان  أمراض الجهاز
التنفسي

الخسائر بسبب التغيب عن العمل

ي القدرة اإلنتاجية
الخسائر بسبب تد�ف

الخسائر بسبب الوفيات المبكرة
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ج. إجمالي التكاليف والخسائر االقتصادية

ي البحريــن. ولقــد بلــغ إجمــالي 
ة لألمــراض غــ�ي المعديــة �ف ة وغــ�ي المبــا�ش يلخــُص الجــدول 6 إجمــالي التكاليــف المبــا�ش

اإلنفاق عىل الرعاية الصحية عىل األمراِض غ�ي المعدية الرئيسية األربعة عام 2019 مبلغ 283,029,598 دينار 
ي 

ي لحقــت باالقتصــاد )التغيــب وتــد�ف (، ومــع ذلــك فــإن الخســائر اإلضافيــة الــىت ي )745 مليــون دوالر أمريــ�ي بحريــىف
القــدرة اإلنتاجيــة أثنــاء العمــل والوفيــات المبكــرة( جعلــت العــبء االقتصــادي اإلجمــالي لألمــراض غــ�ي المعديــة 
ة و47٪ تكاليــف  ( منهــا 53٪ تكاليــف مبــا�ش ي )1,4 مليــار دوالر أمريــ�ي يصــل إل 533,978,790 دينــار بحريــىف
ي القــدرة 

ة. بــل كان باإلمــكان أن يرتفــع ذلــك الرقــم لــو أمكــن تقديــر تكاليــف التغيــب عــن العمــل وتــد�ف غــ�ي مبــا�ش
ـهــذا ُيعــادل العــبء اإلجمــالي  ي العمــل الناجمــة عــن ال�طــان وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمنــة. وبـ

اإلنتاجيــة �ف
ي عــام 2019.

المقــدر لألمــراض غــ�ي المعديــة عــىل اقتصــاد البحريــن مــا نســبته 3,8٪ مــن الناتــج المحــىلي اإلجمــالي �ف

ي
ي عام 2019 بالدينار البحري�ف

ي البحرين �ف
الجدول )6(: األعباء االقتصادية لألمراض غري الُمعدية �ف

التكاليف والخسائر
أمراض القلب 

واألوعية 
الدموية

الرسطانالسكري
أمراض الجهاز 

التنفسي 
المزمنة

اإلجمالي

النسبة 
إل الناتج 
اإلجمالي 

المحلي

ة التكاليف والخسائر المبا�ش

1,14٪50,704,58468,565,93621,425,75621,438,933162,135,210بالنسبة للحكومة 

0,85٪37,807,33251,125,45915,975,88615,985,712120,894,388القطاع الخاص 

إجمالي التكاليف 
ة 1,99٪88,511,916119,691,39537,401,64237,424,645283,029,598والخسائر المبا�ش

ة التكاليف والخسائر غري المبا�ش

0,20٪28,091,863ال توجد بياناتال توجد بيانات24,357,6313,734,232التغيب عن العمل

ي القدرة 
تد�ف

1,09٪154,573,790ال توجد بياناتال توجد بيانات147,376,9067,196,884اإلنتاجية

0,48٪55,629,308175,40511,865,614613,21268,283,538الوفاة المبكرة

إجمالي التكاليف 
والخسائر غ�ي 

ة المبا�ش
227,363,84411,106,52211,865,614613,212250,949,192٪1,77

إجمالي األعباء 
3,8٪315,875,760130,797,91749,267,25638,037,857533,978,790المالية



61

ي البحرين
الوقاية من األمراض غ�ي الُمعدية ومكافحتها �ف

ي 2019
ي البحرين �ف

الشكل )4(: توزيــــع األعباء االقتصادية لألمراض غري الُمعدية �ف

تحليل عوائد االستثمار   .2

ل
ُّ

أ. تكلفة تنفيذ إجراءات التدخ

ة من 2020 إل 2034. ويوضح الجدول 7 التكاليف لكل من السنوات  تم تقدير تكاليف إجراءات التدخل للف�ت
ة، ومجموع السنوات الخمس، وإجمالي 15 سنة.  الخمس األول من هذه الف�ت

ي التكاليــف المقــدرة، 
ف أن إجــراءات التدخــل ال�يــري ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة لهــا أكــ�ب حصــة �ف لقــد تبــ�ي

ف بأمراض القلب واألوعية الدموية ومرض السكري 1,244,216 ديناًرا بحرينًيا  فتكلفة عالج األشخاص المصاب�ي
 ) ي )20 مليــون دوالر أمريــ�ي ي عــام خــط األســاس، وترتفــع إل 7,631,640 دينــار بحريــىف

( �ف ف دوالر أمريــ�ي )3 ماليــ�ي
ي عــام 2024. وتبلــغ تكلفــة تنفيــذ كامــل حزمــة إجــراءات التدخــل ال�يــري ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 

�ف
ي )5,7 مليــون دوالر  ة التوســع البالغــة خمــس ســنوات 21,720,592 دينــار بحريــىف ومــرض الســكري عــىل مــدى فــ�ت

.) أمريــ�ي

ي تعتمــد عــىل  إرشــادات  MPOWER، بنحــو  لقــد تــم تقديــر تكاليــف تنفيــذ حزمــة إجــراءات مكافحــة التبــغ، الــىت
( لمــدة خمــس ســنوات، وتصــل إل 30,141,136 دينــار  ي )28 مليــون دوالر أمريــ�ي 10,707,542 دينــار بحريــىف
ي غضــون خمــس ســنوات، ســتكلف حزمــة الحــد مــن الملــح مــا 

( لمــدة 15 عاًمــا. و�ف ي )79 مليــون دوالر أمريــ�ي بحريــىف
( وســتتكلف إجــراءات التدخــل للتوعيــة بالنظــام  ي )44 مليــون دوالر أمريــ�ي يقــدر بنحــو 16,803,171 دينــار بحريــىف

.) ي )24 مليــون دوالر أمريــ�ي ي 9,239,279 دينــار بحريــىف
ي والنشــاط البــد�ف

الغــذا�ئ

 

اإلنفاق الحكومي عل الصحة

ي القدرة اإلنتاجية
الخسائر بسبب تد�ف

إنفاق القطاع الخاص عل الرعاية 
الصحية

الخسائر بسبب الوفيات المبكرة

الخسائر بسبب التغيب عن العمل
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ل الرسيري من 2020 إل 2034
ُّ

الجدول )7(: التكاليف التقديرية لتطبيق السياسات وإجراءات الَتَدخ

حزمة إجراءات 
ل

ُّ
اإلجمالي عل 20202021202220232024الَتَدخ

مدى 5 أعوام
اإلجمالي عل 
مدى 15 عاًما

ل 
ُّ

سياسات الَتَدخ

30,141,136 10,707,542 2,046,330 2,188,288 2,046,330 2,177,862 2,248,732 مكافحة التبغ 

الحد من 
48,691,238 16,803,171 3,160,493 3,160,493 3,238,596 3,394,803 3,848,787 استهالك الملح 

التوعية بالتغذية 
الصحية 

ي
والنشاط البد�ف

 1,202,0132,000,943 1,969,510 2,009,712 2,057,101  9,239,279 34,821,509

ل الرسيري
ُّ

إجراءات الَتَدخ

إجراءات 
التدخل ال�يري 
لمكافحة أمراض 
القلب واألوعية 

الدموية 
والسكري 

1,244,216 2,695,2344,251,376 5,898,126 7,631,64021,720,592 224,924,544

338,578,427 58,470,583 14,895,563 13,256,618 11,505,812 10,268,842 8,543,748 اإلجمالي

ب. المكاسب الصحية

ي ُتفقــد ألســباب متصلــة بأمــراض القلــب  بشــكل كبــ�ي وملحــوظ، تقلــل جميــع إجــراءات التدخــل عــدد األرواح الــىت
واألوعيــة الدمويــة عــىل مــدى 15 عاًمــا )الجــدول 8(. وإجــراءات التدخــل للحــد مــن الملــح وإجــراءات التدخــل 
ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وإجــراءات التدخــل ال�يــري للســكري لهــا التأثــ�ي األكــ�ب فيمــا يخــص تجنــب 
تيــب إجــراءات التدخــل لمكافحــة التبــغ )إنقــاذ  ي ال�ت

تيــب(، ويليهــا �ف الوفيــات )إنقــاذ 6048 و6161 حيــاة عــىل ال�ت
ي )إنقــاذ 1141 حيــاة(،  وأكــ�ث مــن ٪90 

ي والنشــاط البــد�ف
1627 حيــاة( وإجــراءات التدخــل للتوعيــة بالنظــام الغــذا�ئ

ي تــم تفاديهــا هي وفيــات مبكــرة )أي أقــل مــن 70 عاًمــا( مــن الوفيــات الــىت

ــل ال�يــري  إن كل مجموعــة مــن إجــراءات التدخــل تضيــف كذلــك ســنوات حيــاة صحيــة للســكان. فإجــراءات التدخُّ
ي مــن الســكتات الدماغيــة ومشــكالت 

ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وحــزم مكافحــة التبــغ والحــد مــن الملــح تــىت
الناجــم عــن الســكتة  ي 

القلــب واألوعيــة الدمويــة، وبالتــالي يتجنــب األفــراُد حــاالت اإلعاقــة )مثــل الشــلل الجــز�ئ
أكــ�ب  الــكالم والفكــر. ويجــري تحقيــق  الحركــة وتضعــف  األلــم والمعانــاة وتقلــل  تزيــد  أن  يمكــن  ي  الــىت الدماغيــة( 
ي حققــت 44,023  المكاســب عــىل مســتوى ســنوات الحيــاة الصحيــة مــن إجــراءات التدخــل للحــد مــن الملــح )الــىت
ي حققــت  ــل ال�يــري ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري )الــىت ســنة حيــاة صحيــة(، ويليهــا إجــراءات الَتَدخُّ
ي حققت 11,150 ســنة حياة  ل لمكافحة التبغ )الىت ي إجراءات الَتَدخُّ

23,535 ســنة حياة صحية(، وبعد ذلك تأ�ت
ي  ي )الىت

ي والنظام الغذا�ئ
صحية من الســنوات المكتســبة(، وإجراءات التدخل ذات الصلة بالتوعية بالنشــاط البد�ف

حققــت 8291 ســنة حيــاة صحيــة(. 
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الجدول )8(: تقدير المكاسب الصحية عل مدى 15 عاًما من 2020 إل 2034

ل
ُّ

حزمة إجراءات الَتَدخ
حاالت السكتة 
ي تم 

الدماغية ال�ت
تفاديها

حاالت الداء 
ي اإلقفاري  القل�ب
ي تم 

الحادة ال�ت
تفاديها

حاالت الوفيات 
ي تم تفاديها

ال�ت

حاالت الوفيات 
ي تم تفاديها 

ال�ت
)الوفاة المبكرة(

سنوات الحياة 
الصحية 
المكتسبة

11,150 2,0641,3431,6271,471مكافحة التبغ 
44,023 7,5884,4726,0485,467الحد من استهالك الملح 

التوعية بالتغذية 
ي
8,291 1,5041,0101,1411,031الصحية والنشاط البد�ف

التدخل ال�يري 
لمكافحة أمراض القلب 

والسكري
2,6481,5346,1615,570 23,535

13,8048,35914,97713,53986,999اإلجمالي 

ج. المكاسب االقتصادية

ي هــذا التحليــل تقلــل قــوة العمــل واإلنتاجيــة بســبب الوفيــات المبكــرة، وانخفــاض 
األمــراض غــ�ي المعديــة المدرجــة �ف

ف  ي القــدرة اإلنتاجيــة أثنــاء العمــل(. ويبــ�ي
عــدد أيــام العمــل )التغيــب( ومزاولــة العمــل بقــدرة إنتاجيــة متدنيــة )تــد�ف

ي ُيمكــن أن تتحقــق بمــا يمكــن توقيــه مــن وفيــات وحــاالت المــرض عــىل  الشــكل )5( مكاســب إنتاجيــة العمــل الــىت
ي الجــدول 8. بهــذا ســيكون إجمــالي الناتــج االقتصــادي المتحقــق مــن كلٍّ مــن حــزم 

مــدى 15 عاًمــا، كمــا هــو موضــح �ف
ي )1,67  ي القيمــة الحاليــة 636,209,381 دينــار بحريــىف

ــل الطبيــة والسياســات بصــا�ف سياســات إجــراءات التدخُّ
ي إنتاجية العمل عىل مدى 15 عاًما أو ما يعادل 4,5٪ من إجمالي الناتج 

ي صورة مكاسب �ف
( �ف مليار دوالر أمري�ي

المحــىلي للبحريــن لعــام 2019 عــىل مــدى 15 عاًمــا.

مــن  والحــد  ي 
البــد�ف النشــاط  ونقــص  التبــغ  تعــاطي  لمكافحــة  ــل 

ُّ
الَتَدخ إجــراءات  مــن  د  المســرت االقتصــادي  الناتــج   :)5( الشــكل 

15 عاًمــا مــدى  الدمويــة عــل  القلــب واألوعيــة  أمــراض  مــن  األوليــة  الملــح والوقايــة  اســتهاك 
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)بسبب الوفاة(

العمل بقدرة إنتاجية متدنية بسبب 
أمراض القلب واألوعية الدموية

أيام العمل المفقودة بسبب 
أمراض القلب واألوعية الدموية

إجمالي القدرة 
ة دَّ اإلنتاجية الُمسرت
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ي إنتاجيــة العمــل مــن انخفــاض الوفيــات المبكــرة )88,6٪ مــن المكاســب االقتصاديــة 
تتحقــق أعــىل مكاســب �ف

ي القــدرة اإلنتاجيــة 
المســتعادة(، ويليهــا مكاســب تجنــب انخفــاض التغيــب عــن العمــل بنســبة 5,75٪ وتجنــب تــد�ف

بنســبة 5,66٪ مــن الناتــج االقتصــادي المســتعاد.

ي سنوات الحياة الصحية
د. المكاسب االجتماعية للزيادة �ف

ي  ســنوات الحيــاة الصحيــة المكتســبة هي مقيــاس اقتصــادي صــحي ُيعــ�ب عــن عــدد ســنوات الحيــاة اإلضافيــة الــىت
ي العــالج أو تجنــب المــرض. وهــذا مــؤ�ش متوســط العمــر 

ي حيــاة صحيــة ســليمة نتيجــة تلــىت
يعيشــها الشــخُص �ف

ي شــأن الوفيــات واالعتــالل. فمــن الشــائع وضــع قيمــة للبقــاء عــىل قيــد الحيــاة 
ف المعلومــات �ف الصــحي الــذي يجمــع بــ�ي

عنــد تقديــر مكاســب الصحــة الُمحســنة. ولقــد قّدرنــا أن القيمــة االجتماعيــة المجمعــة مــن كل مــن حــزم التدخــل 
ي )758 مليــون دوالر  ي القيمــة الحاليــة ســتكون 288,299,533 دينــار بحريــىف

ال�يــري وسياســة التدخــل بصــا�ف
ة 15 عاًمــا.  ( عــىل مــدى فــ�ت أمريــ�ي

وُتســتمد أعــىل المكاســب االجتماعيــة مــن القيمــة النقديــة لســنوات الحيــاة الصحيــة المكتســبة المتحققــة بالتنفيــذ 
الكامــل لحزمــة تدابــ�ي الحــد مــن الملــح. 

ي مكافحة األمراض غري الُمعدية عل مدى 5 أعوام و15 عاًما
الجدول )9(: القيمة االجتماعية لإلجراءات االستثمارية �ف

عل مدى 15 عاًماعل مدى 5 أعوام

ل
ُّ

يحزمة إجراءات الَتَدخ
يالدوالر األمريكيالدينار البحري�ف

الدوالر األمريكيالدينار البحري�ف

حزمة إجراءات مكافحة 
96,719,545 36,753,427 4,055,026 1,540,910 التبغ

حزمة إجراءات الحد من 
386,649,928 146,926,973    23,371,914 8,881,327 استهالك الملح

التوعية بالتغذية 
ي
72,083,628 27,391,778    3,414,433 1,297,485 الصحية والنشاط البد�ف

ل  إجراءات الَتَدخُّ
ال�يري لمكافحة 

أمراض القلب واألوعية 
الدموية والسكري

 2,906,640 7,649,053    77,227,354 203,229,880

14,626,36238,490,427288,299,533758,682,980اإلجمالي
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ه. عوائد االستثمار

ــل للوقايــة مــن األمــراض  ــل أن جميــع إجــراءات الَتَدخُّ ظهــر مقارنــة تكاليــف ومكاســب كل حزمــة مــن إجــراءات الَتَدخُّ
ُ
ت

ي التحليــل - لمكافحــة التبــغ والحــد 
غــ�ي المعديــة عــىل مســتوى الســكان فيمــا يخــص ســلوكيات الخطــر المدرجــة �ف

ي  ي لــكل 1 دينــار بحريــىف ي - لهــا عوائــد عــىل االســتثمار تزيــد عــن 1 دينــار بحريــىف
مــن الملــح وزيــادة النشــاط البــد�ف

مســتثمر عــىل مــدى 15 ســنة )الجــدول 10(.

ــل )بالدينــار 
ُّ

الجــدول )10(: التكاليــف والمكاســب وعائــد االســتثمار عــل مــدى 5 أعــوام و15 عاًمــا حســب حزمــة إجــراءات الَتَدخ
، غــري شــامل القيمــة االجتماعيــة( ي

البحريــ�ف

عل مدى 15 عاًماعل مدى 5 أعوام

ل
ُّ

حزمة إجراءات الَتَدخ
 إجمالي

 التكاليف
المخصومة

 إجمالي
 المكاسب
اإلنتاجية

 عائد
 االستثمار

 إجمالي
 التكاليف

المخصومة

 إجمالي المكاسب
اإلنتاجية

 عائد
 االستثمار

حزمة إجراءات مكافحة 
67,599,8602,72 24,848,665 1,670,1660,17 10,112,754 التبغ

286,794,9697,15 40,106,910 10,085,2510,63 15,897,754 الحد من استهالك الملح

التوعية بالتغذية الصحية 
ي
48,169,6981,73 27,835,116 1,357,6920,16 8,668,007 والنشاط البد�ف

ل ال�يري  إجراءات الَتَدخُّ
لمكافحة أمراض القلب 

واألوعية الدموية 
والسكري

 20,046,512 7,602,3510,38 169,143,816 233,644,8541,38

54,725,02720,715,460261,934,507636,209,381اإلجمالي

ــل األخــرى، إذ إنــه مقابــل  تتمتــع حزمــة الحــد مــن الملــح بأعــىل عائــد عــىل االســتثمار مقارنــة بجميــع إجــراءات التدخُّ
ي عــىل مــدى  ي حزمــة الحــد مــن الملــح يكــون العائــد المتوقــع 7,15 دينــار بحريــىف

ي واحــد مســتثمر �ف كل دينــار بحريــىف
حقــق حزمــة مكافحــة التبــغ عائــًدا مرتفًعــا عــىل االســتثمار عــىل مــدى 15 عاًمــا )2,72( فيمــا  ة 15 عاًمــا. وكذلــك تُ فــ�ت

ي عائــد اســتثمار يبلــغ )1,73(.
ُتحقــق حزمــة النشــاط البــد�ف

ــل ال�يــري ُتحقــق أقــل عائــد عــىل االســتثمار بمــا يبلــغ  بالمقابــل، تشــ�ي التقديــرات إل أن حزمــة إجــراءات الَتَدخُّ
ي اقتصاديات الصحة بسبب 

ي تم استثماره. ويشيع أن يكون الحال كذلك �ف ي لكل دينار بحريىف 1,38 دينار بحريىف
ــل ال�يــري. باإلضافــة إ ل ذلــك، فــإن خيــارات العــالج  ي ظــل إجــراءات الَتَدخُّ

ي الــالزم �ف ارتفــاع تكاليــف العــالج الطــىب
هــا( ذات فــرص متواضعــة فيمــا يخــص زيــادة  هــذه )العــالج، والوقايــة الثانويــة بعــد المشــكالت الطبيــة الحــادة وغ�ي
مشــاركة القــوى العاملــة بعــد الســكتة الدماغيــة واحتشــاء عضلــة القلــب وداء الســكري. وبــكل األحــوال، فــإن حزمــة 
ي إطــار هــذا التحليــل، باإلضافــة إل أنهــا تــؤدي أيًضــا 

ــل ال�يــري توفــر عائــًدا عــىل االســتثمار< 1 �ف إجــراءات الَتَدخُّ
ي تحقيــق 

إل إنقــاذ معظــم األرواح )إذ تــم تفــادي حــدوث 5570 حالــة وفــاة مبكــرة، انظــر الجــدول 8( بمــا يســاهم �ف
الهــدف 3,4 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.
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تبــة عــىل زيــادة ســنوات الحيــاة الصحيــة إل إجمــالي قيــم اإلنتاجيــة يزيــد  إن إضافــة قيــم المكاســب االجتماعيــة الم�ت
ي الجــدول 11. 

العائــد عــىل االســتثمارات كمــا هــو موضــح �ف

ــل )بالدينــار 
ُّ

الجــدول )11(: التكاليــف والمكاســب وعائــد االســتثمار خــال 5 أعــوام و15 عاًمــا حســب حزمــة إجــراءات الَتَدخ
القيمــة االجتماعيــة( ، شــامل  ي

البحريــ�ف

عل مدى 15 عاًماعل مدى 5 أعوام

 حزمة إجراءات
ل

ُّ
الَتَدخ

 إجمالي
 التكاليف

المخصومة

 إجمالي
 المكاسب
 اإلنتاجية

واالجتماعية

 عائد
 االستثمار

 إجمالي التكاليف
المخصومة

 إجمالي
 المكاسب
 اإلنتاجية

واالجتماعية

 عائد
 االستثمار

حزمة إجراءات مكافحة 
104,353,2884,20 24,848,665 3,211,0760,32 10,112,754 التبغ

الحد من استهالك 
433,721,94110,81 40,106,910 18,966,5781,19 15,897,754 الملح

التوعية بالتغذية 
الصحية والنشاط 

ي
البد�ف

 8,668,007 2,655,1770,31 27,835,116 75,561,4762,71

ل  إجراءات الَتَدخُّ
ال�يري لمكافحة 

أمراض القلب واألوعية 
الدموية والسكري

 20,046,512 10,508,9920,52 169,143,816 310,872,2091,84

54,725,02735,341,823261,934,507924,508,914اإلجمالي
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ــات  ــم وحم ــة يف التعلي ــب املالي ــتثامر املكاس ــادة اس ــن إع ميك

التوعيــة والــدورات التدريبيــة وإدارة النفايــات الطبيــة ومبــادرات 

ــروس  ــة ف ــة جائح ــاهمة يف مكافح ــع املس ــرى، م ــة األخ الوقاي

ــة  ــاء بالجاهزي ــتعداد واالرتق ــن االس ــد 19( وتحس ــا )كوفي كورون

ــروس  ــرض ف ــة م ــة جائح ــذ بداي ــا من ــد أدركن ــتقبل. ولق يف املس

ــل متعــددة األبعــاد تجمــع  ــا الحاجــة إىل إجــراءات الَتَدخُّ كورون

ــات  ــة والقطاع ــات واألطــراف املعني ــن الجه ــت نفســه ب يف الوق

ومجموعــات الســكان عــى اختافهــا وتنوعهــا. وعــاوة عــى 

ــرض  ــة وم ــر املعدي ــراض غ ــن األم ــارشة ب ــة املب ــط الصحي الرواب

فــروس كورونــا، فــإن اآلثــار االجتامعيــة واالقتصاديــة للوبــاء قــد 

تُســبب مشــكات جســدية ونفســية تؤثــر بدورهــا عــى قابليــة 

اإلصابــة بأمــراض غــر معديــة - مبــا يف ذلــك العزلــة االجتامعيــة 

وانعــدام األمــن يف العمــل والطلبــات مــن التعليــم املنــزيل ورعايــة 

ــن  ــه م ــذا، فإن ــة. ل ــن الرياضي ــة التامري ــن وقل ــنن واملعوق املس

الــروري أن تدمــج الخطــط الوطنيــة للتعامــل مــع مــرض فروس 

ــل املُخصصــة للتعامــل  كورونــا والتعــايف منــه مــع إجــراءات الَتَدخُّ

ــة.   مــع األمــراض غــر املعدي

ستيفانو بيتيناتو 
ي البحرين

ي �ف
نامج األمم المتحدة اإلنما�ئ الممثل المقيم ل�ب
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الخاتمة

6
ي أربــع حزم من  إجراءات 

إن االستثمار �ف
اقتصادًيــا  والمجديــة  المجربــة  التدخــل 
يــؤدي  والخيــارات(  التوصيــات  )أفضــل 
إل تقليــل األعبــاء االقتصاديــة والصحيــة 
الدمويــة،  واألوعيــة  القلــب  ألمــراض 
الجهــاز  وأمــراض  ال�طــان  وكذلــك 

والســكري.  المزمنــة  التنفــسي 

والتوصيات
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ي البحرين
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الخامتة 

ي قطــاع الصحــة بمــا يســاعد عــىل 
تعيــق األمــراض غــ�ي المعديــة األربعــة الرئيســية جهــود البحريــن لزيــادة الكفــاءة �ف

ي  ي زيــادة رأس المــال البــ�ش
. وهي تعرقــل كذلــك أولويــات التنميــة األوســع للبلــد المتمثلــة �ف تحقيــق التــوازن المــالي

ي 
ى �ف وتعزيــز النمــو االقتصــادي الشــامل. لــذا تمثــل األمــراض غــ�ي المعديــة أحــد التحديــات الصحيــة والتنمويــة الكــ�ب

وس كورونــا )كوفيــد 19( والعكــس صحيــح. وعليــه فــإن التعــاطي مــع  البحريــن، بــل وتزيــد مــن خطــورة جائحــة فــ�ي
وس كورونــا مًعــا يســتطيع أن يقلــل األعبــاء الصحيــة واالقتصاديــة لكليهمــا.  األمــراض غــ�ي المعديــة وفــ�ي

ي 534 مليــون دينــار  ظهــر أن األمــراض غــ�ي المعديــة تكلــف االقتصــاد البحريــىف
ُ
فاســتنتاجات النمــوذج االقتصــادي ت

ي 
ي شــكل خســائر اقتصاديــة، بمــا يعــادل 3.8٪ مــن الناتــج المحــىلي اإلجمــالي �ف

( �ف ي )1,4 مليــار دوالر أمريــ�ي بحريــىف
ي العــبء االقتصــادي لألمــراض غــ�ي 

عــام 2019. وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة صاحبــة النصيــب األكــ�ب �ف
( وتســتهلك 28٪ مــن اإلنفــاق المبــا�ش  ي ي البحريــن بمــا نســبته 59٪ )315,875,760 دينــار بحريــىف

المعديــة �ف
ي ذلــك انخفــاض مشــاركة 

ة 72٪، بمــا �ف عــىل الرعايــة الصحيــة ويبلــغ نصيبهــا مــن التكاليــف والخســائر غــ�ي المبــا�ش
. ويتبــع أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة مــرُض الســكري  ي القــوى العاملــة وفقــدان اإلنتاجيــة عــىل المســتوى الوطــىف
وال�طــان وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمنــة. ويبلــغ اإلنفــاق الحكــومي عــىل الرعايــة الصحيــة 30٪ مــن إجمــالي 
ي القــدرة اإلنتاجيــة أثنــاء العمــل )29٪(، ثــم اإلنفــاق الصــحي الخــاص 

العــبء االقتصــادي، ويليــه تكلفــة وخســائر تــد�ف
ا التغيــب عــن العمــل )5٪(. بدورهــا، تشــ�ي هــذه النتائــج إل أنــه ســيكون  ً )23٪(، ثــم الوفــاة المبكــرة )13٪( وأخــ�ي
مــن المفيــد انتهــاج سياســة ُتســلط الضــوء عــىل الوقايــة مــن أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة وعوامــل الخطــر 
ــع حــزم إجــراءات  ـ ي أربـ

لــذا، فــإن االســتثمار �ف المرتبطــة بهــا مــع تقليــل اإلنفــاق الحكــومي عــىل الرعايــة الصحيــة. 
تدخــل مجربــة ومجديــة اقتصادًيــا )أفضــل التوصيــات والخيــارات( ُيمكــن أن يــؤدي إل تقليــل عــبء أمــراض القلــب 

واألوعيــة الدمويــة، وكذلــك ال�طــان وأمــراض الجهــاز التنفــسي المزمنــة والســكري. 

باإلضافــة إل مــا تقــدم، فــإن األخــذ بأفضــل التوصيــات والخيــارات مــن شــأنه زيــادة مــن متوســط العمــر المتوقــع 
ــع النمــو االقتصــادي. لــذا، فــإن  ـ ـ ـ ي وت�يـ لألفــراد، واالرتقــاء بجــودة الحيــاة مــع تقليــل العــبء عــىل االقتصــاد الوطــىف

ي التنميــة االجتماعية-االقتصاديــة للبــالد.
هــذه االســتثمارات ُتســاهم �ف

قيمــت دراســة الجــدوى االســتثمارية حــزم إجــراءات التدخــل األربعــة المجديــة اقتصادًيــا وفــق أفضــل التوصيــات 
: ثــالث حــزم سياســات للحــد مــن انتشــار عوامــل الخطــر الســلوكية المرتبطــة  ي وهي ي الســياق البحريــىف

والخيــارات �ف
ي والحــد مــن فــرط اســتهالك 

ف النظــام الغــذا�ئ ي وتحســ�ي
باألمــراض غــ�ي المعديــة - تعــاطي التبــغ وقلــة النشــاط البــد�ف

ــل ال�يــري ذات بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والســكري.  الملــح - ومجموعــة واحــدة مــن إجــراءات التدخُّ

ي تدابــ�ي الحــد مــن الملــح وحــزم مكافحــة التبــغ مــن شــأنه تحقيــق أكــ�ب عائــد عــىل 
إن إعطــاء األولويــة لالســتثمار �ف

ي هــذا التقريــر تقلــل مــن أهميــة زيــادة االســتثمار، ألنهــا تقتــ� 
االســتثمار. وحــىت هــذه العوائــد القويــة الموضحــة �ف

عىل تناول المكاســب االقتصادية للنتائج الصحية المحســنة فقط. فهذه الحســابات ال تراعي اإليرادات اإلضافية 
يبــة االنتقائيــة عــىل المنتجــات الضــارة بالصحــة،  ي معــدالت ال�ف

ي مــن الزيــادات المــوىص بهــا �ف
ي قــد تــأ�ت ة الــىت الكبــ�ي

ف أن تلــك اإليــرادات يمكــن أن تكــون أعــىل بكثــ�ي  ي حــ�ي
وبــات المحــالة بالســكر، �ف ي ذلــك التبــغ والكحــول والم�ش

بمــا �ف
مــن التكاليــف الالزمــة لتنفيــذ التوصيــات )انظــر الملحــق 3 (. 
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ة ومــع  ض زيــادة كبــ�ي ُتــراعي النمــاذج االقتصاديــة مســتويات التغطيــة األساســية لــكل تدخــل، وتفــ�ت
 : ي مســتويات التغطيــة. االســتنتاجات الرئيســية ذات الصلــة بحــزم التدخــل كمــا يــىلي

ذلــك واقعيــة �ف

ملخص االستنتاجات الرئيسية

40
25
28
169

ي جميــع حــزم التدخــل األربعــة المجديــة اقتصادًيــا تحقيــق 
عــىل مــدار 5	 عاًمــا، ســيؤدي االســتثمار �ف

: مــا يــىلي

الحيلولة دون حدوث

 15,000
حالة وفاة

إضافة ما ُيقارب

ســنة مــن الحيــاة الصحيــة 
المكتســبة إل النــاس  

87,000 

ي البحرين
�ف

عىل مدار 5	 عاًما، حققت حزم الوقاية من األمراض غ�ي المعدية والحد من الملح ومكافحة 
التبغ أعىل عائد عىل االستثمار

7,15
2,72
1,73
1,38

العائد عل 
ي
كل دينار بحري�ف

التكلفة اإلجمالية لحزمة 
السياسة 

) ي
)بالمليون دينار بحري�ف

287
68
48

234

إجمالي المكاسب 
) ي

)بالمليون دينار بحري�ف

مكافحة التبغ

إجراءات الحد من استهاك 
الملح

التوعية بالتغذية الصحية 
ي
وأهمية النشاط البد�ف

ل الرسيري 
ُّ

إجراءات الَتَدخ
لمواجهة أمراض القلب 

واألوعية الدموية والسكري
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التوصيات

ي ُيمكــن تنفيــذ مــا أوصــت بــه  لفــت التحليــُل االنتبــاه إل مجــاالت ُمحــددة تحتــاج للتعزيــز وتوســعة النطــاق حــىت
ي شــأن 

ــل ال�يــري وإجــراءات التدخــل الوقائيــة المجديــة اقتصادًيــا �ف منظمــة الصحــة العالميــة مــن إجــراءات الَتَدخُّ
ة مــن  ي مكاســب صحيــة واقتصاديــة كبــ�ي األمــراض غــ�ي المعديــة. لــذا ستســاعد اإلجــراءات التاليــة البحريــن عــىل جــىف

ايــدة ألجــل الحــد مــن األمــراض غــ�ي المعديــة: ف االســتثمارات الم�ت

ي إجــراءات وتدابــري جديــدة إلجــراءات التدخــل الرسيــري عــل مســتوى الســكان 
أ. االســتثمار �ف

ُمثبتــة الكفــاءة عــل مســتوى التكلفــة، وتوســيع نطــاق اإلجــراءات والتدابــري الحاليــة، وتعزيــز 
الحــزم  ألن  نظــًرا  العــام.  القطــاع  لخدمــات  الماليــة  واالســتدامة  الصحــة  قطــاع  ي 

�ف الكفــاءة 
، أكــ�ب عائــد عــىل االســتثمار، فــإن زيــادة  الخاصــة بمكافحــة التبــغ والحــد مــن اســتهالك الملــح توفــر، إل حــد كبــ�ي

مكافحــة التبــغ ومبــادرات الحــد مــن الملــح المجديــة يجــب أن تكــون ذات أولويــة عاليــة. 

المتحولــة( االختيــاري  الملــح )والدهــون  مــن  الحــد  البحريــن توســيع برنامــج  الملــح، تســتطيع  اســتهالك  لتقليــل 
ي 

ي معايــ�ي لوضــع ملصقــات المحتــوى الغــذا�ئ ليشــمل منتجــات غــ�ي المخبــوزات. كذلــك بوســع البحريــن اعتمــاد تبــىف
ي تحتوي عىل نسبة عالية من  ي ذلك محتوى الملح، وكذلك وضع ضوابط لتسويق األطعمة الىت

ي الطعام، بما �ف
�ف

ف  الملــح. وتنفيــذ نظــام ملصقــات القيمــة الغذائيــة، قيــد الدراســة حالًيــا، ســيكون لــه تأثــ�ي كبــ�ي عــىل قــدرة المواطنــ�ي
ام باإلرشــادات الغذائيــة. كذلــك يمكــن  ف ة بشــأن التغذيــة وقدرتهــم عــىل االلــ�ت ف عــىل اتخــاذ قــرارات مســتن�ي البحرينيــ�ي
للبحريــن توســعة نطــاق مبــادرات واالرتقــاء بهــا: وبالنســبة للحــد مــن اســتهالك الملــح مثــًا، فإنــه يمكــن للبحريــن 
ي التخفيضــات اإللزاميــة 

ي �ف نامــج الطــوعي للحــد مــن الملــح )والدهــون المتحولــة(، أو التنفيــذ التدريــحب توســيع ال�ب
ي تتجــاوز الســلع المخبــوزة.  ي ذلــك المنتجــات اإلضافيــة الــىت

)والتخلــص الكامــل مــن الدهــون غــ�ي المشــبعة(، بمــا �ف

ي 
ــج لــه ورعايتــه حظــًرا شــامًا، بمــا �ف ـ ـ ـ ويـ لتعزيــز مكافحــة التبــغ، تحتــاج البحريــن إل حظــر اإلعــالن عــن التبــغ وال�ت

كات، وكذلــك حظــر  ذلــك رعايــة األحــداث الرياضيــة ورعايــة األحــداث المختلفــة والمســؤولية االجتماعيــة للــ�ش
نــت وبيعهــا. ومــن شــأن البحريــن أن تضــع عقبــة أو زاجــًرا  ـــــج لمبيعــات التبــغ عــ�ب اإلن�ت ويـ إعالنــات نقــاط البيــع وال�ت
ي جميــع األماكــن العامــة وأماكــن 

ف �ف ف تحــول دون اســتمرارهم إذا حظــرت األماكــن المخصصــة للتدخــ�ي قوًيــا للمدخنــ�ي
ي تنفيــذ التغليــف 

ي قدًمــا �ف
العمــل حــىت رغــم صعوبــة تنفيــذ ذلــك نظــًرا لظــروف المنــاخ. ويجــب عــىل البحريــن المــ�ف

ي هزيمة محاوالت 
اليا الناجحة �ف البســيط، باتباع النموذج الناجح للمملكة العربية الســعودية. وُتظهر تجربة أســ�ت

ي أحســن األحــوال. 
كات التبــغ ضعيــف �ف ي لــ�ش

كات التبــغ إليقــاف العمــل بالتغليــف العــادي أن الموقــف القضــا�ئ �ش
ونية. إن البحرين يجب أن تهدف لتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة  ي لوائح السجائر اإللك�ت

]98[ كما يجب النظر �ف
ي تلــك االتفاقيــة. وعمــًا بمــا تقــدم، فإنــه لمــن المهــم أن تواصــل 

العالميــة اإلطاريــة لمكافحــة التبــغ، بصفتهــا عضــًوا �ف
ف عــىل أســاس منتظــم حــىت تتمكــن مــن متابعــة حالــة الوبــاء  البحريــن أنشــطتها لمراقبــة لــكل مــن الشــباب والبالغــ�ي

بانتظــام وتأثــ�ي سياســات مكافحــة التبــغ المختلفــة عــىل انتشــاره. 

اتيجية مجديــة ومؤثــرة للغايــة يمكــن للبحريــن تنفيذهــا. ونظــًرا لمعــدل  ائــب عــىل منتجــات التبــغ إســ�ت إن زيــادة ال�ف
ائب التبغ إل 75٪ عىل  ي البحرين يبلغ نحو 64٪ من سعر التجزئة، فإنه يوجد مجال لزيادة رصف

يبة الحالي �ف ال�ف
األقــل مــن ســعر التجزئــة للســجائر ذات العالمــة التجاريــة األكــ�ث مبيًعــا وفــق توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة، مــع 
يبة انتقائية بما ال يقل عن 70٪. ويمكن للبحرين كذلك تنسيق األسعار عىل مستوى منتجات التبغ لتقليل  رصف
ي 

ي لمعظــم العالمــات التجاريــة المباعــة �ف ف مــاركات الســجائر الفاخــرة )2 دينــار بحريــىف احتماليــة اســتبدال المســتهلك�ي
ي ألرخــص عالمــة تجاريــة(. باإلضافــة إل ذلــك،  2018( واســتهالك العالمــات التجاريــة األرخــص )0.8 دينــار بحريــىف
ي خطــط إدخــال إنتــاج التبــغ )المعســل(. فصحيــح أن ذلــك قــد يوفــر فــرص عمــل 

يجــب عــىل البحريــن إعــادة النظــر �ف
وعــة وزيــادة اســتهالك الشيشــة  ة )مثــل زيــادة إمكانيــة التجــارة غــ�ي الم�ش وإيــرادات حكوميــة ولكــن بتكبــد تكلفــة كبــ�ي

1
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ف أهــل الدولــة(. وعمــًا بذلــك، تحتــاج البحريــن إل  والتســويق لهــا وزيــادة الوفيــات واألمــراض المرتبطــة بالتبــغ بــ�ي
االنضمــام إل بروتوكــول اتفاقيــة منظمــة الصحــة العالميــة اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ للقضــاء عــىل االتجــار غــ�ي 
ائــب  ي أثنــاء قيامهــا برفــع ال�ف

وعــة �ف ي منتجــات التبــغ لضمــان الحمايــة الكافيــة مــن التجــارة غــ�ي الم�ش
وع �ف المــ�ش

بطريقــة متوائمــة مــع البلــدان المجــاورة.

ي أمُر بالغ األهمية، ال سيما بالنظر إل أن نصف سكان البحرين 
ل الهادفة لزيادة النشاط البد�ف إن إجراءات الَتَدخُّ

ي توســيع نطــاق برامــج التوعيــة الوطنيــة 
ي أنشــطة بدنيــة كافيــة. لــذا، يجــب أن تســتمر البحريــن �ف

ال ينخرطــون �ف
امــج المدرســية والمبــادرات الرياضيــة والتأكــد مــن تدريــب األطبــاء عــىل تقديــم مشــورة موجــزة كجــزء  والمحليــة وال�ب
ف تندرجــان تحــت بنــد أفضــل التوصيــات  ــل اللتــ�ي ي إجــراءات الَتَدخُّ مــن الرعايــة الطبيــة الروتينيــة. باإلضافــة إل حزمــىت
والخيــارات مــن منظمــة الصحــة العالميــة وتندرجــان ضمــن النمــوذج االقتصــادي، يمكــن للبحريــن أن تســع جاهــدة 
ي إطــار خطــة العمــل الشــاملة لمنظمــة الصحــة العالميــة للوقايــة مــن األمــراض 

لتنفيــذ خيــارات سياســة إضافيــة �ف
اكاتهــا مــع قطــاع األعمــال  غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا 2013-2020. ]99[ كذلــك يجــب عــىل حكومــة البحريــن �ش
ات  ي وزيادتــه عــىل مســتوى جميــع األعمــار )مثــل مســ�ي

ي لتعزيــز النشــاط البــد�ف
ي القطــاع الخــاص والمجتمــع المــد�ف

�ف
 Grow up“ وع مركــز الرياضــة المدرســية، ]101[ وبرنامــج ي مجمعــات التســوق التجاريــة، ]100[ ومــ�ش

ي �ف
المــسش

ي الســنوي”، وبرامــج المــدارس/ المــدن/ مراكــز التســوق الصحيــة، 
Boys-Girls”، و“اســتجابة”، و”اليــوم الريــاىصف

ي غرفــة تجــارة 
وة الغذائيــة �ف الــ�ث تــؤدي لجنــة   ، ي صــحي

ي تعزيــز اتبــاع نظــام غــذا�ئ
(. وللمســاعدة �ف هــا الكثــ�ي وغ�ي

وصناعــة البحريــن دوًرا مهًمــا؛ فلقــد عمــل رئيــس اللجنــة عــىل ضمــان اســتقرار األســعار والقــدرة عــىل تحمــل تكاليــف 
ي أبريــل 

وات �ف ي أســعار الفواكــه والخــ�ف
ي البحريــن انخفاًضــا �ف

الســلع الغذائيــة بعــد أن شــهدت األســواق المحليــة �ف
المعــززة  األطعمــة  أســعار  تظــل  أن  بمــكان  األهميــة  ومــن   ]102[ وات.  والخــ�ف الفواكــه  بســبب واردات   2020

ي البحريــن. 
للصحــة مســتقرة ومعقولــة التكلفــة �ف

ل ال�يري ذات عائد استثمار أقل، إال أنها ال تزال مجدية اقتصادًيا وتمثل إجراءات  مع أن حزمة إجراءات التدخُّ
إنقــاذ  ــل هــذه مــن شــأنها  الَتَدخُّ ي الصحــة. وال شــك أن حزمــة إجــراءات 

تدخــل مهمــة فيمــا يخــص أداء الحــق �ف
ة 15 عاًمــا(. فالبحريــن بهــا واحــد مــن  معظــم األرواح )إذ تتيــح تجنــب مــا ُيقــدر بنحــو 6161 حالــة وفــاة خــالل فــ�ت
ي المنطقــة، فيمــا تظــل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة الســبب الرئيــسي 

أعــىل معــدالت انتشــار مــرض الســكري �ف
ف أن معظــم هــذه الحــاالت المزمنــة ال يمكــن عالجهــا حــىت تصــ�ي كأن  ي حــ�ي

لوفيــات األمــراض غــ�ي المعديــة. و�ف
لــم تكــن، فــإن االكتشــاف المبكــر واإلدارة الســليمة للحــاالت يمكنهمــا إطالــة متوســط العمــر المتوقــع واالرتقــاء 
ف الــوكاالت المعنيــة  ك بــ�ي ا. ُمنحــت البحريــن جائــزة فريــق عمــل األمــم المتحــدة المشــ�ت ً بمســتوى الســالمة ارتقــاًء كبــ�ي
ي إعطــاء األولويــة للعمــل لمكافحــة األمــراض 

ي عــام 2018 لتقدمهــا وريادتهــا �ف
بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة �ف

. ويشــمل  ي يمكــن توســيع نطاقهــا لتحقيــق تأثــ�ي أكــ�ب غــ�ي المعديــة. فلقــد نفــذت البحريــن عــدًدا مــن المبــادرات الــىت
ي يمكــن رفــع مســتواها وتوســيع نطاقهــا  ي البحريــن، حملــة حمايــة قلبــك الــىت

ذلــك فحًصــا عــىل مســتوى المجتمــع �ف
لتشــمل إعــدادات المجتمــع األخــرى مثــل أماكــن العمــل ودور العبــادة. كذلــك يمكــن تحديــث األدلــة اإلرشــادية 
ي توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة. ويمكــن للبحريــن  نامــج فحــص الثــدي - كمــا هــو مخطــط - للتأكــد أنهــا تلــىب ل�ب
أيًضــا العمــل عــىل أن يكــون الســجل الصــحي الجديــد المتكامــل بتكنولوجيــا المعلومــات شــامًا ويشــمل تقاريــر عــن 
التغطيــة الناجحــة )مثــل النســبة المئويــة لألشــخاص الذيــن تــم فحصهــم ومعالجتهــم ومراقبتهــم(، وهــو مــا يؤثــر 

ي عــىل اإلحــاالت واســتدعاء المــرىصف واســتمرارية الرعايــة.  بشــكل إيجــا�ب
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وبــات المحــاة بالســكر( ورفــع  ائــب عــل المنتجــات الضــارة بالصحــة )التبــغ والكحــول والمرسش  ب. زيــادة ال�ف
زة  الدعــم عــن المنتجــات الضــارة بالصحــة )مثــل الوقــود الُملــوث( وتحويــل ذلــك الدعــم إل المنتجــات الُمعــزِّ
ي 

ايــدة �ف ف للصحــة. إن اســتخدام التدابــ�ي الماليــة للتصــدي لألمــراض غــ�ي المعديــة نهــُج واعــد لتمويــل اإلجــراءات الم�ت
ائب عىل المنتجات الضارة بالصحة أو بخفض  شأن األمراض غ�ي المعدية، سواء أكان ذلك بزيادة معدالت ال�ف
ا  ً ائــب عــىل المنتجــات الضــارة بالصحــة هــو أكــ�ث اإلجــراءات المتاحــة للحكومــة تأثــ�ي الدعــم المقــدم لهــا. وزيــادة ال�ف
ف صحــة الســكان وتقليــل التكاليــف  وجــدوى، فذلــك يقــود إل الحــد مــن اســتهالك هــذه المنتجــات وبالتــالي تحســ�ي
الصحيــة”  ائــب  “ال�ف تتطلــب  الوطنيــة.  التنميــة  أولويــات  الحكوميــة ألجــل  اإليــرادات  زيــادة  مــع  بهــا  المرتبطــة 
ي الماليــة والصحــة العمــل واالســتفادة مــن الدعــم األوســع 

ف وزار�ت ك بــ�ي ورة التعــاون والعمــل المشــ�ت الناجحــة رصف
ائــب عــىل  ائــب المفروضــة عــىل التبــغ، تســتطيع البحريــن كذلــك زيــادة ال�ف مــن الحكومــة ككل. وباإلضافــة إل ال�ف
وبــات المحــالة بالســكر، وتحويــل الدعــم مــن المــواد غــ�ي الصحيــة والوقــود األحفــوري  وبــات الكحوليــة والم�ش الم�ش

ليخصــص لألطعمــة الُمعــززة للصحــة.

يبــة انتقائيــة أخــرى  وبــات الغازيــة ورصف يبــة انتقائيــة بنســبة 50٪ عــىل الم�ش طبقــت مملكــة البحريــن مؤخــًرا رصف
وبــات  وبــات الطاقــة. وستســاعد هــذه المبــادرة الجديــرة بالثنــاء عــىل تقليــل اســتهالك الم�ش بنســبة 100٪ عــىل م�ش
ي  المحــالة بالســكر والتكاليــف الصحيــة واالقتصاديــة المرتبطــة بهــا. ُيشــبه ذلــك نهــج المملكــة العربيــة الســعودية الــىت
وبــات الغازيــة  ، عــام 2017، عــىل الم�ش ي ي فرضتهــا دول مجلــس التعــاون الخليــحب يبــة االنتقائيــة الــىت طبقــت ال�ف
تأثــ�ي  ت مؤخــًرا  ــ�ش

ُ
ن وبــات الطاقــة. ]103[ ولقــد تقصــت ورقــة بحثيــة  100٪ عــىل م�ش 50٪ وبنســبة  بنســبة 

وبــات الغازيــة. ]104[ ومــع ذلــك مــن المرجــح أن يختــار المســتهلكون  يبــة عــىل انخفــاض حجــم مبيعــات الم�ش ال�ف
ي البحريــن تعتمــد عــىل الســعر وحــده. 

يبــة �ف ي البحريــن خيــارات أرخــص بــداًل مــن الخيــارات الصحيــة نظــًرا ألن ال�ف
�ف

ي المحتــوى أو حجمــه. 
يبــة عــىل االســتهالك بنــاء عــىل نســبة الســكر �ف لــذا تــوىصي منظمــة الصحــة العالميــة بفــرض رصف

ف  وبات إل دعم المستهلك�ي تبط ويتحدد بكمية السكر أو حجم الم�ش ي ل�ي يىب ]105[ وقد يؤدي تعديل الهيكل ال�ف
ف اإليــرادات المنشــودة8.  وبــات أصغــر تحتــوي عــىل كميــة أقــل مــن الســكر، مــع اســتمرار تأمــ�ي ي اختيــار م�ش

�ف

ي حصلــت عــىل 80٪ مــن  ا، ومنهــا اللحــوم )الــىت ً ي البحريــن تتلــىت دعًمــا كبــ�ي
إن فئــات معينــة مــن المــواد الغذائيــة �ف

ي عــام 2014، وفــق مقابــالت مــع الجهــات واألطــراف المعنيــة(. ويمكــن تحويــل 
إجمــالي دعــم المــواد الغذائيــة �ف

الدعــم المقــدم إل منتجــات مثــل اللحــوم والســكر والملــح وزيــت النخيــل ليوجــه إل المنتجــات الُمعــززة للصحــة 
وات الطازجــة. باإلضافــة إل ذلــك، فإنــه يجــري إعفــاء بعــض المــواد الغذائيــة األساســية غــ�ي  مثــل الفواكــه والخــ�ف
ي البحريــن، ومنهــا مثــًا الســكر والملــح واللحــوم. لــذا فــإن 

يبــة القيمــة المضافــة، البالغــة 5٪ �ف الصحيــة مــن رصف
يبــة القيمــة المضافــة )VAT( ليجــري إعفــاء الخيــارات الصحيــة فقــط مثــل الفاكهــة  إعــادة تصنيــف إعفــاءات رصف
وات يمثــل بــدوره خطــوة قــد تعــزز الخيــارات الغذائيــة الصحيــة. وتنفــذ البحريــن إصالحــات فيمــا يخــص  والخــ�ف
 ) ي )34.4 مليــون دوالر أمريــ�ي دعــم اســتهالك وقــود النقــل والكهربــاء يتوقــع لهــا توفــ�ي 13 مليــون دينــار بحريــىف
ي اســتخدام الكهربــاء بحلــول 

ة مــن 2016 إل 2025، وأن تحقــق انخفاًضــا بنســبة 14٪ �ف للحكومــة خــالل الفــ�ت
ي دعــم الوقــود األحفــوري 

ف 2013-2009. ]106[ وهــذه التخفيضــات �ف عــام 2025 مقارنــة باالســتخدام فيمــا بــ�ي
ي تناولهــا التقريــر بالمناقشــة. كذلــك يمكــن  ي تمويــل التنفيــذ الكامــل للسياســات المــوىص بهــا الــىت

يمكــن أن ُتســاعد �ف
توقــع أن تنفيــذ هــذه التوجهــات مــن شــأنه تحقيــق مكاســب صحيــة إضافيــة بالحــد مــن التعــرض لتلــوث الهــواء.

ي  يبيــة بوصفــه تكتــًا إقليمًيــا. وتميــل دول مجلــس التعــاون الخليــحب ي القــرارات ال�ف يتخــذ مجلــس التعــاون الخليــحب
وبــات المحــالة بالســكر وتنفيذهــا. والبحريــن  يبــة عــىل الم�ش ي كيفيــة وضــع رصف

ائــب الصحيــة والنظــر �ف نحــو ال�ف
ائــب  لل�ف والصحيــة  الماليــة  المكاســب  عــىل  أدلــة  ي  الخليــحب التعــاون  لــدول مجلــس  تقــدم  أن  تســتطيع  بدورهــا 
ي البحريــن لتحقــق 

ي مــن شــأنها ضبــط تلــك الموجــودة �ف يبيــة الــىت حــات الزيــادات ال�ف الصحيــة، والدفــاع عــن مق�ت

وبات  اء الم�ش ف عىل عدم �ش وبات لحث المستهلك�ي ي الم�ش
ائب عىل االستهالك عىل أساس نسبة السكر �ف  متدرًجا من ال�ف

ً
8      طبقت المملكة المتحدة بشكل ناجح هيكا

ة من الســكر. ي تحتوي عىل كميات كب�ي الىت
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ائــب االنتقائيــة لتعزيــز النظــم الصحيــة وأهــداف  ا وجــدوى. إن تخصيــص اإليــرادات مــن ال�ف ً مســتويات أكــ�ث تأثــ�ي
التنمية المســتدامة، أو أيهما، يؤدي إل زيادة الدعم العام لمثل هذه التداب�ي عىل نطاق واســع وأن تص�ي ممارســة 
ائــب اإلنتــاج المفروضــة عــىل   ، عــىل ســبيل المثــال، تخصــص عائــدات رصف ف ي العديــد مــن البلــدان. فالفلبــ�ي

معياريــة �ف
يبيــة مــن منتجــات  المنتجــات الضــارة بالصحــة للتغطيــة الصحيــة الشــاملة ]107[ وتخصــص مــ� عائــدات رصف

ف الصــحي للطــالب. ]108[  التبــغ لخطــط التأمــ�ي

المشــاركة والتعــاون بتعزيــز الجهــود المبذولــة عــل مســتوى القطاعــات المختلفــة والهيئــات 
الــوعي العــام  بــأ�ه لمكافحــة األمــراض غــري المعديــة وإذكاء  الحكوميــة بأكملهــا والمجتمــع 
باألمــراض غــري المعديــة وعوامــل الخطــر المرتبطــة بهــا. نظــًرا ألن أســباب األمــراض غــ�ي المعديــة 
ي أال يقتــ� األمــر عــىل القطــاع الصــحي فحســب فيمــا يخــص 

، فإنــه ينبــعف وآثارهــا ال تقتــ� عــىل الجانــب الصــحي
بــأ�ه  بــل إن ثمــة حاجــة إل نهــج ُتشــارك فيــه الحكومــة كاملــة والمجتمــع  االســتجابة لهــذه األمــراض المزمنــة. 
لتحقيــق الوقايــة الناجحــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا ومــا لهــا مــن عوامــل الخطــر. لــذا، فــإن قطــاع 
اتيجيات أكــ�ث نجاًحــا للســيطرة عــىل األمــراض غــ�ي المعديــة والوقايــة  الصحــة ســيكون قــادًرا عــىل تحقيــق تنفيــذ إســ�ت
ي والتعليــم والماليــة والصناعــة  ف مــن قطاعــات مثــل التخطيــط الحــ�ف منهــا إذا مــا تحقــق التنســيق مــع ممثلــ�ي
والســياحة والداخليــة والعمــل والنفــط والغــاز واإليــرادات والشــباب والرياضــة والعدالــة والشــؤون اإلســالمية، جنًبــا 
إل جنــب مــع صنــاع السياســات. وعــىل البحريــن تعزيــز هــذه العالقــات عــ�ب اللجنــة الوطنيــة لألمــراض غــ�ي المعديــة 

لضمــان تحقــق التنســيق البنــاء.

ات، بمــا يضمــن  ات األداء الرئيســية لخطــة العمــل الوطنيــة ومتابعــة تلــك المــؤ�ش يمكــن للبحريــن كذلــك وضــع مــؤ�ش
وجود نظم معمول بها للرصد واإلبالغ عىل نحو يجعل القطاعات المختلفة مسؤولة. ونظًرا ألن البحرين تخطط 
ي ذلــك المبــادرات ذات 

انيــة، بمــا �ف ف ي الم�ي
انيــة ألجــل دمــج االتجاهــات االقتصاديــة وجميــع المبــادرات �ف ف إلصــالح الم�ي

ي تمويــل المبــادرات ذات الصلــة 
ة للمشــاركة �ف ف الصلــة بالصحــة واألمــراض غــ�ي المعديــة، فــإن هــذه فرصــة ممــ�ي

ي شــأن األمــراض غــ�ي المعديــة. كذلــك يمكــن 
باألمــراض غــ�ي المعديــة للــوزارات والحــث عــىل اتخــاذ خطــوات �ف

للبحريــن تيســ�ي أوجــه التعــاون خــارج الحكومــة مــع األوســاط األكاديميــة لزيــادة أبحــاث األمــراض غــ�ي المعديــة. 
، بتوثيــق التقــدم المحــزر )مثــل تقديــم تقاريــر  ويمكــن لحكومــة البحريــن أيًضــا زيــادة التعــاون الــدولي واإلقليــ�ي
ي وخارجهــا. ف دول مجلــس التعــاون الخليــحب التقــدم المحــرز الســنوية( ومشــاركة الممارســات الجيــدة والمبتكــرة بــ�ي

ي البحريــن، 
تســتطيع دولــة البحريــن زيــادة الحمــالت اإلعالميــة لنــ�ش الــوعي بشــأن انتشــار األمــراض غــ�ي المعديــة �ف

باألمــراض غــ�ي  ي تقليــل مخاطــر اإلصابــة 
المعديــة �ف التعــرض لألمــراض غــ�ي  مــن عوامــل مخاطــر  الحــد  وكيفيــة 

ي مــدى تقــدم سياســات األمــراض غــ�ي المعديــة وتشــارك 
ي �ف

اك المجتمــع المــد�ف المعديــة ومضاعفاتهــا. ويجــب إ�ش
ي تطويــر الحمــالت 

قصــص النجــاح مــع الجمهــور لتعزيــز الدعــم. كذلــك يمكــن االســتعانة بالمنظمــات والجمهــور �ف
المعديــة.  باألمــراض غــ�ي  الصلــة  المعلومــات ذات  مــن وســائل اإلعــالم لمشــاركة  هــا وغــ�ي ذلــك  اإلعالميــة ون�ش
باإلضافــة إل ذلــك، فإنــه يجــب إطــالع الجمهــور عــىل موقــف برامــج الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا، 
. ويجب مكافحة  ويتحقق ذلك بتحديث المواقع الحكومية والمشــاركة ع�ب منصات وســائل التواصل االجتماعي
نــت بشــأن األمــراض  ي تنتــ�ش عــىل اإلن�ت انتشــار المعلومــات الخاطئــة بوضــع عالمــات عــىل المعلومــات الخاطئــة الــىت

غــ�ي المعديــة وتقديــم معلومــات دقيقــة عــ�ب مصــادر موثوقــة.
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تعزيــز المراقبــة والتقييــم والمســاءلة عــل مســتوى مختلــف القطاعــات. عــىل البحريــن متابعــة 
التعــاون  )GYTS( ومســاعدة دول مجلــس  الشــباب  ف  بــ�ي للتبــغ  العالــ�ي  المســح  إجــراء  خطــط 
ف )GATS(. ويجــب أن تســتمر وزارة الصحــة  ف البالغــ�ي ي إجــراء مســح عالــ�ي للتبــغ بــ�ي

ي �ف الخليــحب
ف عــن كثــب للوصــول إل الهــدف المنشــود مــن خفــض الملــح بنســبة  ي الخــ�ب

ي متابعــة محتــوى الملــح �ف
ي البحريــن �ف

�ف
، كما هو مخطط. كذلك يجب عىل وزارة الصحة توسيع نظام مراقبة الدهون  ف ي منتجات الج�ب

30٪ والتوسع �ف
اطات اللوائــح  ي اشــ�ت ي المخابــز وكذلــك منتجــات غذائيــة أخــرى والتأكــد أن الكميــات المســتخدم تلــىب

المتحولــة �ف
ي وضعهــا وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة بشــأن الدهــون المتحولــة. وباإلضافــة إل ذلــك، فإنــه  المعمــول بهــا الــىت

ي المطاعــم. 
ي شــأن الدهــون المتحولــة �ف

يجــب عــىل وزارة الصحــة مراقبــة وتقييــم تنفيــذ القواعــد اإلرشــادية �ف

بشــكل عــام، يجــب عــىل البحريــن أن تتابــع سياســات وحمــالت األمــراض غــ�ي المعديــة المنفــذة متابعــة مســتمرة 
الحــ�،  المثــال ال  ف والتطويــر. ويشــمل ذلــك، عــىل ســبيل  التحســ�ي الجــدوى والفعاليــة وتحديــد أوجــه  لتقييــم 
ي المــدارس االبتدائيــة، بالتعــاون مــع مجموعــات العيــادات المناهضــة 

« لمكافحــة التبــغ �ف ف حملــة »أجيــال بــال تدخــ�ي
نامــج المــدرسي »Grow up Boys-Girls«، وحمــالت وزارة الشــباب والرياضــة لتثقيــف الشــباب  ي ال�ب

للتبــغ �ف
وع أماكــن العمــل الصحيــة،  بالســلوكيات الصحيــة، وبرنامــج وزارة الصحــة ووزارة التعليــم للمــدارس المُعــززة، ومــ�ش
وبــات  ائــب المفروضــة عــىل الســلع الضــارة بالصحــة مثــل الم�ش وع اخــ�ت طبيبــك. كذلــك يجــب متابعــة ال�ف ومــ�ش
ي 

ي أنمــاط االســتهالك واإليــرادات والتعــاطي مــع المســتجدات. وختاًمــا �ف
ات �ف المحــالة بالســكر للوقــوف عــىل التغــ�ي

ات رئيســية لألداءلــكل مــن  امــج يتطلــب وضــع مــؤ�ش هــذا الجانــب فــإن تعزيــز المســاءلة والمحاســبة عــىل هــذه ال�ب
امــج ومــن ثــم متابعــة تحقيقهــا وتقديــم تقريــر ســنوي عنهــا للجنــة الوطنيــة. هــذه ال�ب

تنفيــذ مناهــج جديــدة للسياســات واختبــار الحلــول المبتكــرة لزيــادة االســتفادة مــن الخدمــات 
ــل المــوىص بهــا،  ي أفضــل إجــراءات الَتَدخُّ . باإلضافــة إل تبــىف ف الســلوك الصــحي الحاليــة وتحفــري

ي المجــاالت الرئيســية:
فإنــه يمكــن للبحريــن االســتفادة مــن تطبيــق االبتــكارات �ف

ي الهــادف والموجــه ُيمكــن أن يحفــز العــادات  	 ي لتعزيــز الصحــة: إن التخطيــط الحــ�ف التخطيــط الحــ�ف
ية/ المجتمعية وأســواق األغذية الطازجة وأنظمة التنقل  الصحية )مثال إتاحة الوصول إل الحدائق الح�ف
ي 

ي المحافظــة الجنوبيــة خطــوة مهمــة �ف
ي و ركــوب الدراجــات أو أيهمــا(. ومدينــة خليفــة �ف

ي تشــجع المــسش الــىت
ي ُيعــزز الصحــة، وكذلــك “تدابــ�ي البيئــة العمرانيــة” األخــرى مثــل الشــبكة الوطنيــة  ســبيل إنشــاء مشــهد حــ�ف
ي األحيــاء. ويجــب عــىل 

ي الهــواء الطلــق �ف
/ ممارســة التماريــن �ف ي

فيــه العامــة وإنشــاء مرافــق المــسش لمناطــق ال�ت
ي األحيــاء 

هــا وتوســيع نطــاق االســتثمارات الناجحــة �ف البحريــن تقييــم هــذه االســتثمارات للوقــوف عــىل تأث�ي
الجديــدة والقديمــة كلتيهمــا.

ي الحــد مــن االنبعاثــات الضــارة وتلــوث الهــواء بمتابعــة  	
ف جــودة الهــواء: يجــب عــىل البحريــن االســتمرار �ف تحســ�ي

لــدول مجلــس  ال�عــة  عاليــة  الحديديــة  الســكك  ربــط  وع  ومــ�ش المتجــددة  للطاقــة  الوطنيــة  العمــل  خطــة 
ي ووضــع أهــداف أكــ�ث طموًحــا. التعــاون الخليــحب

بيــة والتعليــم، يمكــن للمــدارس  	 التوجيهــات الســلوكية بشــأن االختيــارات الصحيــة: تحــت قيــادة وزارة ال�ت
العامــة العمــل بتدابــ�ي مبتكــرة )انظــر الملحــق 4( مثــل الطلــب المســبق للوجبــات المدرســية مــع توجيهــات 
ي 

. ويجــب مثــًا تغيــ�ي مــكان الطعــام ووضــع الملصقــات �ف مضمنــة لحــث األطفــال عــىل تنــاول طعــام صــحي
ي 

يــات المــدارس للتشــجيع عــىل تنــاول األكل الصــحي مفيــد. كذلــك تســتطيع الحكومــة إجــراء تجربــة �ف كافي�ت
ي المــدارس الخاصــة.

المــدارس الحكوميــة يمكــن أن تصــ�ي الحًقــا نموذًجــا ُيحتــذى بــه �ف

أســاسي  	 أمــر  وتوفــره  الصــحي  للغــذاء  الوصــول  إمكانيــة  مســألة  إن  الصــحي  الطعــام  لتوفــر  الراهنــة  الحالــة 
ي البحريــن. وتســتطيع البحريــن 

وجوهــري ضمــن نهــج شــامل للصحــة، ولكنــه يظــل مفهوًمــا جديــًدا نســبًيا �ف
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ي المحــىلي لألغذيــة 
ي مــع تعزيــز اإلنتــاج الغــذا�ئ

مواصلــة إيــالء األولويــة لقطــاع الزراعــة، لضمــان األمــن الغــذا�ئ
الُمعــززة للصحــة. كذلــك فــإن األســاليب األخــرى المبتكــرة، مثــل تشــجيع أســواق المــواد الغذائيــة المحليــة 

ي البحريــن.
ي �ف

والحــث عــىل اســتهالك أطعمــة ُمعــززة، متوائمــة مــع أهــداف النظــام الغــذا�ئ

ضمــان تنســيق الجهــود والسياســات والمبــادرات الشــاملة بشــكل أفضــل لضمــان الوقايــة مــن 
وس كورونــا )كوفيــد 19(  ي التعامــل مــع فــري

األمــراض غــري المعديــة ومكافحتهــا عنــ� أســاسي �ف
وس كورونــا بــدوره ســبب  ي منــه )انظــر الملحــق 1 لمزيــد مــن التفاصيــل(. ]148[ وفــ�ي

والتعــا�ف
رئيــسي آخــر للتعامــل العاجــل مــع األمــراض غــ�ي المعديــة. إن األمــراض غــ�ي المعديــة وعوامــل الخطــر المرتبطــة بهــا 
وس كورونــا والتعــرض لنتائــج وخيمــة عــىل إثــر  تزيــد - بدرجــات متفاوتــة - مــن قابليــة اإلصابــة بعــدوى مــرض فــ�ي
هــدد بعرقلــة التقــدم بشــأن 

ُ
هــج الوقايــة ت

ُ
ات الوبــاء عــىل النظــم الصحيــة ون ي الوقــت نفســه، فــإن تأثــ�ي

اإلصابــة بــه. و�ف
األمــراض غــ�ي المعديــة. فاألشــخاص المصابــون باألمــراض غــ�ي المعديــة أو المعرضــون لخطــر اإلصابــة بهــا يواجهــون 
ي الوصــول إل خدمــات الوقايــة والعــالج مــن األمــراض غــ�ي المعديــة. ويذكــر هنــا أن الجائحــة 

ة �ف اضطرابــات كبــ�ي
جابــه 

ُ
ى ت وس كورونــا تــؤدي إل مشــكلة تكاليــف كــ�ب ف األمــراض غــ�ي الُمعديــة ومــرض فــ�ي ي تجمــع بــ�ي المزدوجــة الــىت

 9. ً
ف ُتســبب دمــاًرا اقتصادًيــا مماثــا الصحــة والســالمة وكذلــك االقتصــاد ألن كلتــا المشــكلت�ي

وس كورونا   ثمة خطوات أولية يمكن أن تتخذها البحرين لضمان التعامل السليم مع األمراض غ�ي المعدية ومرض ف�ي
مًعــا ســواء أكان ذلــك عــىل مســتوى االســتجابة الفوريــة أو فيمــا يخــص الجهــود طويلــة األجــل إلعــادة البنــاء. وتشــمل 

تلــك الخطــوات: 

ي األمــراض غــ�ي  	
ف �ف اء الصحــة والتنميــة المتخصصــ�ي ضمــان تمثيــل متخصــ�ي األمــراض غــ�ي المعديــة وخــ�ب

وس كورونا ]109[ لدعم توعية الجهات الفاعلة ودمج متطلبات واعتبارات  ي فرق عمل مرض ف�ي
المعدية �ف

ي االســتجابات الفوريــة وطويلــة األجــل.10 
األمــراض غــ�ي المعديــة �ف

ي نظم التنسيق مع خطط التعاطي مع األمراض غ�ي المعدية.  	
وس كورونا �ف اء مرض ف�ي ضمان تمثيل خ�ب

وس  	 اتيجية الوطنيــة لمــرض فــ�ي ي اإلســ�ت
ي خطــة التأهــب واالســتجابة �ف

دمــج اعتبــارات األمــراض غــ�ي المعديــة �ف
القواعــد  مراجعــة  وُيــر�ب  األساســية«.  الخدمــات  عــىل  »الحفــاظ   :9 ة  ف الركــ�ي يخــص  فيمــا  خاصــة  كورونــا، 
وس كورونــا الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة  ي ظــل جائحــة مــرض فــ�ي

اإلرشــادية التشــغيلية المؤقتــة �ف
ألجــل الحفــاظ عــىل الخدمــات األساســية.11

ف األمــراض غــ�ي المعديــة ومــرض  	 بــ�ي ف التنســيق اإلقليــ�ي والعالــ�ي وتبــادل المعلومــات عــن العالقــة  تحســ�ي
كة لــدول مجلــس  وس كورونــا، واالســتفادة مــن المنصــات الرئيســية الحاليــة مثــل غرفــة العمليــات المشــ�ت فــ�ي

وس كورونــا.   ي لمكافحــة مــرض فــ�ي التعــاون الخليــحب

تســتعرض القطاعــات الُمختلفــة التقاريــر والملخصــات القطاعيــة الخاصــة باألمــراض غــ�ي المعديــة التابعــة  	
ي لتحليــل مــدى اتصــال وتأثــر االســتجابة لمــرض 

لمنظمــة الصحــة العالميــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
ي منه باألمراض غ�ي المعدية، ولزيادة دمج اعتبارات األمراض غ�ي المعدية ومكافحتها 

وس كورونا والتعا�ف ف�ي
ي ذلــك جهــود التغطيــة الصحيــة الشــاملة وأهــداف التنميــة المســتدامة 

ي أعمــال التنميــة طويلــة األجــل بمــا �ف
�ف

)انظر الملحق 1 من هذه الوثيقة لمزيد من التفاصيل(.  

، وثمــة توقــع بانكمــاش الناتــج المحــىلي اإلجمــالي بنســبة 3,6٪ بســبب مــرض  بلــغ العــبء االقتصــادي لألمــراض غــ�ي المعديــة مــا نســبته 3,8٪ مــن الناتــج المحــىلي اإلجمــالي  9
. ي ومخطــط بيانــات صنــدوق النقــد الــدولي

وس كورونــا )كوفيــد 19(، بحســب صنــدوق النقــد الــدولي ونمــو الناتــج المحــىلي اإلجمــالي الحقيــىت فــ�ي
ة  عــىل ســبيل المثــال، أدركــت العديــد مــن الحكومــات تأثــ�يات العزلــة االجتماعيــة عــىل الصحــة الجســدية والنفســية وســمحت للنــاس بممارســة الرياضــة �في الخــارج لفــ�ت  10

. الكامــل والحجــر الصــحي ات اإلغــالق  أثنــاء فــ�ت ة  قصــ�ي
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services- هنــا:  متــاح   11

 during-an-outbreak

5

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak 
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak 
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak 
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امللحق )1(: األمراض غر املعدية ومرض فروس كورونا )كوفيد 19(

وس كورونــا ]148[.  فــ�ي أثنــاء جائحــة مــرض  المعديــة ومكافحتهــا  مــن األمــراض غــ�ي  الوقايــة  لقــد زادت أهميــة 
ي المصابــون باألمــراض 

وس كورونــا، يعــا�ف ي مــرض فــ�ي
فباإلضافــة إل تفاقــم مخاطــر التعــرض لنتائــج وخيمــة مــن تفــسش

غــ�ي المعديــة مــن توقــف خدمــات الوقايــة والعــالج لألمــراض غــ�ي المعديــة أو محدوديــة إمكانيــات الوصــول إليهــا. 
واجــه 

ُ
ي 148 دولــة إل أن غالبيــة البلــدان ت

]110[ وقــد خلــص مســح أجرتــه منظمــة الصحــة العالميــة مؤخــًرا �ف
وس  ي مــرض فــ�ي

ي توفــ�ي الخدمــات الصحيــة لألمــراض غــ�ي المعديــة، مــع ربــط ذلــك بخطــورة تفــسش
اضطرابــات �ف

ي بدايــة 
ي مــارس �ف

ي �ف كورونــا. ]111[ والجديــر بالذكــر أن البحريــن قــد بــادرت بفــرض حظــر عــىل الصعيــد الوطــىف
ي ظــل ارتفــاع 

ــه مــن الممكــن فــرض حظــر آخــر �ف
ّ
، إال أن ف الجائحــة. ]112[ ورغــم تخفيــف القيــود منــذ ذلــك الحــ�ي

ي المســتقبل. 
وس �ف ي الفــ�ي

الحــاالت وتوقــع تفــسش

وس كورونا ف األمراض غري المعدية وفري التأثري المتبادل ب�ي

ة أو الوفــاة بســبب مــرض   لإلصابــة بأمــراض خطــ�ي
ً
األشــخاُص المصابــون باألمــراض غــ�ي المعديــة هــم األكــ�ث عرضــة

وس كورونــا، ألن داء الســكري أو ال�طــان أو أمــراض الجهــاز التنفــسي المزمنــة أو أمــراض القلــب واألوعيــة  فــ�ي
تــب عليهــا عواقــب وخيمــة. ]113، 114[ وثمــة عوامــل أخــرى ســلبية مثــل  الدمويــة تشــكل عوامــل خطــر رئيســية ت�ت
ــمنة ]117[ والتعرض للهواء الملّوث. ]118[ ومن هنا يســلط هذا  ف ]115[ وتناول الكحول ]116[ والسُّ التدخ�ي
ورة دمــج الجوانــب المتعلقــة  وس كورونــا الضــوء عــىل رصف ف األمــراض غــ�ي المعديــة وجائحــة فــ�ي ابــط القــوي بــ�ي ال�ت

ي التصــدي للجائحــة عــىل كافــة المســتويات.
باألمــراض غــ�ي المعديــة �ف

وس  لقــد ســجلت البحريــن 5.78 نقطــة عــىل مــؤ�ش احتماليــة التعــرض لإلصابــة باألمــراض غــري المعديــة/ فــري
وس كورونــا بســبب  ، ممــا يشــ�ي إل احتماليــة اإلصابــة بفــ�ي ي

كورونــا الــذي وضعــه برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــا�ئ
ات  . وهــذا المــؤ�ش متوســط مرجــح لمــؤ�ش ي تتخــ� المتوســط العالــ�ي األمــراض غــ�ي المعديــة وعوامــل الخطــر الــىت
وس كورونــا.  معــدالت االنتشــار الطبيعيــة لمجموعــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة وعوامــل الخطــر وثيقــة الصلــة بفــ�ي

هــذا وتمثــل أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والّســمنة وزيــادة الــوزن وداء الســكري العوامــل الرئيســية ذات الصلــة 
ي تحليــل 

ي البحريــن، المشــار إليهــا �ف
وس كورونــا �ف ي تــؤدي إل احتماليــة اإلصابــة بفــ�ي باألمــراض غــ�ي المعديــة الــىت

 بدول مجلس التعاون 
ً
المؤ�ش )الشكل 6(. ويش�ي ذلك إل أنه رغم أن أداء البحرين قد يكون أفضل نسبًيا مقارنة

ي األخــرى مــن حيــث العوامــل المرتبطــة بوظائــف القلــب واألوعيــة الدمويــة، إاّل أّن انتشــار هــذه الحــاالت  الخليــحب
ي  وس الــىت وس. ويرجــع تضاعــف احتماليــة اإلصابــة بالفــ�ي ف لزيــادة خطــر اإلصابــة بالفــ�ي مرتفــع مّمــا يعــرض البحرينيــ�ي
وس كورونــا الخطــ�ي  تســببها هــذه الظــروف إل حقيقــة أن الرجــال - الذيــن تبلــغ احتماليــة تعرضهــم لإلصابــة بفــ�ي

. إل ضعــف النســاء تقريًبــا - يشــكلون أكــ�ث مــن 64٪ مــن ســكان البحريــن، وذلــك وفًقــا إلحصائيــات البنــك الــدولي
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وس كورونا الناجم عن األمراض غري المعدية - تحليل المخاطر الشكل )6(: مؤ�ش احتمالية اإلصابة بفري

اتيجية التنسيق الحكومي الشامل التوصيات وإسرت

وس كورونــا وخطورتــه أمــًرا  يشــكل التصــدي لألمــراض غــ�ي المعديــة باعتبارهــا عوامــل خطــر مــن حيــث اإلصابــة بفــ�ي
بالــغ األهميــة للحــد مــن ضغــط الجائحــة عــىل نظــام الرعايــة الصحيــة واالقتصــاد، ومــن ثــم يجــب عــىل البحريــن 
ف عــىل حكومــة البحريــن  ريــن، كمــا يتعــ�ي ايــدة للتعــرض لإلصابــة بالنســبة لألفــراد المت�ف ف اإلبــالغ عــن االحتماليــة الم�ت
وضــع سياســات للتشــجيع عــىل اتبــاع أســلوب حيــاة صــحي والحــد مــن التعــرض للعوامــل المرتبطــة بتطــور األمــراض 

ي وتلــوث الهــواء. 
ف وتعــاطي الكحــول وقلــة النشــاط البــد�ف ي ذلــك التدخــ�ي

غــ�ي المعديــة بمــا �ف

وس كورونــا نهًجــا متعــدد الجوانــب ومتعــدد األوجــه يشــمل المجتمــع  ويتطلــب التصــدي الناجــح والمســتدام لفــ�ي
: بــأ�ه والحكومــة بأكملهــا. وتتمثــل عنــارصه الرئيســية فيمــا يــىلي

ي ذلــك مراعــاة  	
ي �ف

اتيجيات التصــدي. وينبــعف ورة وضــع فريــق عمــل متعــدد التخصصــات لسياســات وإســ�ت رصف
ف بوجــه خــاص عــىل الفئــات األكــ�ث عرضــة لإلصابــة.  كــ�ي احتياجــات جميــع فئــات المجتمــع وتلبيتهــا، مــع ال�ت

التنســيق مــع الجهــود العالميــة واإلقليميــة إلتاحــة تبــادل األفــكار وضمــان اختيــار أنســب الُنهــج عــىل جميــع  	
مســتويات المجتمــع. 

مثــل تحديــد  	 وس كورونــا،  لفــ�ي التصــدي  إجــراءات  ي 
المعديــة �ف غــ�ي  باألمــراض  المتعلقــة  االعتبــارات  دمــج 

الخدمــات األساســية لألمــراض غــ�ي المعديــة، والحاجــة إل إجــراء تعديــالت عــىل تقديــم الخدمــات حفاًظــا عــىل 
ي 

وس كورونــا وتلــىت ي اختبــار تشــخيص اإلصابــة فــ�ي
ف بهــا �ف الخدمــات األساســية، مــع توجيــه األولويــة للمصابــ�ي

الرعايــة المبكــرة، وحمايــة سالســل التوريــد الخاصــة بأدويــة األمــراض غــ�ي المعديــة وتقنياتهــا.

أمراض القلب 
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ي ذلــك الفئــات  	
وس كورونــا، بمــا �ف عــدم التخــلي عــن أحــد، وتحديــد الفئــات المعّرضــة لخطــر اإلصابــة بفــ�ي

ي ذلــك العمــال المهاجــرون، 
الســكانية المهّمشــة ذات معــدالت اإلصابــة العاليــة باألمــراض غــ�ي المعديــة بمــا �ف

وس. ]119[ ي خطــة التصــدي للفــ�ي
ودمــج احتياجاتهــم �ف

وس كورونــا عــىل قطــاع الصحــة وحــده، بــل  	 تنفيــذ إجــراءات متعــددة القطاعــات، فــال تقتــ� إجــراءات فــ�ي
ي منهــا لألمــراض غــ�ي المعديــة. 

تتطلــب تعــاون العديــد مــن القطاعــات لضمــان مراعــاة التصــدي للجائحــة والتعــا�ف

وس كورونا حلول مبتكرة أخرى لسياسة جائحة فري

ي تقليــل عوامــل الخطــر لألمــراض غــ�ي المعديــة 
هــج أكــ�ث ابتــكاًرا للمســاعدة �ف

ُ
عــالوًة عــىل ذلــك، يمكــن للبحريــن دمــج ن

وس كورونــا ومضاعفاتــه. ويمكــن اســتخدام الُنهــج التكنولوجيــة المتقدمــة لتحديــد الفئــات المعرضــة  وعــدوى فــ�ي
ة. عــىل ســبيل المثــال، العثــور عــىل تجمعــات جغرافيــة أكــ�ث عرضــة لخطــر اإلصابــة  لخطــر اإلصابــة بأمــراض خطــ�ي
ي ظــروف 

ة مــن خــالل رســم خرائــط للمناطــق ذات معــدالت االنتشــار المرتفعــة �ف وس كورونــا الخطــ�ي بأعــراض فــ�ي
معينــة موجــودة مســبًقا أو المناطــق ذات مســتويات التلــوث المرتفعــة. ]120[

وس كورونــا،  ي احتــواء انتشــار فــ�ي
أصبحــت تطبيقــات تتبــع جهــات االتصــال أداة شــائعة االســتخدام للمســاعدة �ف

ي تطبــق هــذه التكنولوجيــا. ]122، 123، 124[  وقــد انضمــت البحريــن ]121[ إل قائمــة مفتوحــة بالبلــدان الــىت
وس كورونــا للجمهــور، وُيبلــغ  ويوفــر تطبيــق البحريــن المســّ� مجتمــع واعي »BeAware« معلومــات عــن فــ�ي
ي 

وس. وينبــعف وس، بــل ويعــرض نتائــج اختبــار الفــ�ي ي إصابتــه بالفــ�ي
األفــراد عنــد اتصالهــم الوثيــق بشــخص يشــتبه �ف

ف باألمــراض  أن تركــز وظائــف وتنبيهــات التتبــع بالتطبيــق عــىل الفئــات المعرضــة لإلصابــة، مثــل األشــخاص المصابــ�ي
غــ�ي المعديــة، عــن طريــق إيــالء األولويــة لهــذه الفئــات عنــد تتبــع جهــات االتصــال وتوفــ�ي معلومــات مفيــدة عــن 

وس كورونــا عــىل التطبيــق.  ف األمــراض غــ�ي المعديــة وفــ�ي العالقــة بــ�ي

Gulf Insider  ع�ب iGA BeAware مصدر الصورة: لقطة شاشة لتطبيق



83

ي البحرين
الوقاية من األمراض غ�ي الُمعدية ومكافحتها �ف

ي والصحــة العقليــة والحــد مــن 
ي تبذلهــا الحكومــة لتعزيــز النشــاط البــد�ف وقــد ســبقت اإلشــارة إل أن الجهــود الــىت

ي هــذا الصــدد، بــادرت وزارة الصحــة 
تعــاطي الكحــول والتعــرض لتلــوث الهــواء وتعــاطي التبــغ ذات قيمــة حيويــة. و�ف

وس كورونــا. والجديــر بالذكــر أن  ويــد الجمهــور بمعلومــات دقيقــة ومحّدثــة ومفيــدة عــن فــ�ي ف ي مملكــة البحريــن ب�ت
�ف

وس كورونــا. ]125[ ويمكــن زيــادة  ف الضــارة وصلتــه بفــ�ي وزيــر الصحــة قــد أصــدر رســالة إلذكاء الــوعي بآثــار التدخــ�ي
ي يمكــن اســتخدامها  هــذه الجهــود مــن خــالل الحمــالت اإلعالميــة والتطبيقــات وأشــكال التكنولوجيــا األخــرى الــىت
احــات المتعلقــة بكيفيــة الحفــاظ  وس كورونــا المســتجد فضــًا عــن االق�ت لنقــل المعلومــات المدعومــة علمًيــا عــن فــ�ي
ــورد البحريــن 

ُ
. عــىل ســبيل المثــال، يمكــن أن ت ي والحجــر الصــحي

ي أوقــات العــزل الــذا�ت
عــىل أســلوب حيــاة صــحي �ف

مــوارد بشــأن األنظمــة الغذائيــة الصحيــة ]126[ وممارســة التماريــن الرياضيــة ]127[ عــىل موقــع وزارة الصحــة أو 
وس كورونــا والوقايــة منــه واختبــاره  تطبيــق »BeAware« باإلضافــة إل المعلومــات المقدمــة عــن أعــراض فــ�ي
وس  ي التصــدي للمخــاوف المتعلقــة بالوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة وفــ�ي

وتتبعــه. وتســاعد هــذه المبــادرات �ف
كورونــا عــىل حــٍد ســواء. 

Photo credit: © Zsuzsanna Schreck
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امللحــق )2(: التغطيــة الحاليــة التقديريــة إلجــراءات التدّخــل ملكافحــة األمــراض 

ONEHEALTH TOOL رت تكلفتهــا باســتخدام أداة غــر املعديــة التــي ُقــدِّ

تعاطي التبغ

المستوي 4المستوي 2رصد تعاطي التبغ وسياسات الوقاية

ف التبغ المستوي 4المستوي 2حماية الناس من تدخ�ي

ف التبغ: برنامج  ي اإلقاع عن تدخ�ي
عرض المساعدة �ف

mCessation
المستوي 4المستوي 3

المستوي 4المستوي 3التحذير من الخطر: الملصقات التحذيرية

المستوي 4المستوي 4التحذير من الخطر: حملة إعامية

المستوي 4المستوي 2فرض حظر عل إعانات التبغ

المستوي 4المستوي 4فرض قيود عل إمكانية حصول الشباب عل التبغ

ائب عل التبغ المستوي 4المستوي 3زيادة ال�ف

المستوي 4المستوي 3التغليف العادي لمنتجات التبغ

ي
قلة النشاط البد�ف

ي
المستوي 4المستوي 2حمات توعية عامة حول النشاط البد�ف

المستوي 4المستوي 1إسداء نصائح موجزة 

استهاك عالي للملح

المستوي 4المستوي 2المراقبة

المستوي 4المستوي 2تسخري الصناعة إلعادة الصياغة

: وضع الملصقات عل الجزء األمامي من  اعتماد المعايري
العبوة

المستوي 4المستوي 1

اتيجيات لمكافحة التسويق المضلل : إسرت المستوي 4المستوي 1اعتماد المعايري

المستوي 4المستوي 1المعرفة: التثقيف والتواصل

ي أماكن تناول الطعام 
اتيجيات تقليل الملح �ف البيئة: إسرت

المجتمعية
المستوي 4المستوي 1

 مستويات التنفيذ
الحالية

 مستويات التنفيذ
ي عام

 النموذجية �ف
2030 
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ل الرسيري: أمراض القلب واألوعية الدموية
ُّ

إجراءات الَتَدخ

الكشف عن مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية 
الدموية والسكري

٪5٪80

ف الذين يعانون من مخاطر إصابة مؤكدة  عاج المصاب�ي
وعالية بأمراض القلب واألوعية الدموية والسكري 

)٪30 >(

٪5٪80

ي من احتشاء عضلة 
ي تعا�ف

عاج الحاالت الجديدة ال�ت
ين القلب الحاد باألسرب

٪5٪80

عاج حاالت اإلصابة بأمراض القلب اإلقفارية المزمنة 
وما بعد احتشاء عضلة القلب

٪5٪80

ف بأمراض دماغية وعائية مزمنة وما بعد  عاج المصاب�ي
السكتة الدماغية

٪5٪80

ل الرسيري: السكري
ُّ

إجراءات الَتَدخ

ي الدم
ي نسبة السكر �ف

80٪٪5التحكم القياسي �ف

ي
80٪٪5فحص اعتال الشبكية والتخثري الضو�ئ

ي والعناية الوقائية بالقدم 80٪٪5فحص االعتال العص�ب
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امللحق )3(: مناذج الرضائب الصحية 

ي تــ�ف الصحــة.  ا وجــدوى للحــد مــن اســتهالك المنتجــات الــىت ً ائــب الصحيــة أكــ�ث تدابــ�ي السياســة تأثــ�ي تعتــ�ب ال�ف
باإلضافة إل ذلك، ف�ي تدر إيرادات وتقلل العبء عىل نظام الصحة. تشيد خطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل 
ائــب المفروضــة عــىل التبــغ باعتبارهــا مصــدر دخــل مهًمــا لتمويــل التنميــة،  التنميــة ]128[ بتدابــ�ي األســعار وال�ف
وتركــز خطــة العمــل العالميــة لمنظمــة الصحــة العالميــة فيمــا يتعلــق بالهــدف 3 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة –

ائــب المفروضــة عــىل الســجائر  ي جميــع األعمــار- عــىل دور ال�ف
ي ضمــان حيــاة صحيــة وتعزيــز الرفاهيــة �ف

المتمثــل �ف
ف صحــة الســكان مــع خفــض نفقــات الرعايــة الصحيــة وزيــادة اإليــرادات الحكوميــة.  ي تحســ�ي

والتبــغ والســكر �ف

ي األمــم المتحــدة عــىل تعزيــز التدابــ�ي الماليــة للحــد مــن عوامــل الخطــر الرئيســية 
ف 194 دولــة عضــًوا �ف ثمــة إجمــاع بــ�ي

الرعايــة  ائــب  تمثــل رصف إذ   ]129[ الصحيــة،  الحيــاة  وأســاليب  الغذائيــة  النظــم  وتعزيــز  المعديــة  غــ�ي  لألمــراض 
ي  ي البلــدان ذات الدخــل المتوســط األد�ف الــىت

ي تمويــل النظــم الصحيــة �ف
الصحيــة إجــراًء مالًيــا يمكــن أن يســاعد �ف

ي مســتويات تمويلهــا الصحــة حالًيــا مــن أجــل الحفــاظ عــىل التقــدم نحــو الهــدف 3 مــن أهــداف التنميــة 
ال تكــىف

وبــات المحــالة  يبــة عــىل التبــغ والكحــول والم�ش المســتدامة. ]130[ قــّدر ســومان والكســمينارايان أن فــرض رصف
ي تزيــد مــن أســعار التجزئــة بنســبة 50٪ يمكــن أن “تتفــادى أكــ�ث مــن 50 مليــون حالــة وفــاة مبكــرة بينمــا  بالســكر الــىت
ف  ي جميــع أنحــاء العالــم عــىل مــدار الخمســ�ي

تحقــق إيــرادات إضافيــة تقــدر بأكــ�ث مــن 20 تريليــون دوالر أمريــ�ي �ف
عاًمــا القادمــة”. ]131[ إذ يعــد تحديــد تدفقــات اإليــرادات المحليــة المســتدامة وزيادتهــا أكــ�ث أهميــة اآلن مــن أي 
ي جميــع أنحــاء العالــم ]132[، كمــا شــكل ضغًطــا 

ي انكمــاش اقتصــادي �ف
وس كورونــا �ف ، حيــث تســبب فــ�ي وقــت مــ�ف

إضافًيــا عــىل النظــم الصحيــة.
ي 

ي ذلــك البحريــن. و�ف
ة، فإنهــا تظــل بــال تنفيــذ، بمــا �ف ائــب الرعايــة الصحيــة تنطــوي عــىل إمكانــات كبــ�ي رغــم أن رصف

وبــات المحــالة بالســكر، فــإن هــذه المنتجــات تظــل إمــا  ائــب عــىل التبــغ والكحــول والم�ش ف فرضــت الدولــة رصف حــ�ي
يبــة االنتقائيــة عــىل هــذه المنتجــات وتعديــل  . إن زيــادة ال�ف ي يــىب ف الهيــكل ال�ف ميســورة التكلفــة أو يمكــن تحســ�ي
الكحــول  عــىل  قــارصة  تكــون  بحيــث  بالســكر  المحــالة  وبــات  الكحــول والم�ش عــىل  المفروضــة  ائــب  ال�ف هيــاكل 
األمــراض غــ�ي  مــن  اســتهالكها والوقايــة  مــن  للحــد  ناجحــة  تعــد وســيلة  الســكر  ي تحتــوي عــىل  الــىت وبــات  والم�ش
ي يمكن أن  يبة اإليرادات الحكومية اإلضافية المحتملة الىت ي البحرين. يعرض الشكل )7( تقديرات ل�ف

المعدية �ف
وبــات المحــالة بالســكر والكحــول.   يبــة االنتقائيــة عــىل التبــغ والم�ش تحصــل عليهــا البحريــن مــن زيــادة معــدالت ال�ف

تعتمــد التقديــرات عــىل نمــوذج اقتصــادي مــن ثالثــة ســيناريوهات:

بيــع  	 أســعار  ي 
�ف بنســبة 50%  والزيــادة  التبــغ،  بيــع  أســعار  ي 

�ف بنســبة 75%  الزيــادة  ة:  الكبــ�ي الزيــادة  ســيناريو 
الكحوليــة. وبــات  والم�ش بالســكر  المحــالة  وبــات  الم�ش

ي أســعار بيــع  	
ي أســعار بيــع التبــغ، والزيــادة بنســبة %20 �ف

ســيناريو الزيــادة المتوســطة: الزيــادة بنســبة %50 �ف
وبــات الكحوليــة. وبــات المحــالة بالســكر والم�ش الم�ش

ي أســعار بيــع  	
ي أســعار بيــع التبــغ، والزيــادة بنســبة %10 �ف

ســيناريو الزيــادة المنخفضــة: الزيــادة بنســبة %30 �ف
وبــات الكحوليــة. وبــات المحــالة بالســكر والم�ش الم�ش
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( لكل فئة ي
ائب الصحية االنتقائية ح�ت عام 2024 )بالمليون دينار بحري�ف اكمية لل�ف الشكل )7(: اإليرادات الرت

الكحوليات ة البري وبات  المرسش
المحاة بالسكر

الخمور التبغ

226

32

10
18 3161

3 134

ة سيناريو الزيادة الكبري

ة سيناريو الزيادة الكبري

سيناريو الزيادة المتوسطة

سيناريو الزيادة المتوسطة

سيناريو الزيادة المنخفضة

سيناريو الزيادة المنخفضة

ي األسعار بنسبة %75 و50%(
ي األسعار بنسبة %50 و%20()زيادة �ف

ي األسعار بنسبة %30 و%10()زيادة �ف
)زيادة �ف

300

106

23

42 7

الثالثــة حــىت  الســيناريوهات  ي 
يمكــن تحقيقهــا  �ف ي  الــىت الصحيــة  ائــب  اكميــة لل�ف ال�ت اإليــرادات   )8( الشــكل  ف  يبــ�ي

.2024

ي
ي السيناريوهات الثاثة ح�ت 2024، بالدينار البحري�ف

ي يمكن تحقيقها  �ف
ائب الصحية ال�ت اكمية لل�ف لشكل )8(: اإليرادات الرت

إجمالي الزيادات 
ة الكبري

إجمالي الزيادات 
المتوسطة

إجمالي الزيادات 
المنخفضة

2024
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100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000
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600,000,000

2023 2022 2021 2020

ائب الصحية ح�ت 2024 اكمية لل�ف اإليرادات التقديرية الرت

 478 مليون 
ي دينار بحريىف

 289 مليون 
ي دينار بحريىف

145 مليون 
ي دينار بحريىف
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امللحق )4(: حلول السياسات املبتكرة لتحسن النظم الغذائية يف البحرين

ي تناولهــا بســوء الحالــة 
، ويرتبــط النقــص �ف ي صــحي

وريــة لنظــام غــذا�ئ وات مــن المكونــات ال�ف تعــد الفواكــه والخــ�ف
الصحيــة وزيــادة خطــر اإلصابــة باألمــراض غــ�ي الُمعديــة. ويُعــزى مــا يقــدر بـــ 3,9 مليــون حالــة وفــاة حــول العالــم 
ي 2017. ]133[ وتــوىصي منظمــة الصحــة العالميــة بــأن الكميــة 

وات �ف إل عــدم كفايــة اســتهالك الفواكــه والخــ�ف
وات. ]134[ وُينصــح عــادًة بتنــاول  وات تمثــل 400 جــرام مــن الفواكــه والخــ�ف الكافيــة لتنــاول الفواكــه والخــ�ف
وات للوصــول إل 400 جــم المــوىص بهــا. وبالرغــم مــن ذلــك، أوضحــت  خمــس ثمــرات مــن الفواكــه أو الخــ�ف
ي تنــاول 

ف أفــادوا بنقــص �ف ي البحريــن لعــام 2018 أن 85٪ مــن المشــارك�ي
البيانــات المأخــوذة مــن مســح “STEPS” �ف

وات يومًيــا. ]135[ ويســتعرض الجــدول التــالي عــدًدا مــن األنشــطة  )أقــل مــن خمــس ثمــرات( مــن الفواكــه والخــ�ف
ي الوقايــة مــن 

وات للمســاعدة �ف المبتكــرة، بمــا يتضمــن “حلــول تنبيهيــة” دقيقــة لزيــادة اســتهالك الفواكــه والخــ�ف
األمــراض غــ�ي الُمعديــة.
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المدارس

ي يقضــون  ي األماكــن الــىت
ُيشــكل األطفــال أســاس تفضيالتهــم الغذائيــة �ف

بعــض  نجحــت  لقــد  والمدرســة.  البيــت  ي 
�ف  - وقتهــم  معظــم  فيهــا 

ي تجربــة أنشــطة “تنبيهيــة” مبتكــرة تحــث األطفــال عــىل 
المــدارس �ف

ي ســياق أحــد هــذه 
اختيــار )واســتيعاب( خيــارات صحيــة. ]136[ و�ف

ونًيــا يمكــن  األنشــطة، أنشــأ باحثــون مــن جامعــة فلوريــدا برنامًجــا إلك�ت
لألطفــال اســتخدامه لطلــب وجباتهــم المدرســية مســبًقا. بينمــا قــدم 
بعض األطفال طلباتهم كالمعتاد، تم إعطاء اآلخرين نسخة “معدلة” 
نامــج مــزودة بإشــارات لطيفــة، مثــل إظهــار شاشــة عليهــا وجــه  مــن ال�ب
ي أوصــت  مبتســم عندمــا يختــار األطفــال جميــع األطعمــة الخمســة الــىت
بهــا وزارة الزراعــة األمريكيــة أو تصميــم األزرار الموجــودة عــىل الشاشــة 
. ووجــدت تجربــة أخــرى  ي تجعــل الخيــارات الصحيــة طبيعيــة أكــ�ث الــىت
ي جامعــة كورنيــل أن األطفــال يميلــون أكــ�ث لطلــب 

أجراهــا باحثــون �ف
األطعمــة الشــهية أو الوصفــات غــ�ي التقليديــة مثــل “الدجــاج المشــوي 
أكــ�ث إل  يميلــون  أو  المشــوي”(  مــن مجــرد “الدجــاج  )بــداًل  الطــري” 

“رؤيــة الجــزر باألشــعة الســينية”.

ي العادات الغذائية 
تب�ف

ي المدارس 
الصحية �ف

ي 
دمج سياسات التغذية �ف

المطاعم المدرسية 

 The California Endowment © :مصدر الصورة
من فليكر

Zsuzsanna Schreck © :مصدر الصورة

ي تعزيــز 
الطعــام �ف أو تغيــ�ي قوائــم  المقــدم  الطعــام  قــد يســاعد تغيــ�ي 

ي 
الخيــارات الصحيــة. يمكــن للبحريــن أن تشــجع الخيــارات الصحيــة �ف

وات، عــىل  المــدارس مــن خــالل تحويــل الدعــم إل الفواكــه والخــ�ف
ي دعــم الحليــب للمنتجــات الغنيــة بالدهــون  غــرار فنلنــدا حيــث يســتثىف
ي المــدارس 

أو الملــح. قــد يســاعد حظــر الوجبــات الخفيفــة المالحــة �ف
ي جميــع أنحــاء 

ي المــدارس والمتاجــر �ف
وبــات الســكرية �ف وحظــر الم�ش

ي كاليفورنيــا بالواليــات 
يات غــ�ي الصحيــة. �ف ي ردع المشــ�ت

المــدارس �ف
وبــات المحــالة بالســكر  يعــات الواليــة بيــع الم�ش المتحــدة، تحظــر ت�ش

داخــل المدرســة. ]137[
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المدارس

 
12 

ق المتوســط،  ي دولــة إقليــم �ش
ق المتوســط، دراســة حالــة الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا �ف “المكتــب اإلقليــ�ي التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة إلقليــم �ش  12

ي إطــار التحضــ�ي لالجتمــاع الثالــث رفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة لألمــم 
ي �ف

و�ف ي اإللكــ�ت تونــس” عــرض تقديــ�ي تــم عــىل أعــىل مســتوى لحــوار ســياسي يتعلــق بالســجل الطــىب
المتحــدة حــول الوقايــة مــن األمــراض غــ�ي المعديــة ومكافحتهــا، القاهــرة، مــ�، يوليــو 2018.

ــا بســيطة 
ً
يتمثــل مشــاركة أوليــاء األمــور واختبــار التــذوق واأللعــاب طرق

الذيــن  األطفــال  ا،  إنجلــ�ت ي 
�ف األطفــال.  عنــد  الصــحي  األكل  لتشــجيع 

المبذولــة  الجهــود  ي 
�ف األمــور  أوليــاء  شــارك  ي  الــىت بالمــدارس  التحقــوا 

وات  الخــ�ف مــن  المزيــد  تناولــوا  وات  الفواكــه والخــ�ف تنــاول  لتعزيــز 
ي لــم يكــن لهــا نصيــب كبــ�ي مــن مشــاركة أوليــاء  مقارنــة بالمــدارس الــىت
نامــج  ي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وجــد تقييــم ل�ب

األمــور. ]138[ و�ف
نامــج أدى إل  ال�ب ي 

التــذوق �ف تربيــة غذائيــة يســتخدم عنــ� اختبــار 
مقارنــة  وات  والخــ�ف للفواكــه  الطــالب  اســتهالك  معــدالت  ارتفــاع 
يوتــا  واليــة  ي 

و�ف  ]139[ التــذوق.  اختبــار  يتضمــن  ال  الــذي  نامــج  بال�ب
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، اســتخدمت مدرســة نهًجــا قائًمــا عــىل 
ألعاب بمكافآت ُمغرية عند تحقيق المدرسة هدف استهالك الفواكه 
ف اســتمتعوا  النتائــج أن الطــالب والمعلمــ�ي وات. وأوضحــت  والخــ�ف
]140[ اللعــب.  أثنــاء  وات  والخــ�ف الفواكــه  اســتهالك  وزاد  باللعبــة 

ي المدارس 
مناهج مبتكرة �ف

االبتدائية 

Zsuzsanna Schreck © :مصدر الصورة

Zsuzsanna Schreck © :مصدر الصورة

قامــت البلــدان بمبــادرات إلعــادة تصنيــع تركيبــة األطعمــة لتقليــل 
األطعمــة  ي 

�ف والملــح  المضــاف  والســكر  المتحولــة  غــ�ي  الدهــون 
ف  بــ�ي ناجحــة  اكــة  �ش أبرمــت  تونــس  أن  بالذكــر  الجديــر  الُمعلبــة. 
ف العــام والخــاص لتحقيــق إعــادة تصنيــع تركيبــة األطعمــة.  القطاعــ�ي
ي المــدارس 

]141[ ونظــًرا ألنــه ُيشــيع اســتهالك رقائــق البســكويت �ف
الحلــو  البســكويت  تركيبــة  تصنيــع  إعــادة  تمــت  فقــد  تونــس،  ي 

�ف
المحشــو بالمــر�ب لتقليــل الدهــون والملــح والســكر والتخلــص مــن 

12 المتحولــة.  الدهــون 

تقليل الملح والسكر والدهون 
ي الوجبات المدرسية

المتحولة �ف
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وبات إعادة تصنيع تركيبة األطعمة والمرسش

التسوق من متجر البقالة

وبات  ي المرسش
تقليل السكر �ف

الغازية 

وضع الملصقات عل الجزء 
 )FOP( األمامي للعبوة

األطعمــة  لصناعــة  ــا 
ً
هدف الحكومــة  وضعــت  المتحــدة،  المملكــة  ي 

�ف
ي الطعــام بنســبة 20٪ بحلــول عــام 

ي تقليــل محتــوى الســكر �ف
يتمثــل �ف

وبــات المحــالة بالســكر  يبــة متدرجــة عــىل الم�ش 2020 وطبقــت رصف
المنتجــات.  تركيبــة  تصنيــع  إعــادة  عــىل  شــجع  ممــا   ،2018 عــام  ي 

�ف
وصاحــب هــذه السياســات حمــالت توعيــة. انخفــض نصيــب الفــرد 
عــامي  ف  بــ�ي  ٪30 بنســبة  الغازيــة  وبــات  الم�ش مــن  المبــاع  الســكر  مــن 

]142[  .2018 و   2015

ي هــذا التقريــر، تتبــىف البحريــن وضــع الملصقــات 
كمــا ســبق مناقشــته �ف

عــىل الجــزء األمــامي للعبــوة، لكــن لــم يتــم تنفيذهــا بعــد. وإن كان ذلــك 
الجــزء  عــىل  الغذائيــة  الملصقــات  وضــع  مخططــات  فــإن  محــدوًدا، 
األمــامي للعبــوة، مثــل وضــع الملصقــات عــىل إشــارات المــرور ونقــاط 
التغذيــة وشــعارات الصحــة أو االعتمــاد تعــد قيــد االســتخدام أو قيــد 
ق البحــر المتوســط التابعــة لمنظمــة الصحــة  ي منطقــة �ش

التطويــر �ف
العالميــة. وعــىل ســبيل المثــال، أدخلــت المملكــة العربيــة الســعودية 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة أنظمــة وضــع الملصقــات عــىل إشــارات 
المــرور لإلشــارة إل درجــة ســالمة مســتويات العنــارص الغذائيــة حســب 
(، والجديــر بالمالحظــة أن المغــرب  ي أو أخــ�ف

اللــون )أحمــر أو كهرمــا�ف
الــذي يعــ�ي تصنيًفــا عاًمــا للطعــام عــىل  التغذيــة  نقــاط  تضــع نظــام 
إل  لإلشــارة  صحًيــا  شــعاًرا  تونــس  وتســتخدم   E إل   A مــن  مقيــاس 

 ]143[ الصحيــة.  األطعمــة 

مصدر الصورة: © البنك الدولي من فليكر

مصدر الصورة: © Betarice Murch من فليكر
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تسليط الضوء عل األطعمة 
الصحية من خال تحديد 

اتيجية  المواقع اإلسرت

اء  لــ�ش المســتهلك  دفــع  مــن  تزيــد  ي  الــىت الراســخة  البيئــة  تتضمــن 
تســجيل  آلــة  بجــوار  الصحيــة  األطعمــة  وضــع  الصحيــة  األطعمــة 
ي 

الصحيــة �ف باألطعمــة غــ�ي  مــع االحتفــاظ  المكتــب(  ي 
)أو �ف النقــد 

ي المرفــق. وتــم الّتوصــل إل ذلــك النشــاط بهــدف زيــادة 
مــكان آخــر �ف

لخفــض  ورة  بالــ�ف يكــن  لــم  )وإن  الصحيــة  المنتجــات  مبيعــات 
]144[ الصحيــة(.  غــ�ي  المنتجــات  مبيعــات 

رصيد الصورة: © lr من فليكر

تصميمات عربة التسوق 
ي محات 

ومكان المنتج �ف
السوبر ماركت

األعمــال بجامعــة  ي كليــة 
باحــث �ف قادهــا  ي ســياق تجربــة نموذجيــة 

�ف
يــط  التســوق ب�ش ُزينــت عربــات  المتحــدة(،  )الواليــات  نيــو مكســيكو 
وات.  للفواكــه والخــ�ف أصفــر وعالمــة تشــ�ي إل مســاحة مخصصــة 
ف يميلــون  ف مــن البحــث أن هــذا النشــاط البســيط جعــل المتســوق�ي تبــ�يَّ
وات. تشــ�ي الدالئــل إل  اء المزيــد مــن الفواكــه والخــ�ف أكــ�ث نحــو �ش
ف العمــالء بدرجــة أكــ�ب مــن خــالل جعــل عربــة التســوق  أنــه يمكــن تحفــ�ي
ف صــور الفواكــه  أكــ�ث جاذبيــة )عــىل ســبيل المثــال، مــن خــالل تضمــ�ي

]145[ الطازجــة(. 

ي الهواء زيادة األسواق المحلية
وات �ف يال، تم إنشــاء ســوق موســ�ي للفواكه والخ�ف ي مون�ت

�ف
ي �ي محــروم بالقــرب 

 مــن إدارة الصحــة العامــة �ف
ً

الطلــق يتلــىت تمويــا
الغــذاء  مصــادر  دمــج  يوفــر  ممــا   ]146[ أنفــاق.  و  مــ�ت محطــة  مــن 
اتيجية  ي المناطــق المحرومــة إســ�ت

البديلــة، مثــل األســواق المحليــة �ف
وات إل جانــب معالجــة  مفيــدة لتشــجيع اســتهالك الفواكــه والخــ�ف
عــدم المســاواة الصحيــة. وإل جانــب ذلــك، ربمــا يســاعد إنشــاء هــذه 

األســواق عــىل طــرق الســفر زيــادة الــوعي والوصــول. 

مصدر الصورة: © Hyacinth50 من فليكر

مصدر الصورة: © منظمة الصحة العالمية

التسوق من متجر البقالة
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جعل الوجبات الصحية هي 
القاعدة بجانب قوائم الطعام 

اضية االفرت

الحمات اإلعامية

ف عــىل اختيــار  ي بعــض المــدن، حاولــت المطاعــم حــث المســتهلك�ي
�ف

وجبــات تحتــوي عــىل تغذيــة أكــ�ث وعــىل ســعرات حراريــة أقــل مــن 
ي قوائــم الطعــام. 

ي �ف
اىصف خــالل تقديــم األطعمــة الصحيــة كخيــار افــ�ت

البطاطــس  تبديــل  المثــال،  ســبيل  عــىل  ذلــك،  ي  يعــىف أن  ويمكــن 
ـهــذا الصــدد،  . وبـ ف وتــ�ي ي لل�ب

اىصف ي افــ�ت المقليــة بالســلطة كطبــق جانــىب
ي التعامــل مــع المطاعــم 

يمكــن للحكومــة أن تلعــب دوًرا تنســيقًيا �ف
اضيــة  وتقديــم ورش عمــل حــول كيفيــة تصميــم قوائــم طعــام اف�ت

صحيــة.

ربمــا يســاعد توفــ�ي المعلومــات الغذائيــة مــن خــالل منافــذ مختلفــة 
ي 

وات. أفــاد المراهقــون �ف ي التســويق الســتهالك الفواكــه والخــ�ف
�ف

ي معظــم األحيــان مصــدًرا للمعلومــات 
النمســا بــأن التلفزيــون يمثــل �ف

اســتخدموا  الذيــن  أولئــك  فــإن  ذلــك،  مــن  الرغــم  وعــىل  الغذائيــة. 
نــت كمصــدر كانــوا أكــ�ث عرضــة  مقــاالت الصحــف والكتيبــات واإلن�ت
ز أهميــة اســتخدام  وات. ]147[ ممــا يــ�ب الســتهالك الفواكــه والخــ�ف
عامــة  تنظيــم حملــة  عنــد  اإلعــالم  وســائل  مــن  متنوعــة  مجموعــة 

حــول التغذيــة الصحيــة.

مصدر الصورة: © منظمة الصحة العالمية

مصدر الصورة: © Chelsey Badlock من فليكر

المطاعم

وسائل اإلعام
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امللحق )5(: توصيات بعثة الرامج املشرتكة يف 2017 وما أحرزته من تقدم

التنسيق الحكومي الشامل

ي عام 2017
كة �ف  أحدث المعلومات حول التقدم الُمنَجز توصيات البعثة المشرت

لعــدة قطاعــات  الشــامل  التنســيق  يتــم رفــع مســتوى 
مســتوى  أعــل  إل  الُمعديــة  غــري  األمــراض  بشــأن 
ممكــن للحكومــة، بمــا يشــمل تفعيــل اللجنــة الوطنيــة 

الُمعديــة. غــري  لألمــراض 

الُمعديــة  غــ�ي  لألمــراض  الوطنيــة  اللجنــة  تفعيــل  يتــم 
الشــاملة لعــدة قطاعــات، باإلضافــة إل عقــد اجتماعــات 
بانتظام. هناك فرصة لتعزيز التنســيق من خالل المزيد 
مــن االجتماعــات المنتظمــة، وقــد تــم إدراج المزيــد مــن 
ي 

�ف الُمعديــة  غــ�ي  األمــراض  لجنــة  إطــار  ي 
�ف القطاعــات 

ف  فرعيتــ�ي ف  لجنتــ�ي عــىل  الموافقــة  وتمــت   2018 عــام 
واحــدة  الُمعديــة،  غــ�ي  األمــراض  لتنســيق  ف  رئيســيت�ي
باألمــراض  المتعلقــة  والسياســات  يعــات  بالت�ش معنيــة 
غــ�ي الُمعديــة واألخــرى للتوعيــة باألمــراض غــ�ي الُمعديــة 
المرجعيــة  وط  الــ�ش ُوضعــت  اإلعالميــة.  والتغطيــة 

قطــاع.  لــكل  األدوار  لتوفــر  للقطاعــات 

ك التابــع لألمــم  جديــر بالذكــر أن اجتمــاع الفريــق المشــ�ت
 المتحــدة مــع اللجنــة الفرعيــة التابعــة لمجلــس الــوزراء
توصيــات ُوضعــت  الُمعديــة  غــ�ي  باألمــراض   المعنيــة 
 بشــأن التكاليــف والتطبيــق. وال تــزال اإلجــراءات الراميــة
التنفيــذ اتيجية قيــد  الخطــة اإلســ�ت أهــداف  .لتحقيــق 

ُوضعــت خطــة عمــل شــاملة لعــدة قطاعــات ومحــددة 
لألمــراض  الوطنيــة  اتيجية  اإلســرت لتطبيــق  التكاليــف 

غــري المعديــة.

خطــة  ضمــن  للتكاليــف  ح  المقــرت التحليــل  دمــج 
المــوارد  تخصيــص  لضمــان  المعديــة  غــري  األمــراض 

حــة. المقرت المبــادرات  لكافــة  الكافيــة 

والخطــط  اتيجيات  واإلســرت السياســات  مواءمــة 
االقتصاديــة  الرؤيــة  مــع  بالكامــل  الوطنيــة  الصحيــة 
اتيجية  اإلســرت الخطــط  ومــع   2030 الوطنيــة 
ي خطة األمراض غري المعدية، 

للقطاعات المشاركة �ف
الرئيســية. األداء  ات  مــؤ�ش مطابقــة  يشــمل  بمــا 

ي المحافظــات 
ضمــان دمــج األمــراض غــري المعديــة �ف

وخطــط وبرامــج العمــل المحليــة المعمــول بهــا.

ومحــددة  قطاعــات  لعــدة  شــاملة  عمــل  خطــة  وضــع   
لتكاليــف.  ا

ومحــددة  قطاعــات  لعــدة  شــاملة  عمــل  خطــة  وضــع   
لتكاليــف.  ا

قيد التنفيذ.
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الحد من عوامل الخطر وتقليصها

التبغ

التنسيق الحكومي الشامل

ي عام 2017
كة �ف  توصيات البعثة المشرت

ي عام 2017
كة �ف  توصيات البعثة المشرت

 أحدث المعلومات حول التقدم الُمنَجز

 أحدث المعلومات حول التقدم الُمنَجز

غــري  األمــراض  ي 
�ف لاســتثمار  جــدوى  دراســة  وضــع 

الُمعديــة بغــرض فهــم عــبء األمــراض غــري الُمعديــة 
زيــادة  ودعــم  أفضــل  بشــكل  ي 

الوطــ�ف االقتصــاد  عــل 
الُمعديــة  غــري  األمــراض  مــن  للوقايــة  التمويــل 

. فحتهــا ومكا

ف عــل الوقايــة مــن  كــري إعــادة ترتيــب توزيــــــع التمويــل للرت
األمــراض غــري الُمعديــة كآليــة لتوفــري التكاليــف، ممــا 
ي الرعايــة 

يــؤدي إل تحقيــق وفــورات طويلــة األجــل �ف
األوليــة والثانويــة والثالثــة فيمــا يتعلــق باألمــراض غــري 

الُمعديــة.

ف الوقايــة مــن األمــراض غــري الُمعديــة  التأكــد مــن تضمــ�ي
إصــاح  ي 

�ف الشــاملة  الصحيــة  والتغطيــة  ومكافحتهــا 
الخدمــات الصحيــة.

قيد التنفيذ.

ال تتوافر أي تحديثات.

قيد التنفيذ.

الســت  السياســات  تدابــري  مجموعــة  تطبيــق 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  التفاقيــة   "MPOWER"
)WHO FCTC( اإلطارية بشأن مكافحة التبغ بالكامل

دراسة االستجابات المناسبة للتحديات المستجدة، 
وتوصيــات  الدوليــة  اإلرشــادات  مــع  يتمــاسش  بمــا 
والشيشــة  ونيــة  اإللكرت الســجائر  مثــل  السياســة 

ونيــة. اإللكرت

الســت  السياســات  تدابــ�ي  معظــم  تنفيــذ  يتــم  أجــل، 
"MPOWER" بالكامــل. يمكــن للبحريــن أن تعــزز تنفيــذ 
خــالل  مــن   "MPOWER" الســت  السياســات  تدابــ�ي 
التبــغ  عــن  اإلعــالن  عــىل  المفــروض  الحظــر  توســيع  أ( 
البيــع  نقــاط  ي 

�ف اإلعــالن  ليشــمل  وتبنيــه  لــه  ــج  ـ ـ ـ ويـ وال�ت
التبــغ، ب( حظــر  لمنتجــات  نــت  اإلن�ت عــ�ب  والمبيعــات 
تغليــف  تطبيــق  ج(   ، ف للتدخــ�ي المخصصــة  المناطــق 
ي االعتبــار، د( زيــادة 

بســيط، وهــو مــا تضعــه البحريــن �ف
ائــب تصــل إل 75٪ عــىل األقــل عــىل ســعر التجزئــة  رصف
للعالمــة التجاريــة للســجائر األكــ�ث مبيًعــا باإلضافــة إل 
يبــة  ال�ف )معــدل   ٪70 عــن  يقــل  ال  انتقائيــة  يبــة  رصف

.)٪64 الحــالي 

ونيــة.  ي اللوائــح الخاصــة بالســجائر اإللك�ت
ُيجــرى النظــر �ف

تخضــع الشيشــة لمــا تخضــع لــه أنــواع التبــغ األخــرى. 
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التغذية

ف  توسيع نطاق األنشطة المدرسية وأنشطة المراهق�ي
 . ف فيمــا يتعلــق بالحــد من التدخ�ي

منظمــة  اتفاقيــة  بروتوكــول  إل  االنضمــام  ي 
�ف النظــر 

التبــغ  مكافحــة  بشــأن  اإلطاريــة  العالميــة  الصحــة 
وعــة.  المرسش غــري  التبــع  لتجــارة 

ي توســيع نطــاق التحذيــرات الصحيــة المصــورة 
النظــر �ف

والتغليف البســيط.

بــدأت البحريــن حملــة جديــدة للمــدارس االبتدائيــة تحــت 
" لرفــع مســتوى وعي طــالب  ف بــال تدخــ�ي عنــوان "أجيــال 
ة حــول مخاطــر تعــاطي  ي ســن العــا�ش

المــدارس االبتدائيــة �ف
التبــغ عــىل الصحــة وتعزيــز مهاراتهــم الحياتيــة.

 
ات لتوعية  ي هذا الســياق، زادت البحرين عدد المحارصف

�ف
الصحيــة  بالمخاطــر  المحفوفــة  بالســلوكيات  ف  المراهقــ�ي

. ف مثــل التدخــ�ي

ف والبنــات جــزًءا  نامــج المــدرسي للكبــار مــن البنــ�ي يغــ�ي ال�ب
. هنــاك تعــاون  ف مــن المهــارات الحياتيــة الالزمــة للمراهقــ�ي
المكافحــة  ال�يريــة  العيــادات  مجموعــات  مــع  مســتمر 

للتبــغ.

لطــالب  دوري  مــدرسي  برنامــج كشــف  البحريــن  تجــري 
للكشــف  والثانويــة  اإلعداديــة  المــدارس  ي 

�ف المــدارس 
نامج عنً�ا تعليمًيا  المبكر والتدخل الناجح. يتضمن ال�ب
الســلوكيات  حــول  تدريبيــة  وحــدات  ي 

ثمــا�ف جانــب  إل 
الصحيــة. بالمخاطــر  المحفوفــة 

المبــادئ  مــع  متوافقــة  المصــورة  الصحيــة  التحذيــرات 
الصحــة  منظمــة  اتفاقيــة  مــن   11 للمــادة  التوجيهيــة 

التبــغ.  مكافحــة  بشــأن  اإلطاريــة  العالميــة 

ُيجرى النظر فيه من قبل مجلس الوزراء.

منتجــات  ي 
�ف ي  التدريــحب المتواصــل  التقليــل  الملــح: 

الرئيســية. األطعمــة 

المحــاة  وبــات  المرسش عــل  ائــب  �ف فــرض  الســكر: 
عنهــا. الدعــم  ورفــع  بالســكر 

ف بنسبة  ي الخ�ب
خفضت البحرين حىت اآلن محتوى الملح �ف

ي المســتقبل. وإذا 
5٪ وتهــدف إل أن تصــل 10 و30٪ �ف

ف بنتائــج ناجحــة ومؤثــرة، فمــن المقــرر  أثمــرت مبــادرة الخــ�ب
. ف ي الجــ�ب أن تخطــط الــوزارة لتشــمل منتــحب

وبــات  يبــة بنســبة 50٪ عــىل الم�ش فرضــت الحكومــة رصف
وبات  الغازية عالية السعرات الحرارية و 100٪ عىل م�ش
طريقــة  ي  الخليــحب التعــاون  مجلــس  دول  تــدرس  الطاقــة. 
وبــات المحــالة بالســكر وتطبيقهــا  يبــة عــىل الم�ش فــرض رصف

يبــة المملكــة المتحــدة عــىل محتــوى الســكر(.  )مثــل رصف

ي عام 2017
كة �ف  أحدث المعلومات حول التقدم الُمنَجز توصيات البعثة المشرت

الحد من عوامل الخطر وتقليصهاالحد من عوامل الخطر وتقليصها
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ي عام 2017
كة �ف  أحدث المعلومات حول التقدم الُمنَجز توصيات البعثة المشرت

اللمســات  وضــع  المتحولــة:  الدهنيــة  األحمــاض 
الدهــون  الوطنيــة بشــأن  اتيجية  النهائيــة عــل اإلســرت
األطعمــة.  صناعــة  إرشــادات  يشــمل  بمــا  المتحولــة، 

بالتلفزيــون  متعلــق  يــ�ي  ترسش إجــراء  اتخــاذ  ي 
�ف النظــر 

وبــات  والراديــو فيمــا يتعلــق بمنتجــات األطعمــة والمرسش
الصحيــة.  غــري 

رقــم.  الطفــل  قانــون  مــن  و)17(   )16( ف  للمادتــ�ي وفًقــا 
)37( لســنة 2012، الــذي يحظــر اإلعــالن عــن منتجــات 

وبــات غــ�ي الصحيــة لألطفــال. األطعمــة والم�ش

تنفــذ وزارة الصحــة برنامًجــا تطوعًيــا بغــرض تقليــل/ إزالــة 
ســتة  مــن  مخابــز  ثالثــة  )تطوعــت  المتحولــة  الدهــون 
فــوزارة  المنطلــق،  البلــد(. ومــن هــذا  ي 

مخابــز رئيســية �ف
لتقديــم  التجربــة  هــذه  تســتخدم  أن  بصــدد  الصحــة 
يعــات متعلقــة بالدهــون المتحولــة باتبــاع إرشــادات  ت�ش

العالميــة.  الصحــة  منظمــة 

ت وزارة الصحة مبادئ توجيهية للمطاعم وعقدت  ن�ش
ورش عمل للمخابز حول التقنيات البديلة. 

تقــوم وزارة الصحــة بإنشــاء نظــام مراقبــة حيــث يتــم أخــذ 
محتــوى  وتحليــل  المخابــز  مــن  شــهرًيا  عينــة   50 نحــو 
الملــح والدهــون فيهــا. تــم تطبيــق نظــام المراقبــة ألول 
ي عــام 2019 وســيوجه مبــادرة أوســع لدعــم وضــع 

مــرة �ف
الملصقــات عــىل األطعمــة. 

فنيــة  الصناعــة والتجــارة والســياحة الئحــة  وضــع وزيــر 
حيــث   2016 عــام  ي 

�ف المتحولــة  بالدهــون  متعلقــة 
ي 

حــددت الحــد األقــ� لمســتوى الدهــون المتحولــة �ف
الملصقــات. وضــع  ومعايــ�ي  األطعمــة 

ال  للرياضــة  ــج  ـ ـ ـ ويـ والرت ي 
البــد�ف النشــاط  دفــع عجلــة 

اإلعــام.  وســائل  خــال  مــن  ســيما 
ي 

�ف يــوم  نصــف  لمــدة  رياضًيــا  يوًمــا  البحريــن  تنظــم 
زيــادة  إل  "اســتجابة"  مبــادرة  تهــدف  عــام.  ايــر كل  ف�ب
ي قطــاع الرياضــة وتشــكيل لجنــة لتطويــر 

االســتثمارات �ف
ســياسي  تشــجيع  هنــاك  والرياضــة.  الشــباب  قطــاعي 
ي وإشــادة بالرياضــات  واســتعراض عــىل المســتوى الوطــىف
الرجــل  مشــاركة  ذلــك  ي 

�ف بمــا  واإلنجــازات،  التنافســية 
كــرة  وفريــق  الطويلــة(  الثالثيــة  )ســباقات  الحديــدي 
. تــروج حســابات وســائل إعــالم وزارة  ي ي وطــىف

قــدم نســا�ئ
 . ي

البــد�ف والنشــاط  الصحيــة  الحيــاة  ألنمــاط  الصحــة 
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األماكــن  ي 
�ف والرياضــة  البدنيــة  األنشــطة  دمــج 

العمــل  وأماكــن  )المــدارس  الصلــة  ذات  المختلفــة 
والمراكــز االجتماعيــة ومناطــق التجمعــات االجتماعيــة 

األخــرى(. الطبيعيــة 

الصحيــة  البيئــات  ـع  ـ ـ مشــاريـ ومضاعفــة  توســيع 
هــا(. )المــدن الصحيــة ومراكــز التســوق الصحيــة وغري

مشــاركة نتائــج برنامــج الصحــة المدرســية مــع دول 
ي األخــرى.  مجلــس التعــاون الخليــحب

ي هــذا اإلطــار، تنظــم وزارة الشــباب والرياضــة حمــالت 
و�ف

لتثقيــف الشــباب حــول الســلوكيات الصحيــة مــن خــالل 
الماراثــون  مثــل  الرياضــة،  ي 

�ف ــا 
ً
نطاق األوســع  مشــاركتهم 

ف  ي بــ�ي
وتنظيــم أيــام وطنيــة للرياضــة لزيــادة النشــاط البــد�ف

الشــباب والكبــار.

ي 
هات ومسارات المسش ف تم تطوير عدد من مناطق المت�ف

ي جميع أنحاء البالد.
�ف

بيــة  ال�ت ووزارة  الصحــة  وزارة  قــادت   ،2005 عــام  منــذ 
ي 

ي المــدارس، بمــا �ف
والتعليــم برنامًجــا لتعزيــز الصحــة �ف

ي لمســافة كيلومــ�ت واحــد للطــالب وتطويــر 
ذلــك المــسش

المــدارس  مــن  العديــد  ي 
�ف داخليــة  رياضيــة  مرافــق 

البدنيــة. األنشــطة  ممارســة  بشــأن  والتثقيــف 

كات لديها برامج إنقاص الوزن وبرامج أخرى  بعض ال�ش
ي نفــط البحريــن(. 

لتعزيــز الصحــة )عــىل ســبيل المثــال �ف
أحــد  الصحيــة"  العمــل  "أماكــن  وع  مــ�ش يمثــل  حيــث 
العمــل  أماكــن  تعمــل  الصحــة.  تعزيــز  مديريــة  مبــادرات 
للوفــاء  الصحــة  تعزيــز  مديريــة  مــع  بالتعــاون  المشــاركة 
المقــام  ي 

�ف تتعلــق  ي  الــىت وع  المــ�ش ومتطلبــات  بمعايــ�ي 
ومكافحــة  الصحيــة  والتغذيــة  ي 

البــد�ف بالنشــاط  األول 
المهنيــة. والصحــة  النفســية  والصحــة  التبــغ 

توســعت مبــادرة مراكــز التســوق الصحيــة مــن 15 مركــًزا 
ي عــام 

ي إل 26 مركــًزا صحًيــا معتمــًدا �ف
ي العــام المــاىصف

�ف
2019. تســع البحرين إلصدار شــهادات مدنية صحية 
ي جميــع المحافظــات. حصلــت أم الحصــم عــىل 

للمــدن �ف
للتقييــم  جاهــزة  والمنامــة   2018 نوفمــ�ب  ي 

�ف الشــهادة 
ي مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة.

النهــا�ئ

ي عام 2017
كة �ف  أحدث المعلومات حول التقدم الُمنَجز توصيات البعثة المشرت
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البيئة

اف والمراقبة والتقييم اإل�ش
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ي عام 2017
كة �ف  أحدث المعلومات حول التقدم الُمنَجز توصيات البعثة المشرت

جــودة  ف  لتحســ�ي التخطيــط  ي 
�ف ة  ف البيئــة كركــري دمــج 

الحياة والوصول إل مدن صحية قادرة عل الصمود.
أكــرث مرونــة. 

المدنيــة  والمجتمعــات  المجتمــع  مشــاركة  ي 
�ف النظــر 

إل  المعنيــة  الجهــات  مــن  هــا  وغري اإلعــام  ووســائل 
االســتهاك  عــادات  لتغيــري  وبرامــج  حمــات  جانــب 

اســتدامة.  أكــرث  خيــارات  نحــو 

للبيئــة.  شــاملة  وطنيــة  عمــل  لخطــة  متواصــل  ح  مقــ�ت
البنــاء  ـع  ـ ـ لمشــاريـ اإللــزامي  ي  البيــىئ للتأثــ�ي  تقييــم  هنــاك 

الجديــدة.

ي للبيئة بفعاليات عامة.  البحرين تحتفل باليوم الوطىف

إجــراء واســتكمال مســح "STEPS" بحلــول نهايــة عــام 
2017 لضمــان أن البحريــن يمكنهــا إعــداد تقاريــر حــول 

اتهــا. جميــع أهــداف األمــراض غــري المعديــة ومؤ�ش

عــل  للبــول  تمثيليــة  دراســة  إجــراء  اعتبــارك  ي 
�ف ضــع 

نهايــة  الســاعة بحلــول  مــدار  عــل  ي 
الوطــ�ف المســتوى 

.2017 عــام 

الحيويــة  واإلحصــاءات  ي 
المــد�ف التســجيل  تعزيــز 

الوفيــات. بيانــات  جــودة  ف  لتحســ�ي

المتعلقــة  الوطنيــة  ات  والمــؤ�ش األهــداف  مواءمــة 
العالميــة  امــات  ف االلرت مــع  المعديــة  غــري  باألمــراض 
ي مجــال التنميــة المســتدامة.

واإلقليميــة المســتجدة �ف

ال تتوافر أي تحديثات.

قيد التنفيذ.

عــام  ي 
�ف صحًيــا  ديموغرافًيــا  مســًحا  البحريــن  أجــرت 

 ."STEPS" اســتبيان  يشــمل  والــذي   ،2018

قيد التنفيذ.
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اف والمراقبة والتقييم اإل�ش

الرعاية الصحية

المعلومــات  تكنولوجيــا  نظــام  إنجــازات  توســيع 
خــال  مــن   "i-Seha" الصحيــة  للرعايــة  المتكامــل 
األوليــة  الرعايــة  بيانــات  لجميــع  الُمركــز  التحليــل 
وعــاج  تشــخيص  جــودة  لضمــان  والثالثــة  والثانويــة 

وتقييمــه. ومراقبتــه  المعديــة  غــري  األمــراض 

غــري  باألمــراض  المتعلــق  البحــث  نطــاق  توســيع 
البحرينيــة  األكاديميــة  األوســاط  قبــل  مــن  المعديــة 
مــن خــال توفــري تمويــل المنــح واإلشــادة باإلنجــازات 

. الــدولي الصعيــد  عــل  األكاديميــة 

ي عام 2017
كة �ف  أحدث المعلومات حول التقدم الُمنَجز توصيات البعثة المشرت

عــام  بدايــة  ي 
�ف إطالقــه  ســيتم  جديــد  نظــام  تطويــر  تــم 

2020. ســيعمل نظــام تكنولوجيــا المعلومــات الجديــد 
لتشــمل  للمــرىصف  الطبيــة  البيانــات  قاعــدة  عــىل توســيع 
جميــع  يتتبــع  وســوف  الخاصــة،  الطبيــة  المراكــز 
تتــم  ي  الــىت والمدفوعــات  األطبــاء  قبــل  مــن  المطالبــات 
أنــه  إل  باإلضافــة   ، الصــحي ف  التأمــ�ي نظــام  بموجــب 
ي البحريــن، ويتضمــن 

ي متنــاول جميــع األطبــاء �ف
ســيكون �ف

نظــام مراجعــة اســتخدام العقاقــ�ي الــذي يتتبــع العقاقــ�ي 
المريــض رقمًيــا.  إل  مــن تصنيعهــا حــىت وصولهــا  بدايــة 
أي  ي 

�ف األطبــاء  ــن 
ّ
يمك النظــام  أن  بالذكــر  والجديــر 

مؤسســة طبيــة أو عالجيــة مــن الوصــول إل الســجالت 
ا  ً الطبيــة للمــرىصف وتحديثهــا، ومــن المتوقــع أن يؤثــر تأثــ�ي
إيجابًيــا عــىل اإلحــاالت واســتدعاء المريــض واســتمرارية 
الرعايــة. كمــا يتيــح النظــام الرقابــة عــىل التكاليــف وجــودة 
ات  مــؤ�ش إضافــة  يمكــن  مركــزي.  نحــو  عــىل  الخدمــات 

الجديــد. النظــام  خــالل  مــن  ونًيــا  إلك�ت جديــدة 

العمل قيد التقدم والمواصلة 

والصحــة  المعديــة  غــري  األمــراض  تكامــل  ترســيخ 
وضمــان  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  ضمــن  النفســية 
عــل  الخدمــة  عــل  الطلــب  لتلبيــة  إمــداد كاٍف  توفــر 

الســكان.  مســتوى 

دمجــت البحريــن عيــادات الصحــة النفســية المدرســية 
ف كعيــادة مركزيــة  ي مركزيــن صحيــ�ي

)مــن 6 إل 18 ســنة( �ف
ء  ي

والــسش المحافظــات.  جميــع  مــن  اإلحــاالت  تســتقبل 
الصحــة  عيــادات  اســتخدام  مــن  زادت  يذكــر،  ء  ي

بالــسش
ي عــام 2017 إل 1364 

النفســية، مــن 1054 عيــادة �ف
ي عــام 2019.

عيــادة �ف
 

خدمــات  لتقديــم  األ�ة  ألطبــاء  ي  تدريــىب برنامــج  هنــاك 
الصحيــة. المراكــز  ي 

�ف النفســية  الصحــة 
ي كل محافظــة، 

ــع عيــادات إقليميــة، واحــدة �ف ـ تتوفــر أربـ
اف طبيــب. زاد عــدد اإلحــاالت إل عيــادات  تحــت إ�ش

. ف للبالغــ�ي النفســية  الصحــة 
قامــت البحريــن بتحديــث مبادئهــا التوجيهيــة المتعلقــة 
ي 

بالصحــة النفســية. تعمــل عيــادات الصحــة النفســية �ف
الرعايــة األوليــة عــىل خدمــة كافــة المراكــز الصحيــة.



101

ي البحرين
الوقاية من األمراض غ�ي الُمعدية ومكافحتها �ف

الرعاية الصحية

ي عام 2017
كة �ف أحدث المعلومات حول التقدم الُمنَجز  توصيات البعثة المشرت

إرشــادات  مــع  الرسطــان  بشــأن  الوطنيــة  الجهــود  مواءمــة 
الناشــئة  الجديــدة  اإلقليميــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة 

ومكافحتــه. الرسطــان  مــن  الوقايــة  بشــأن 

ف لجنــة  يجــري العمــل عــىل إصــدار قانــون وزاري بشــأن تعيــ�ي
ق  ي إقليــم �ش

عمــل بشــأن إطــار العمــل لمكافحــة ال�طــان �ف
المتوســط التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة.

الوســيلة  وهــو  للرسطــان،  المبكــر  التشــخيص  عــل  يركــز 
للكشــف  االقتصاديــة  الجــدوى  ي 

�ف واألعــل  ا  ً تأثــري األكــرث 
الســكان.  ي تشــمل جميــع 

الــ�ت الفحــص  المبكــر عــن برامــج 

وزارة  قبــل  مــن  بعنايــة  الثــدي  فحــص  برنامــج  مراجعــة 
توصيــات  مــع  يتمــاسش  أنــه  مــن  التأكــد  بغــرض  الصحــة، 
باختبــار  يتعلــق  فيمــا  الحاليــة  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
ي 

�ف ف  المبــ�ي النحــو  عــل  للســكان  العمريــة  والفئــة  الفحــص 
لمنظمــة  التابــع  المتوســط  ق  �ش إقليــم  سياســة  بيانــات 
الرسطــان.  عــن  المبكــر  الكشــف  حــول  العالميــة  الصحــة 

المبكــر  للتشــخيص  المجتمعيــة  الُنُهــج  نطــاق  توســيع 
ألمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، مثــل حملــة "حمايــة 
ي لمخاطــر القلــب 

قلبــك" وتوســيع نطــاق التقســيم الطبــ�ت
واألوعيــة الدمويــة وإدارتهــا عــل مســتوى الرعايــة الصحيــة 
األوليــة، باســتخدام أدوات منظمــة الصحــة العالميــة مثــل 
ي طورتهــا مؤخــًرا مبــادرة القلــوب العالميــة التابعــة 

تلــك الــ�ت
العالميــة.  لمنظمــة الصحــة 

اتبــاع نهــج )زيــارة / اســتدعاء( منظــم للكشــف المبكــر عــن 
األمــراض غــري المعديــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم والســكري 
ودراســة  األوليــة،  الصحيــة  الرعايــة  مراكــز  خــال  مــن 
ي للمخاطــر للكشــف المبكــر عــن أمــراض 

التقســيم الطبــ�ت
الدمويــة.  واألوعيــة  القلــب 

تطويــر مســارات وأنشــطة أنمــاط الحيــاة لمرحلــة مــا قبــل 
وتوســيع  الســكري  لمــر�ف  الســكري  بمــرض  اإلصابــة 
معــدل  لضمــان  الســكري  لمــر�ف  اإلحالــة  مســارات 
وتقليــل  الســكري  مــرض  عيــادات  ي 

�ف مرتفــع  اســتيعاب 
الدخــول. حــاالت 

ي المراكــز الصحيــة المحليــة 
وع "اخــ�ت طبيبــك" �ف ُيطبــق مــ�ش

عــن  المبكــر  للكشــف  األوليــة  الصحيــة  الرعايــة  مجــال  ي 
�ف

ات أداء خاصــة يتــم قياســها ســنوًيا لتقييــم  ال�طــان بمــؤ�ش
ي معــدل الكشــف عــن المــرض خاصــة �طــان الثــدي 

التقــدم �ف
وســتاتا. و�طــان القولــون و�طــان ال�ب

، وجــد برنامــج  وبالتعــاون مــع مستشــىف الملــك حمــد الجامــعي
جديــد للكشــف المبكــر عــن �طــان القولــون. 

يجــري العمــل لتحديــث المبــادئ التوجيهيــة لفحــص الثــدي 
لتتمــاسش مــع توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة.

األوليــة  الرعايــة  أثنــاء  الثــدي  لفحــص  جيــد  برنامــج  يوجــد 
الثانويــة. الرعايــة  مــع  وبالتعــاون 

وع "اخــ�ت طبيبــك" الجديــد  تدعــم الحمــالت المتواصلــة مــ�ش
المبكــر عــن عوامــل  ي المراكــز الصحيــة المحليــة للكشــف 

�ف
خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة. 

وع "اخــ�ت طبيبــك" الجديــد  تدعــم الحمــالت المتواصلــة مــ�ش
عــن عوامــل  المبكــر  للكشــف  المحليــة  الصحيــة  المراكــز  ي 

�ف
خطــر اإلصابــة بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.

المراكــز  كافــة  ي 
�ف المعديــة  غــ�ي  األمــراض  خدمــات  تتوفــر 

األ�ة  أطبــاء  قبــل  مــن  هــا  توف�ي ويتــم  الحليــة  الصحيــة 
، حيــث يتــم تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة.  ف المؤهلــ�ي
وإبــالغ  الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  أمــراض  مخاطــر  ُتقــدر 

لذلــك. وفًقــا  معهــم  والتعامــل  بهــا  المــرىصف 

الســكري  لمــرىصف  مختصــة  جيــدة  مركزيــة  عيــادات  توجــد 
مــرض  ي 

�ف متخصصــون  يديرهــا  الصحيــة  المراكــز  جميــع  ي 
�ف

متخصصــات. وممرضــات  الســكري 
مــرىصف  لعــالج  التوجيهيــة  المبــادئ  وتحديــث  تطويــر  يتــم 
ســنوات.  ــع  ـ أربـ األوليــة كل  الصحيــة  الرعايــة  ي 

�ف الســكري 
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