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رسالة من املحرر

Letter from the Editor

The Sixty-fourth session of the World Health Assembly (WHA) will take place in Geneva from 16 to 24 May 2011. The WHA is the 
decision-making body for WHO and determines the policies of the Organization. The Health Assembly discusses a health agenda 
prepared by the Executive Board to serve as WHO strategy for 2 forthcoming periods; among the areas being covered in the 64th 
session are: chronic diseases, child injuries and violence, and malaria.

Noncommunicable diseases, such as heart disease, stroke, cancer, chronic respiratory diseases and diabetes, account for about 60% of 
deaths worldwide. One of the myths surrounding noncommunicable diseases is that they afflict but the industrialized nations; how-
ever, the reality is that 80% of deaths related to noncommunicable diseases occur in low- and middle-income countries, where they 
affect men and women at younger ages. The WHO Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health, endorsed by the WHA in 
2004, is a key strategy to support the adoption of healthy diets and regular physical activity. The current issue contains several papers 
related to noncommunicable diseases and their risk factors including adolescent obesity, cancer and myocardial infarction.

Injuries, from traffic collisions, drowning, poisoning, falls/burns, and violence, account for 9% of global mortality. On top of that are 
the effects of non-fatal injuries which can leave a person with permanent disability. Although most falls result in little lasting injury, 
nonetheless, 130 children die from falls every day. Children in poorer communities are at increased risk of falls as they are more likely 
to live in homes with unprotected windows and unsafe roofs. WHO works to prevent injuries and violence, mitigate their conse-
quences and enhance the quality of life for persons with disabilities. In this issue, we present an analysis of population-based data to 
determine the incidence and risks factors for falls in Pakistan.

Malaria remains a significant killer, particularly in children. Vector control is the primary public health intervention for reducing ma-
laria transmission at the community level and, for some vector-borne diseases, it is the only tool. In 2005, the WHO Regional Com-
mittee for the Eastern Mediterranean endorsed the integrated vector management framework as the strategy for the implementation 
of vector control in the Region. This issue includes a paper on the ecology of the malaria vector Anopheles culicifacies, and one on the 
implementation of integrated vector management in the Region.

ع أن تنعقد الدورة الرابعة والستون جلمعية الصحة العاملية يف جنيف يف املدة 16 - 24 أيار/مايو 2011. ومجعية الصحة العاملية هي اهليئة التي َتُضمُّ  من املتوقَّ
أصحاب القرار يف املنظمة وهم وزراء الصحة يف مجيع بلدان العامل األعضاء أو من يمّثلُهم، وهي التي ترسم سياسة املنظمة، وتناقش جدول األعامل الصحية 
الذي يعّده املجلس التنفيذي والذي هو بمثابة اسرتاتيجية املنظمة للحقبة املقبلة. ومن بني املواضيع التي سيغطيها جدول أعامل هذه الدورة الرابعة والستني 

جلمعية الصحة العاملية: األمراض غري السارية، وإصابات األطفال، والعنف، واملالريا.

أما األمراض غري السارية، مثل أمراض القلب، والسكتة الدماغية، والرسطان، واألمراض التنفسية املزمنة، والسكري مسؤولة عن 60% من الوفيات التي 
تقع يف العامل. ومن األضاليل التي حتيط هبذه األمراض أهنا ال تصيب إال األمم الصناعية، مع أن الوقائع تدل عىل أن 80% من الوفيات ذات الصلة باألمراض 
الصحة  ملنظمة  العاملية  وُتَعدُّ االسرتاتيجية  أبكر.  والرجال يف عمر  النساء  الدخل؛ حيث تصيب  الدخل ومتوسطة  بلدان منخفضة  السارية حتدث يف  غري 
م الدعم املطلوب  العاملية حول الُنُظم الغذائية والنشاط البدين والصحة، والتي صادقت عليها مجعية الصحة العاملية عام 2004، هي االسرتاتيجية التي تقدِّ
ن هذا العدد أوراقًا عديدة تتعلق باألمراض غري السارية وعوامل اختطارها ومنها البدانة لدى  لتبنِّي التغذية الصحية وممارسة النشاط البدين بانتظام. ويتضمَّ

املراهقني، والرسطان، واحتشاء عضلة القلب.

الوفيات يف  9% من جممل  م والسقوط واحلروق، والعنف، فهي مسؤولة عن  والتسمُّ الطرقات، والغرق  املروري عىل  التصادم  النامجة عن  أما اإلصابات 
العامل. وعىل رأس هذه اإلصابات تأيت التأثريات غري املميتة لإلصابات، والتي كثريًا ما ترتك لدى املصاب عجزًا مستدياًم. وعىل الرغم من أن معظم حاالت 
ض األطفال يف املواقع الفقرية خلطر السقوط،  ي إىل إصابات تدوم طوياًل، فإن 130 طفاًل يموتون كل يوم بسبب هذه السقطات. ويزداد تعرُّ السقوط ال تؤدِّ
ألهنم يعيشون يف غالب األحيان يف بيوت تنقصها احلامية عىل النوافذ وهلا سقوف تفتقد وسائل السالمة. وتعمل منظمة الصحة العاملية ما بوسعها للوقاية من 
ف عىل  م يف هذا العدد حتلياًل للمعطيات السكانية للتعرُّ اإلصابات ومن العنف، وللتخفيف من عواقبها، ولتعزيز جودة حياة الذين يعانون من العجز. ونقدِّ

معدل وقوعات السقوط وعوامل اختطاره يف باكستان.

والتزال املالريا من العوامل اهلامة املسبِّبة للموت، والسيَّام يف األطفال، وُتَعدُّ مكافحة النواقل من التدخالت األساسية يف الصحة العمومية إلنقاص رساية 
املالريا عىل صعيد املجتمع، َبْل ُتَعدُّ الوسيلة الوحيدة ملكافحة بعض األمراض املنقولة بالنواقل. ويف عام 2005، صادقت اللجنة اإلقليمية لرشق املتوسط 
امت  ن هذا العدد ورقة حول السِّ عىل اإلطار املتكامل لتدبري نواقل األمراض باعتباره االسرتاتيجية التي ينبغي تنفيذها يف اإلقليم ملكافحة هذه النواقل. ويتضمَّ

البيئية ألحد نواقل املالريا، وهو األنوفيلة البعوضية الوجه، وورقة أخرى حول تنفيذ التدبري املتكامل لنواقل املرض يف اإلقليم.


