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في تقرير »حالة سكان العالم 2010« الصادر عن »صندوق األمم المتحدة«:

9 وفيات رضع لكل 1000 والدة... و15 ٪اإلنفاق على »االبتدائي« في البحرين

ــات  األزم »مــن  بعنوان:  جــاء  ــذي  ال التقرير  ــار  أش كما 
إلى  التغيير«،  أجيال  التجديد:  مرحلة  إلى  والنزاعات 
في  االبتدائي  الخامس  الصف  إلى  يصلون  من  نسبة  أن 
تشكل  فيما  المئة،  في   100 يمثلون  الذكور  من  البحرين 
في  القيد  نسبة  بشأن  أما  المئة،  في   98 نسبته  ما  اإلناث 
للذكور  بالنسبة  المئة  في   95 فبلغت  الثانوي،  التعليم 

و99 في المئة لإلناث.
تزيد  ــن  ــذي ال الــبــحــريــن  ــي  ف األمــيــيــن  نسبة  وبــلــغــت 
أعمارهم عن 15 عامًا، نحو 8.3 في المئة للذكور و10.6 

في المئة لإلناث.
طــاب  عــلــى  اإلنـــفـــاق  نسبة  أن  إلـــى  الــتــقــريــر  ــت  ــف ول
من  الفرد  نصيب  من  مئوية  كنسبة  االبتدائي،  التعليم 

15.4 في المئة. الناتج المحلي اإلجمالي، تبلغ 
بيانات  العالم  سكان  حالة  تقرير  يقدم  عام،  كل  وفي 
التي  التحديات  أو  المحرز  التقدم  تبين  ــرات  ــؤش م أو 
ووجهت في تنفيذ مختلف جوانب برنامج عمل المؤتمر 
تغيرات  من  طرأ  ما  وتوضح  والتنمية،  للسكان  الدولي 
الصعيد  مــن  كــل  على  الديموغرافية  الــمــؤشــرات  على 

والعالمي. واإلقليمي  الوطني 

مرة،  ألول  التقرير،  من   2010 العام  تقرير  ويتضمن 
على  العام  هذا  التركيز  مع  مختارة،  لمؤشرات  تحليًا 

اإلنجابية. الصحة 
خدمات  على  الجميع  حــصــول  أن  التقرير  واعــتــبــر 
الرعاية  »سلسلة  في  حاسمًا  عنصراً  اإلنجابية  الصحة 
مجاالت  في  منافع  بدورها،  تحقق  التي  المتواصلة«، 
اتخاذ  من  والفتيات  النساء  ن  ُتمكَّ حينما  وأنــه  ــرى،  أخ
الحمل  في  يرغبن  كنَّ  إذا  ما  بشأن  بأنفسهن  قراراتهن 
سيتمتعن  ــــح،  األرج عــلــى  فــإنــهــن،  مــوعــده،  وتــحــديــد 
على  الحصول  من  وسيتمكنَّ  حملهن،  خال  أوفر  بصحة 
فرصة  ألطفالهن  وستتوافر  للوالدة،  السابقة  الرعاية 

أكبر في اجتياز مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة.
أمهاتهن  تبقى  الاتي  الفتيات  أن  التقرير  اعتبر  كما 
تعليمهن،  مواصلة  في  حظًا  أوفر  يكنَّ  الحياة  قيد  على 
أنهن  واألرجـــح  المبكر،  زواجــهــن  فــرص  تقل  وبالتالي 
العشرينات  يبلغن  أن  إلى  األطفال  إنجاب  موعد  يؤجلن 
الموت  خطر  احتماالت  من  يقللن  وبالتالي  العمر،  من 
ألسباب تتعلق بالحمل والوالدة، إال أنه وعلى رغم تزايد 
صوب  التقدم  فإن  اإليجابية،  الصات  هذه  على  األدلة 

الصحة  خــدمــات  على  الجميع  حصول  ــدف  ه تحقيق 
كبيراً. تحديًا  يشكل  اليزال  اإلنجابية 

والتحصيل  ــة،  ــي ــن ــوط ال الـــثـــروة  أن  الــتــقــريــر  وأكــــد 
األثر  ذات  القضايا  من  التحضر،  ومستوى  التعليمي، 
الصحة  ــات  ــدم خ عــلــى  ــول  ــص ــح ال فـــرص  عــلــى  الــكــبــيــر 

اإلنجابية.

أنــه  ــن  ع تفصح  الــبــيــانــات  أن  إلـــى  الــتــقــريــر  ــــار  وأش
المراهقين  بين  المواليد  معدالت  انخفاض  رغــم  على 
معدالت  وتــزايــد  الماضية  العشر  السنوات  مــدى  على 
التقدم  عمومًا  تباطأ  فقد  الحمل،  منع  وسائل  استخدام 
خدمات  على  الجميع  حــصــول  تحقيق  نحو  الــمــحــرز 
الصحة اإلنجابية، وأنه غالبًا ما يكون هناك ارتباط بين 

اإلنجابية  الصحة  خدمات  على  المرأة  حصول  فرص 
واالقتصادي. االجتماعي  لمركزها  النسبي  والمستوى 

تراجعًا  شهدت  كثيرة  بلدانًا  أن  إلــى  التقرير  ولفت 
الصحة  ــات  ــدم خ عــلــى  الــجــمــيــع  ــول  ــص ح تحقيق  ــي  ف
الاتي  النساء  بين  كبيرة  مكاسب  وتحققت  اإلنجابية، 

نسبيًا.  أعلى  واجتماعي  اقتصادي  بمركز  تتمتعن 
الموسرة،  األسر  من  النساء  أن  إلى  التقرير  أشار  كما 
عاٍل  أو  ثانوي  تعليم  بمستوى  حظين  الاتي  والنساء 
عن  بكثير،  احــتــمــااًل  ــل  أق ــنَّ  ه الحضرية  المناطق  ــي  ف
يعشن  ممن  أو  التعليم  من  حظًا  تنلن  لم  الاتي  مثياتهن 
تصبحن  أن  في  ريفية،  مناطق  في  أو  ثــراء  أقل  أسر  في 
وسائل  تستخدمن  أن  في  منهن  احتمااًل  وأكثر  أمهات 

الحمل. منع 
الوالدة  معدالت  في  كبير  ارتفاع  وجود  التقرير  وأكد 
متوسط  يبلغ  إذ  نمواً،  البلدان  أقل  في  المراهقين  بين 
هذه المعدالت 103 مواليد لكل ألف امرأة ما بين سن 15 
بالنسبة  المتوسط  أمثال  خمسة  يعادل  بما  سنة،  و19 
لكل  مولوداً   21 المعدل  يبلغ  إذ  تقدمًا  األكثر  للمناطق 

ألف امرأة في المرحلة العمرية نفسها.
الخصائص  بين  الــقــويــة  الــعــاقــة  التقرير  ــد  أك كما 
على  المرأة  حصول  وفرص  الديموغرافية  االجتماعية 
مقرونة  العاقة  هذه  وأن  اإلنجابية،  الصحة  خدمات 
بالتباطؤ العام في وتيرة التقدم المحرز، إنما تؤكد على 
عليها  التغلب  من  البد  التي  التفاوتات  وجــود  استمرار 
الصحة  خدمات  على  الجميع  حصول  تحقيق  أجل  من 

اإلنجابية.

§ الوسط – محرر الشئون المحلية

أن   ،2010 العالم  في  السكان  حالة  بشأن  للسكان،  المتحدة  األم��م  صندوق  تقرير  كشف   [
العمر  متوسط  وأن  وفيات،   9 تبلغ  البحرين،  في  حية  والدة  أل��ف  لكل  الرضع  وفيات  مجموع 
النسائية  الوفيات  نسبة  تبلغ  فيما  المئة،  في   77.9 ولإلناث  المئة  في   74.6 هو  للذكور  المتوقع 

32 في المئة.

تقرير األمم المتحدة: خدمات الصحة اإلنجابية عنصرًا حاسمًا في تحقيق منافع شتى

§ الوسط – محرر الشئون المحلية

األغــذيــة  ســامــة  مجموعة  رئــيــس  أفـــاد   [
إدارة  في  األغــذيــة  مراقبة  بقسم  المستوردة 
المرتديا  بأن  مبارك  جاسم  العامة  الصحة 
الملونة  الــمــادة  عــلــى  يــحــتــويــان  ــق  ــج ــس وال
يتم  التي  الطبيعية  الملونات  ضمن   )E120(

المسحوقة. الخنافس  من  استخاصها 
»الــوســط«  لـــ  ــؤال  س على  رداً  مــبــارك  ــد  وأك
على  اإللكترونية  المنتديات  تناقلته  ما  بشأن 
مسموح  اللون  هذا  بأن«  العنكبوتية  الشبكة 
واألدويـــة  األغــذيــة  صناعة  فــي  باستخدامه 
لمواصفة  طــبــقــًا  التجميل  ومــســتــحــضــرات 
بمضافات  الخاصة  ــة  ــذي األغ دســتــور  لجنة 
العالمية  الصحة  لمنظمة  والمتابعة  األغذية 

الخليجية«.      والمواصفة 
ـــادة  ـــم ال أن  »نــفــيــدكــم  ـــارك  ـــب م ــــــح  وأوض
من  ــن  ــوزي ــارم ــك ال تــســمــى  والــتــي   )E120(
نظراً  الطبيعية  الغذائية  الملونات  ضمن 
يتم  الــذي  الكارمينيك  حمض  من  تنتج  ألنها 
مثل  الــقــشــريــة  ــرات  ــش ــح ال ــن  م اســتــخــاصــه 
البولندية،  القرمز  حشرة  أو  القرمزية  الدودة 
الحشرات  غلي  يتم  إذ   Polis Cochinel
منها  الحمض  الستخاص  الماء  في  المجففة 
المواد  ببعض  الرائق  المحلول  معاملة  تتم  ثم 
أما   )E120( الملونة  المادة  على  للحصول 
تدخل  وال  منها  التخلص  فيتم  الحشرة  بقايا 
العلم  مــع  طريقة  بأية  ــة  ــذي األغ صناعة  فــي 
الصبار  نبات  على  تعيش  الحشرة  تلك  أن 

القاذورات«. تأكل  وال  النظيف 
مسموح  ــون  ــل ال ــــذا  »وه ــارك  ــب م ويــمــضــي 
واألدويـــة  األغــذيــة  صناعة  فــي  باستخدامه 
لمواصفة لجنة  ومستحضرات التجميل طبقًا 
 1992/192 رقم   )Codex( األغذية  دستور 
ــة بــمــضــافــات األغـــذيـــة والــمــتــابــعــة  ــاص ــخ ال
ــة  ــف ــواص ــم ــة وال ــي ــم ــال ــع ــة ال ــح ــص لــمــنــظــمــة ال
بالمواد  الخاصة   1998/23 رقم  الخليجية 
عدة  ــه  ول ــة  ــذي األغ فــي  المستخدمة  الملونة 
 C. 1175470 – مثل   )E120( غير  أسماء 
 Cochonel – Carmosia – Natural

.»Red4
األغذية  سامة  مجموعة  رئيس  واستطرد 
عن  ورد  بــمــا  يتعلق  فيما  ـــا  »أم الــمــســتــوردة 
فإن  ــادة  ــم ال ــذه  ه مــن  بالحساسية  ــة  ــاب اإلص

لديهم  الذين  األشخاص  ببعض  مرتبط  ذلك 
المواد  من  كغيره  اللون  ذلك  تجاه  حساسية 
ــاك  ــم ــة مــثــل الــبــيــض والـــفـــول واألس ــي ــذائ ــغ ال
تنتج  التي  والمكسرات  الحليب  ومنتجات 
لذا  المستهلكين  بعض  لدى  حساسية  عنها 
تناول  بعدم  األشخاص  هــؤالء  ننصح  فإننا 
عدم  أو  اللون  ذلك  على  تحتوي  غذائية  مواد 
اإلفراط في تناولها تجنبًا لحدوث الحساسية 

لديهم«.
ــــــراض الــمــســرطــنــة  وأضـــــاف »وأمـــــا األم
ذلــك  يسببها  ــي  ــت ال ـــــاءات  االدع ــن  م وغــيــرهــا 
أو  ذلــك  يــدعــي  ــن  م على  ــب  ــواج ال فــإن  ــون  ــل ال
الدراسات  أو  البحوث  أو  باألدلة  إثباته  نشره 
العلمية الحقيقية والمعتمدة من قبل الجهات 
المشار  المنظمة  مثل  العالمية  المنظمات  أو 

سابقًا«. إليها 
تناقلت  قد  اإللكترونية  المنتديات  وكانت 
ــا  ــدي ــرت ــم ــات ال ــج ــت ــن ـــاول م ـــن ـــن ت تـــحـــذيـــراً م
ـــن احـــتـــواء  ـــه م ـــرت ـــا ذك ــب م ــب ــس والـــســـجـــق ب
ــة  ــوق ــح ــس ــم ــا عــلــى الــخــنــافــس ال ــه ــات ــون ــك م
الرسائل  وأشارت   ،)  al Cochine( وُتسمى 
كل  في  موجود  المكون  هذا  أن  إلى  اإللكترونية 
على  ُيكتب  وأنه  والسجق  المرتديا  منتجات 

.»E120»رمز شكل 
من  بــداًل  الــرمــز  كتابة  »تـــؤدي  فيها  وجــاء 
المستهلك  خــداع  إلــى  المسحوقة  الخنافس 
اآلن  اذهــب  الــمــادة،  هــذه  حقيقة  يعلم  ال  الــذي 
وأحضر أي لحم معلب لديك في المنزل وانظر 
أنــه  الــبــســاطــة  بمنتهى  وســتــشــاهــد  بنفسك 
ودعونا   ،»E120« المركب  مكوناتها  ضمن 

الغذائي«. المركب  هذا  على  نتعرف 
وحافظ  ملون  مجرد  ببساطة  »هو  وأوردت 
وغيرها  المرتديا  تلوين  في  يستخدم  غذائي 
مرورها  بعد  لها  لون  ال  تصبح  بالعادة  والتي 
لتحضيرها   - هي  ما  أعلم  اهلل   - عمليات  بعدة 
األحمر  الــلــون  الــمــركــب  ــذا  ه فيكسبها  لــأكــل 
الشخص  يجعل  والـــذي  والــمــحــبــب  المميز 
الواقع  فــي  ولكن  اللحم  يأكل  وكــأنــه  يشعر 
تعيش  حشرة  من  مستخرج  األحمر  اللون  هذا 
سحقها  يمكن  صغيرة  حشرة  الصبار  على 
هشمت  فإذا  ثقيل  شيء  بأي  أو  باليد  ببساطة 
و  أدناه  للصور  انظر  األحمر،  اللون  منها  خرج 

نأكله!«. بما  تمعن 
وأضافت أن »مجموعة كبيرة من الحشرات 
والخنافس نتج عن سحقها بمنتهى البساطة 
دم  ليس  بأنه  علمًا  الداكن  القرمزي  اللون  هذا 
الشعر  أي  جسمها  مسحوق  بل  فقط  الحشرة 
فيها  شيء  وكل  وقشورها  جسدها  على  الذي 
على  تعيش  وهي  وغيرها  وعيون  أمعاء  من 

الصبار«.
ــة عــبــر  ــل ــاق ــن ــت ــم ــــت الـــرســـالـــة ال ــــل وواص
بشكل  ُتستخدم  كانت  أن  »وبعد  المنتديات 
اآلن  تحولت  المنسوجات  ــاغ  ــب ألص ــي  ــدائ ب
غذائيًاّ  مركبًا  فجعلوها  أهمية  أكثر  لسلعة 
مسمى  تحت  ويصدر  أوروبـــا  في  به  معترفًا 
ما  أن  الناس  عامة  يعرف  ال  حتى   »E120«
والحشرات،  الخنافس  على  يحتوي  يأكلونه 
وما  الــمــرتــديــا  ــي  ف فقط  يــوجــد  ال  بــأنــه  علمًا 
في  وحتى  المعلبات  معظم  فــي  بــل  شاكلها 

لأطفال«. الحمراء  والحلوى  العصير 
وبينت »وليت األمر يقف عند االشمئزاز من 
المشار  الغذائي  فالمركب  للحشرات،  أكلنا 
ــدول  ال مــن  كثير  فــي  بــه  مسموحًا  ليس  إلــيــه 
وأمراض  لأطفال،  حساسية  من  يسببه  لما 
نأكل  التي  الحشرة  لحكاية  ولنعد  مسرطنة 

الغذائية؟«. أخطارها  وما  مسحوقها 
المركب  هذا  اسم  تكتب  أن  »يكفي  وأشارت 
 google ــث  ــح ــب ال مـــحـــرك  ـــي  ف ــي  ــائ ــي ــم ــي ــك ال
لتجد  مــخــاطــر  أو  ــان  ــرط س كــلــمــة  وبــجــانــبــه 
ـــذا الــمــركــب  ــن ه ــات الــمــكــتــوبــة ع ــوع ــوض ــم ال
سرطانات  من  يسببه  مما  للتحذير  تحديداً 
في  حــتــى  مسجل  فــهــو  الــبــعــيــد،  ــدى  ــم ال عــلــى 
الغذائية  المركبات  تحت  الغربية  المواقع 

استخدامه«. منعت  الدول  من  وكثير  الضارة 

»الصحة«: المرتديال والسجق يحتويان 
»الخنافس المسحوقة« كملون طبيعي

جاسم مبارك

»الصحة« تتسلم وحدة العناية القصوى الجديدة خالل شهرين
§ الوسط - علياء علي

عــبــدالــحــي  ــة  ــح ــص ال وزارة  وكــيــل  ــــاد  أف  [
العناية  وحدة  ستتسلم  الــوزارة  بأن  العوضي 

القصوى الجديدة في غضون شهرين من اآلن.
وصلت،  الــوحــدة  أجهزة  أن  العوضي  ــد  وأك
التوظيف  عمليات  حاليًا  تجري  أنه  إلى  مشيراً 

تمهيداً لتشغيل الوحدة.
الصحة  وزارة  ــدى  »ل أن  العوضي  ــح  وأوض
العمل  مستمر  حالية  وخططًا  مستقبلية  خططًا 
وإنشاء  والقوانين  المباني  صعيد  على  فيها 
العناية  وحدة  تعتبر  التي  الجديدة  الوحدات 
طاقتها  تبلغ  والتي  إحداها  الجديدة  القصوى 

االستيعابية 22 سريراً«.
لشئون  الــمــســاعــد  ــل  ــي ــوك ال ـــال  ق جهته  ــن  م
لدينا  »إن  ــي:  ــات ــاع ــس ال ــن  ــي أم المستشفيات 

خمسة أطباء استشاريين في العناية القصوى 
الجديدة  القصوى  العناية  افتتاح  في  وكبداية 
عليهم  وسُنضيف  سريراً   11 لـ  يكفي  العدد  هذا 
عملية  حاليًا  وتجري  ومناوبين  مقيمين  أطباء 

التوظيف«.
الــوزارة  مشروعات  على  العوضي  وعطف 
ــة  ــي ــوراث ــــدم ال ــز أمـــــراض ال ــرك ــل م ــث األخـــــرى م
ــة إلــى  ــاف ــاإلض ــي إنــشــائــهــا، ب ــدء ف ــب ــم ال ــي ت ــت ال
المسنين  ووحـــدة  المشرحة  تطوير  مشاريع 
للخدمات  نوعية  نقلة  ُتشكل  التي  المحرق  في 
إلــى  ــي  ــوض ــع ال ــــار  وأش ـــراً.  ـــري س  50 ــة  ــاف ــإض ب
تضم  ــي  ــت ال لـــلـــوزارة  المستقبلية  الــمــشــاريــع 
الوسطى  المحافظات  فــي  مستشفيات  ثاثة 
ــن الــمــراكــز  والــجــنــوبــيــة والــشــمــالــيــة، فــضــًا ع
والتي   2030 العام  بحلول  الجديدة  الصحية 

تبلغ 13 مركزاً صحيًا جديداً.
عبد الحي العوضي
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