
أكتوبر 2015عدد 11 12

األمراض غير المعدية  
باألرقام في المغرب العربي

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي

مقدمة

تشكل األمراض غري املعدية )les maladies non transmissibles( السبب الرئييس للوفاة حول العامل وفقا للتقرير األخري 

ملنظمة الصحة العاملية حول العامل،)1( حيث تؤدي إىل وفاة أعداد متزايدة من األشخاص كل سنة. ووفقا لنفس التقرير، تُظهر 

املعطيات املتاحة أن ما يقارب %80 من الوفيات الناجمة عن األمراض غري املعدية تحدث يف البلدان منخفضة أو متوسطة 

الدخل. وعىل مدى العرش السنوات املقبلة سرتتفع هذه النسبة أكرث يف إفريقيا ومنطقة الرشق األوسط. عىل سبيل املثال 

تقدر الزيادة يف انتشار مرض السكري بني عامي 2011 و 2013 ب %83 يف شامل أفريقيا والرشق األوسط !

 ،)facteurs de risque comportementaux( تَْنتُُج األمراض غري املعدية إىل حد كبري عن أربعة عوامل اختطار سلوكية

حارضة دامئا يف التحول االقتصادي،)2( والتحرضُّ الرسيع وتغريُّ منط الحياة يف القرن ال21، واملتمثلة يف: التدخني، سوء التغذية، 

لألمراض غري  العادل  والتوزيع غري  الرسيع  اإلنتشار  الرغم من  1(. عىل  )الشكل  للكحول  والتعاطي  البدين  النشاط  ُضعف 

املعدية، إال أنه ميكننا تجنب الكثري من األثار اإلنسانية واالجتامعية للوفيات الناجمة عنها من خالل تدخالت مقننة، فعالة 

ومجدية.

األستاذ شكيب النجاري

أستاذ في اإلبيديميولوجيا الطبية، 

كلية الطب والصيدلة بفاس

مدير المدرسة الوطنية للصحة العمومية 

بالرباط

الشكل 1: العوامل الفردية و السكانية املساهمة يف التكفل العاملي باألمراض غري املعدية.
املصدر:  بيترش د. التحول الوبايئ والصحة العامة الجديدة. املؤمتر الوطني 2 عىل الصحة. مراكش، 1-3 يوليو 2013.
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التربية العالجية : تكوين ومهنية

التحول  عواقب  واجهة  يف  هم  الذين  الخمس،  املغاربية  البلدان  تسلم  مل 

الدميغرايف والوبايئ، من األمراض غري املعدية التي تعد السبب الرئييس للوفاة 

يف هذه البلدان. فقد دخلت دول هذه املنطقة يف مرحلة من التحول الوبايئ 

تتميز برتاجع األمراض املعدية وتزايد الَغرْي معدية. ويرجع هذا اإلرتفاع بشكل 

كبري إىل عدة عوامل منها: التغري امللحوظ يف أمناط الحياة، شيخوخة السكان، 

مكافحة األمراض املعدية باإلضافة إىل تحسن نظام الرعاية الصحية. حيث تعد 

املستدامة.)1(  التنمية  أمام  الرئيسية  العقبات  املعدية واحدة من  األمراض غري 

نقدم فيام ييل بعض األرقام التي ستقربنا أكرث من بعض األمراض غري املعدية 

وعوامل اإلختطار.

التدخين وتعاطي للكحول

يعترب التدخني وتعاطي للكحول من بني السلوكيات الضارة بالصحة التي تسهم 

والرُضوح  املعدية  غري  )األمراض   )morbidité( املَراَضة  وعبء  الوفيات  يف 

)traumatismes((. تبني الدراسات االستقصائية التي أجريت يف بلدان املغرب 

العريب أن معدل انتشار التدخني يتفاوت عند السكان الذين تَبلُغ أعامرهم 18 

سنة من %15 إىل أكرث من %30 )الجدول 1(. هذا املعدل ميكن أن يصل إىل 

فمعدل  من 10%(،  )أقل  تونس  باستثناء  النساء،  عند  أما  الذكور.  عند   45%

انتشاره أقل من 5%.

يبقى تعاطي الكحول هامشيا أو منعدما عند اإلناث، لكنه ميثل تهديدا كبريا 
عند بعض فئات املجتمع.)3(

ارتفاع ضغط الدم والسمنة

وفقاً للبيانات الصادرة عن االتحاد العاملي للقلب،)4( بحلول عام 2025، سيعاين 

أكرث من 1.5 مليار نسمة، أي ما يقارب واحد من بني ثالثة بالغني تبلغ أعامرهم 

الرئيسية  الذي يعد من بني عوامل اإلختطار  الدم  ارتفاع ضغط  25 سنة، من 

الرئييس  السبب  يعدان  واللذان  الدماغية،  والسكتة  القلب  بأمراض  لإلصابة 

للوفاة يف العامل.

القلب  تروية  نقص  مرض  يف  الدموية  الدورة  لجهاز  الرئيسية  األمراض  تتمثل 

الدورة  أمراض  عن  ناجمة  الوفيات  )نصف   )cardiopathies ischémiques(

 )maladies vasculaires cérébrales( واألمراض الدماغية الوعائية )الدموية

)ثلث أمراض الدورة الدموية(. حيث يعد ارتفاع ضغط الدم عىل حد سواء مرض 

االستقصائية  الدراسات  معطيات  تظهر  أخرى.  دموية  ألمراض  محدد  وعامل 

املغاربية متناسقة أن ارتفاع ضغط الدم يشكل مشكلة صحية عامة كربى ألنه 

يتعلق مبا يقارب مغاريب من بني ثالثة. هذه األرقام تصبح أكرث إثارة للقلق عند 

بعض الفئات العمرية إذ ميكن أن يصل معدل اإلنتشار إىل أكرث من 70%.)3( 

الذين فُحصوا  املرىض  التي أجريت فقط عىل   ،ETHNA وقد أظهرت دراسة

ُل انتشار ضغط الدم ميكن  يف الطب العام )املغرب والجزائر وتونس(، أن ُمَعدَّ

املرىض  بني  من  حديثا.  مرضهم  اكتشف   80% بينهم  من   ،40% إىل  يصل  أن 

الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مشخص، فقط %35.7 لهم ارتفاع ضغط  
مضبوط.)5(

كذلك، تُعدُّ السمنة مصدر قلق متزايد مرتبطة بقلة الحركة والتحول الغذايئ. 

كشفت املعطيات املتاحة أن معدل االنتشار يرتاوح بني %12 إىل %20 يف بلدان 
املغرب العريب وهي أعىل عند النساء.)3(

داء السكري

يف  سكري  مريض  مليون   180 من  أكرث  وجود  العاملية  الصحة  منظمة  تقدر 

العامل، وحوايل %80 من وفيات الناتجة عن السكري تحدث يف الدول منخفضة 

ومتوسطة الدخل. وما يقرب من نصف الوفيات الناجمة عن هذا املرض تحدث 

عند أشخاص دون سن 70 عاما. ويف غياب الوقاية األولية، فإن وباء السكري 

سيستمر يف االنتشار حتى سصبح، وفقا للتوقعات، سببا رئيسيا من أسباب العجز 

جدول 1: معدل انتشار بعض األمراض غري املعدية باملغرب العريب

موريطانيا ليبيا تونس املغرب الجزائر

جمعأنتىذكرجمعأنتىذكرجمعأنتىذكرجمعأنتىذكرجمعأنتىذكر

%41.5%77.7%66.3%57.0%73.0نسبة الساكنة  القاطنة باملدن)3(

)OMS-2012( )3(أمد الحياة
)Espérance de vie ( 707372697371747876737775616563

%17%4%29%23%1>%45%32%11%52%17%2%32%15%2%28التدخني )15 سنة فام فوق()3(

1.60.41.01.90.10.93.00.01.50.100.10.20.00.1تعاطي الكحول 

ارتفاع ضغط الدم ) 25 سنة فام 
فوق()3(

29.1%8.7%28.9%31.2%33.6%32.4%29.3%28.8%29.0%39.5%1.4%35.7%32.9%29.1%30.9%

%12.7%21.7%3.7%27.8%36.4%19.9%22.3%31.7%12.8%16.4%21.9%10.5%16.0%22.4%9.6السمنة )20 سنة فام فوق()3(

15,87,110,16,66,66,69,510,116,31314,1 السكري) 20 سنة فام فوق()7(

  املصدر 1: منظمة الصحة العاملية  
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والوفاة يف جميع أنحاء العامل يف غضون السنوات الخمس والعرشين املقبلة.)6(

ووفقا لالتحاد الدويل للسكري )2014(، فإن ما يقرب من 37 مليون شخص من 

سكان منطقة الرشق األوسط مصابون مبرض السكري، وسوف يصل هذا الرقم إىل 

68 مليون بحلول عام 2035 إذا مل نتحرك. 1 من بني 10 من البالغني مصاب مبرض 

السكري ونصف املصابني مل يتم تشخيصهم وهم معرضون لخطر مضاعفات املرض 

الخطرية واملكلفة. ويعد مرض السكري مسؤول عن 363.000 حالة وفاة يف عام 
2014. %53 من هذه الوفيات تصيب أشخاصا دون 60 سنة. )6(

أما يف شامل أفريقيا، فقد أظهرت دراسات مختلفة أن معدل انتشار هذا املرض 

يرتاوح من 6 إىل أكرث من %16. هذه األرقام تخفي تفاوتات واسعة ألن هذا 

املعدل تجاوز %20 يف بعض الفئات العمرية. ويوضح الجدول 1 معدل انتشار 
مرض السكري.)7(

السرطان

الوبائية أن نسبة اإلصابة بالرسطان يف الدول آخذ يف اإلرتفاع.  البيانات  تُظهر 

ويُبني الجدول 2 أن اإلصابة بالرسطان يف املغرب العريب متقارب جًدا بني الدول 

ما  الغربية وأكرث من  الدول  ما لوحظ يف  بكثري من  أقل  نسبٌة  الخمس، وهي 

لوحظ يف بعض دول الخليج. ولكن وجب التنبيه أن بعض أنواع الرسطان لها 

بالنسبة  الحال  الدول األوروبية كام هو  تكرار )fréquence( أعىل مقارنة مع 

يف   100000 3.7 يف  الرجال ب  لدى   )cancer du cavum( البلعوم  لرسطان 

السنة يف املغرب.

املقدمة  نجد يف  الرجال،  تصيب  التي  الرسطانية  األمرا ض  أشكال  بني  إن من 

رسطان الرئة، ثم ورسطان الربوستاتة باإلضافة إىل رسطان الجهاز الهضمي واألورام 

التناسيل  والجهاز  الثدي  فرسطان  النساء  عند  أما   .)lymphomes( اللمفاوية 

وحدهام مسؤوالن عن ما يقرب من 30 إىل أكرث من %50 من الرسطانات، يأيت 

يف املقدمة رسطان الثدي، يليه رسطان الجهاز الهضمي يف املرتبة الثانية.

لقد أدى بزوغ األمراض غري املعدية اىل ظهور أمراض غري معدية ثانوية وإعاقات 

 accidents( الدماغية  السكتة  منها  نذكر  أن  ميكن  املضاعفات:  عن  ناتجة 

الكلية  اعتالل   ،)rétinopathie( الشبكية vasculaires cérébraux(، واعتالل 

بلغ  تونس،  ففي   ...)neuropathies( العصبي  واالعتالل   ،)néphropathies(

معدل انتشار أمراض الشبكية إىل %8.8 و الكىل إىل %24.3.)7( ويف ليبيا، بلغ 

نسبة انتشار أمراض الكىل نحو %25.2.)7( أما يف املغرب، فقد أظهرت دراسة 

ُل االنِْتشار لحوادث األوعية الدموية الدماغية تعادل 284 لكل  وطنية أن ُمَعدَّ
)18(.10000

broncho-( ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، فيمثل مرض االنسداد الرئوي املزمن

يف  للوفاة  الخامس  السبب   )pneumopathies chroniques obstructives

عام 2002، وسوف يكون الثالث يف عام 2030 حيث تسجل %90 من الوفيات 

العريب.  املغرب  فيها منطقة  مبا  املتوسط  أو  املنخفض  الدخل  ذات  البلدان  يف 

كذلك  تعترب  حيث  الوحيد  وليس  الرئييس  اإلختطار  عامل  التدخني  ويظل 

 facteurs de risques( شيخوخة السكان وعوامل اإلختطار السلوكية والبيئية

comportementaux et environnementaux( من األسباب التي أدت ارتفاع 

عدد اإلصابات مبرض االنسداد الرئوي املزمن.

اهتمت دراستني مبرض االنسداد الرئوي عند أناس ترتاوح أعامرهم بني 40 سنة 

وأكرث. أظهرت أوالهام )سميت breath( أن معدل انتشار مرض االنسداد الرئوي 

املزمن يصل إىل %3.7 يف كل من الجزائر وتونس و%2.2 يف املغرب. أما الثانية 

)سميت bold( فأظهرت أن املرحلة األوىل )stade 1( من املرض بلغت %10 أو 

أكرث )النتائج يف طور النرش(.

ما اآلثار المترتبة على الصحة العامة

أن تكون شاملة، وهي  بعيدة عىل  املقالة  املقدمة يف هذه  املعطيات  تزال  ال 

ناتجة عن دراسات أو استقصاءات مع منهجيات مختلفة. باستثناء عدد قليل 

الطب  يف  الدم  ضغط  ارتفاع  عىل  ركزت  التي   ETHNA مثل  الدراسات  من 

العام. ال توجد دراسة وبائية مغاربية قدمت لنا أرقاما معيارية ميكن مقارنتها 

يف الزمان واملكان. 

واضحا من هذه  انذاراً  تقدم  األرقام  فإن  املنهجية،  الرغم من محدودية  عىل 

لتحقيق  الصحيح  الطريق  غري  عىل  العريب  املغرب  دول  تزال  وال  األمراض، 

عن  التقاعس  تكلفة  وتعد  املعدية.  غري  األمراض  مجال  يف  العاملية  األهداف 

العمل رمبا أكرث ثِقالً من تكلفة العمل ألن التدخالت العامة عىل الساكنة ميكن 

أن تسبب انخفاضا كبريا يف عبء األمراض غري املعدية.

ميكن للبلدان أن تنتقل من االلتزام السيايس إىل العمل، بإعطاء األولوية لتدابري  

النقص من  أو  التدخني  تدابري مكافحة  التدخالت معقولة وجد فعالة، مثل  و 

ملح الطعام. هذه التدابري مل تنفذ عىل نطاق واسع وذلك بسبب اإللتزامات غري 

الكافية  لقطاعات أخرى غري قطاع الصحة، أو لنقص يف املوارد، أو لوجود مصالح 

فئوية لبعض املجموعات والتزام محدود من أصحاب املصلحة الرئيسية. فمن 

غري  باألمراض  املتعلقة  النتائج  لتحسني  الصحية  النظم  يف  االستثامر  الرضوري 

املعدية من جهة، وللمسارعة يف تشكيل الهياكل وأُُسس التعاون بني التخصصات 

والقطاعات.

أن  إىل  تشري  حيث  عاملية،  أهداف  تسعة  العاملية  الصحة  منظمة  حددت 

الجدول 2: الوقوع املعياري )ل1000000 (: املغرب العريب و الرشق األوسط.

نساءرجال
541411,6الواليات املتحدة االمريكية 2008-2004 )8(

)FRANCIM( )9( 2005 376,1251,9فرنسا
133,2101,4تونس )شامل تونس( 2003-1999 )10(

املغرب )جهة الدار البيضاء الكربى( 
)11( 2007-2005

120,7115,9

163179الجزائر )الجزائر املدينة( 2014 )12(
132112املغرب )الرباط( 2008-2006 )13(

127102ليبيا )بنغازي( 2004 )14(
123116الجزائر )سطيف( 2008-2006 )15(

7782اململكة العربية السعودية 2007 )16(
133.993.0إفريقيا جنوب الصحراء )17(

عدد خاص بالمؤتمر المغاربي
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الجهود الوطنية يجب أن تهدف يف املقام األول إىل الحد من اإلستخدام الضار 

للكحول وتشجيع مامرسة الرياضة،)1( والحد من تناول امللح/الصوديوم واإلقالع 

السكري والسمنة،  الدم ومرض  بارتفاع ضغط  الحد من االصابة  التدخني،  عن 

 infarctus( القلب  عضلة  احتشاء  من  الوقائية  العالجية  التغطية  وتحسني 

 .)accidents vasculaires cérébraux( الدماغية  والسكتة   )du myocarde

وتحسني فرص الولوج إىل التكنولوجيات األولية واألدوية األساسية.)1( ميكن لهذه 

األهداف أن تشكل قاعدة مشرتكق للتعاون بني بلداننا متكننا من صياغة رعاية 

الدراماتيكية  صحية مناسبة وفعالة ملرضانا تساعدهم عىل تجنب املضاعفات 

واملكلفة. وأخريا، الحد من التفاوت الصحي هو أيضا ركيزة جد مهمة ملكافحة 

األمراض غري املعدية وعوامل االختطار املرتبطة بها.
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