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  ٢٠٢٥عام المقرر تحقيقها بحلول  االختياريةالعالمية  الغاياتمجموعة 

  الوفيات والمراضة
   األمراض غير السارية الوفيات المبكرة جراء

٪ فـي معـدل الوفيـات اإلجماليـة الناجمـة عـن أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة أو السـرطان أو ٢٥خفض نسـبي قـدره  ) ١(
  داء السكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

  عوامل الخطر
  عوامل الخطر السلوكية

  ١تعاطي الكحول على نحو ضار
، فـــي الســـياق مناســـباً حســـبما يكـــون  ٢٪ علـــى األقـــل فـــي تعـــاطي الكحـــول علـــى نحـــو ضـــار،١٠خفـــض نســـبي قـــدره   )٢(

  الوطني. 
  الخمول البدني

  ٪ في انتشار قّلة النشاط البدني.١٠خفض نسبي قدره   )٣(
  الصوديوم المدخول من الملح/

    ٣الصوديوم. ٪ في مدخول المجموعة السكانية من الملح/٣٠خفض نسبي قدره   )٤(
  التبغتعاطي 

 عامًا من العمر فأكثر.  ١٥٪ في االنتشار الراهن لتعاطي التبغ بين األشخاص الذين يبلغون ٣٠خفض نسبي قدره   )٥(
  عوامل الخطر البيولوجية

  ضغط الدمارتفاع 
  انتشار ارتفاع ضغط الدم أو احتواء انتشار ارتفاع ضغط الدم تبعًا للظروف الوطنية.٪ في ٢٥خفض نسبي قدره  ) ٦(

  ٤داء السكري والبدانة
  .وقف الزيادة في داء السكري والبدانة ) ٧(

  استجابة النظم الوطنية
  .العالج الدوائي للوقاية من النوبات والسكتات القلبية

٪ على األقل من األشخاص المؤهلين عالجًا باألدوية ومشورًة (بما فـي ذلـك السـيطرة علـى سـكر الـدم) مـن ٥٠ تلقي  )٨(
  .اية من النوبات والسكتات القلبيةأجل الوق

  األدوية األساسية والتكنولوجيات األساسية لعالج األمراض غير السارية الرئيسية 
٪ للتكنولوجيـــات األساســـية واألدويـــة األساســـية الميســـورة األســـعار، بمـــا فـــي ذلـــك األدويـــة الجنيســـة، ٨٠تـــوافر بنســـبة  ) ٩(

                                                           
للسياق الـوطني ومتسـقًا مـع االسـتراتيجية العالميـة  مناسباً تختار البلدان مؤشر (مؤشرات) التعاطي الضار حسبما يكون     ١

آلخـر واسـتهالك  آنفي الشرب مـن  اإلفراطتعاطي الكحول على نحو ضار، والتي قد تشمل انتشار  الحّد منللمنظمة بشأن 
  المرتبطتين بالكحول، في جملة مؤشرات أخرى.الكحول اإلجمالي للفرد والمراضة والوفيات 

، يشـمل مفهـوم تعـاطي الكحـول علـى تعاطي الكحول على نحو ضـار الحّد مناالستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن في     ٢
نحو ضار الشرب الـذي ُيلحـق آثـارًا صـحية واجتماعيـة ضـارة بالشـارب وبمـن حولـه وبـالمجتمع عمومـًا، وكـذلك أنمـاط الشـرب 

  رتبطة بزيادة مخاطر الحصائل الصحية الضارة.الم
  توصي المنظمة بأقل من خمسة غرامات من الملح أو غرامين اثنين من الصوديوم للفرد يوميًا.    ٣
  .للسياق الوطني المناسب (المناسبة)مؤشرات) المؤشر (التختار البلدان     ٤
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  الالزمة لعالج األمراض غير السارية الرئيسية في المرافق العامة والخاصة على السواء. 
بشـأن  اختياريـةعالميـة  غايـات ٩مؤشـرًا، ومجموعـة مـن  ٢٥إطار رصد عالمي شامل، بما فـي ذلـك  : الجدول

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 
  

  المؤشر   الغاية  عنصر اإلطار 
  الوفيات والمراضة

ــــات المبكــــرة الناجمــــة عــــن  الوفي
  األمراض غير السارية 

٪ ٢٥خفــــــــــــض نســــــــــــبي قــــــــــــدره  ) ١(
معـــــــــــدل الوفيـــــــــــات اإلجماليـــــــــــة  فـــــــــــي

القلـــــــــــــب  أمـــــــــــــراضعـــــــــــــن  الناجمـــــــــــــة
الســرطان أو داء الدمويــة أو  واألوعيــة

الســـكري أو أمـــراض الجهـــاز التنفســـي 
  المزمنة

االحتمــــال غيــــر المشــــروط للوفــــاة فــــي ســــن   )١(
عامًا نتيجة ألمـراض القلـب  ٧٠و ٣٠يتراوح بين 

األوعيــة الدمويــة أو الســرطان أو داء الســـكري  وأ
  أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

حســـب نوعـــه،  معـــّدل اإلصـــابة بالســـرطان، ) ٢(  مؤشرات إضافية 
  نسمة ١٠٠ ٠٠٠لكل 

  عوامل الخطر
  عوامل الخطر السلوكية

تعـــــــاطي الكحـــــــول علـــــــى نحـــــــو 
  ١ضار:

٪ علـــى ١٠خفـــض نســـبي قـــدره   )٢(
األقــل فــي تعــاطي الكحــول علــى نحــو 

، فــــي مناســــباً حســــبما يكــــون  ٢ضــــار،
  السياق الوطني

الكحـــــــول اإلجمـــــــالي (المســـــــجل  اســـــــتهالك  )٣(
عامًا من العمـر  ١٥وغير المسجل) للفرد (البالغ 

فــأكثر) خــالل ســنة تقويميــة بــاللترات مــن الكحــول 
، فـــــي الســـــياق مناســـــباً الخـــــالص، حســـــبما يكـــــون 

  الوطني
معـــــــدل االنتشـــــــار المقـــــــيَّس حســـــــب الســـــــن  ) ٤(

لإلفراط في الشرب من حين آلخر بين المـراهقين 
، فـــــي الســـــياق مناســـــباً والبـــــالغين، حســـــبما يكـــــون 

  الوطني
المراضة والوفيات المرتبطتان بالكحول بين   )٥(

، فـــي مناســـباً المـــراهقين والبـــالغين، حســـبما يكـــون 
  السياق الوطني

٪ فـــــي ١٠دره خفـــــض نســـــبي قـــــ ) ٣(  الخمول البدني
  انتشار قّلة النشاط البدني

ــــــــــــين  ) ٦( ــــــــــــة النشــــــــــــاط البــــــــــــدني ب انتشــــــــــــار قّل
دقيقــــة يوميــــًا  ٦٠المعــــّرف بأقــــل مــــن  المــــراهقين

النشــــاط الــــذي تتــــراوح شــــدته بــــين االعتــــدال  مــــن
  والقوة

معــدل االنتشــار المقـــيَّس حســب الســن لقّلـــة  ) ٧(    
 ١٨النشاط البـدني بـين األشـخاص الـذين يبلغـون 

 ١٥٠مــن العمــر فــأكثر (المعــّرف بأقــل مــن عامــًا 
دقيقـــــة أســـــبوعيًا مـــــن النشـــــاط المعتـــــدل الشـــــدة أو 

  يعادله). ما
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  المؤشر   الغاية  عنصر اإلطار 
٪ فـــــي ٣٠خفـــــض نســـــبي قـــــدره  ) ٤(  الصوديوم المدخول من الملح/

مــــــــدخول المجموعــــــــة الســــــــكانية مــــــــن 
  ٣الصوديوم الملح/

المتوســـــــــــط اليـــــــــــومي لمـــــــــــدخول الســــــــــــكان  ) ٨(
فـــــــأكثر عامـــــــًا مـــــــن العمـــــــر  ١٨يبلغـــــــون  الـــــــذين

ــــــــح (كلوريــــــــد  المقــــــــيَّس حســــــــب الســــــــن مــــــــن المل
  الصوديوم) 

٪ فــــــي ٣٠) خفــــــض نســــــبي قــــــدره ٥(  تعاطي التبغ
االنتشــــار الــــراهن لتعــــاطي التبــــغ بــــين 

عامــــًا  ١٥األشــــخاص الــــذين يبلغــــون 
  من العمر فأكثر

  انتشار تعاطي التبغ حاليًا بين المراهقين  )٩(
انتشار تعاطي التبغ المقيَّس حسـب السـن   )١٠(

عامـــــًا مـــــن  ١٨بـــــين األشـــــخاص الـــــذين يبلغـــــون 
  العمر فأكثر

  عوامل الخطر البيولوجية
٪ فـــــي ٢٥خفـــــض نســـــبي قـــــدره  ) ٦(  ارتفاع ضغط الدم

انتشــار ارتفــاع ضــغط الــدم أو احتــواء 
انتشـــــــار ارتفـــــــاع ضـــــــغط الـــــــدم تبعـــــــًا 

  للظروف الوطنية

انتشار ارتفاع ضـغط الـدم المقـيَّس حسـب  ) ١١(
عامًا مـن  ١٨السن بين األشخاص الذين يبلغون 

العمـــر فـــأكثر (المعـــرَّف بضـــغط الـــدم االنقباضـــي 
مليمتـــــر زئبـــــق أو أكثـــــر و/أو  ١٤٠الـــــذي يبلـــــغ 

 مليمتـــر ٩٠ضـــغط الـــدم االنبســـاطي الـــذي يبلـــغ 
  زئبق أو أكثر) ومتوسط ضغط الدم االنقباضي

وقــــف الزيــــادة فــــي داء الســــكري  ) ٧(  ٤والبدانةداء السكري 
  والبدانة

 الغلوكوز فـي الـدم/مستوى انتشار ارتفاع  ) ١٢(
داء السكري المقيَّس حسب السن بـين األشـخاص 

عامــــــــــــــًا مــــــــــــــن العمــــــــــــــر  ١٨الــــــــــــــذين يبلغــــــــــــــون 
(المعــــرَّف بتركيــــز الغلوكــــوز فــــي البالزمــــا  فــــأكثر
ـــــــــر ( ٧الصـــــــــيام قـــــــــدره  مـــــــــع  ١٢٦مليمـــــــــول/ لت

ـــــــة  مليغـــــــرام/ ـــــــأكثر أو تعـــــــاطي أدوي ديســـــــيلتر) ف
  الغلوكوز في الدم)مستوى ارتفاع  عالج

انتشار فرط الـوزن والبدانـة بـين المـراهقين  ) ١٣(
(المعــرَّف وفقــًا لمعــايير المنظمــة المرجعيــة للنمــو 

لـدى األطفـال والمـراهقين فـي بالنسبة لفـرط الـوزن 
انحــراف معيــاري واحــد فــي منســب  -ســن الدراســة

 –ســـن والجـــنس، وبالنســـبة للبدانـــة كتلـــة الجســـم لل
انحرافــان معياريــان اثنــان فــي منســب كتلــة الجســم 

  للسن والجنس)
انتشار فرط الوزن والبدانة المقـيَّس حسـب   )١٤(

عامًا مـن  ١٨السن بين األشخاص الذين يبلغون 
قـدره العمر فـأكثر (المعـرَّف بمنسـب لكتلـة الجسـم 

 بالنســــبة لفــــرط الـــــوزنأو أكثــــر  ٢متــــر كــــغ/ ٢٥
أو  ٢متــــر كــــغ/ ٣٠ وقــــدره ومنســــب كتلــــة الجســــم

  بالنسبة للبدانة)أكثر 
النســـبة المتوســـطة المقيَّســـة حســـب الســـن  ) ١٥(  مؤشرات إضافية 

لمــدخول الطاقــة الكليـــة المســتمدة مــن األحمـــاض 
الدهنيـــة المشـــبعة لـــدى األشـــخاص الـــذين يبلغـــون 

  ٥عامًا من العمر فأكثر ١٨
الســـــــــــــن االنتشـــــــــــــار المقـــــــــــــيَّس حســـــــــــــب  ) ١٦(

عامــًا مــن العمــر  ١٨(الــذين يبلغــون  لألشــخاص
فــــأكثر) المســــتهلكين ألقــــل مــــن خمــــس حصــــص 

ـــــة ( غـــــرام) مـــــن الفاكهـــــة والخضـــــار  ٤٠٠إجمالي
  يومياً 
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االنتشـــــــــــــار المقـــــــــــــيَّس حســـــــــــــب الســـــــــــــن   )١٧(

الكولســـــــــــــترول اإلجمـــــــــــــالي  مســـــــــــــتوى الرتفـــــــــــــاع
ـــــــــين ـــــــــذين يبلغـــــــــون  ب عامـــــــــًا  ١٨األشـــــــــخاص ال
كولســـترول  وىبمســـتالعمـــر فـــأكثر (المعـــرَّف  مـــن

مليغـــرام/  ١٩٠مليمـــول/ لتـــر أو  ٥إجمـــالي قـــدره 
الكولســترول  مســتوىديســيلتر أو أكثــر) ومتوســط 

  اإلجمالي
  استجابة النظم الوطنية 

العــــــالج الــــــدوائي للوقايــــــة مــــــن 
  النوبات والسكتات القلبية 

ــــــي   )٨( ــــــل مــــــن ٥٠تلق ــــــى األق ٪ عل
األشــخاص المــؤهلين عالجــًا باألدويــة 
ومشــورًة (بمــا فــي ذلــك الســيطرة علــى 
ـــــة مـــــن  ـــــدم) مـــــن أجـــــل الوقاي ســـــكر ال

  النوبات والسكتات القلبية 

نســــــبة األشــــــخاص المــــــؤهلين (المعــــــرَّفين  ) ١٨(
عامــــًا مــــن  ٤٠بــــأنهم األشــــخاص الــــذين يبلغــــون 

العمــــــــر فــــــــأكثر المعرضــــــــين لخطــــــــر اإلصــــــــابة 
القلــــب واألوعيــــة الدمويــــة فــــي غضــــون  أمراضبــــ

ـــــــــدره  ١٠ ـــــــــر، ٣٠ســـــــــنوات باحتمـــــــــال ق ٪ أو أكث
فـــــــــــيهم المصـــــــــــابون حاليـــــــــــًا بـــــــــــاألمراض  بمـــــــــــن

المتلقـــــين للعـــــالج باألدويـــــة والمشـــــورة  المـــــذكورة)
ـــــــدم)  (بمـــــــا ـــــــى ســـــــكر ال ـــــــك الســـــــيطرة عل فـــــــي ذل
الوقايـــة مـــن اإلصـــابة بالنوبـــات والســـكتات  بشـــأن
  القلبية

ج لعــــــــــــالاألدويــــــــــــة األساســــــــــــية 
األمــــــــــــــراض غيــــــــــــــر الســــــــــــــارية 
والتكنولوجيــات األساســية لعــالج 
  األمراض غير السارية الرئيسية

٪ ٨٠تـــــــــــــــــــــــــــــــوافر بنســـــــــــــــــــــــــــــــبة   )٩(
للتكنولوجيــــــــــــــــــــــــــــــــات األساســــــــــــــــــــــــــــــــية 

األساسـية الميسـورة األسـعار،  واألدوية
بما في ذلك األدوية الجنيسة، الالزمـة 
لعــــــــــالج األمــــــــــراض غيــــــــــر الســــــــــارية 
الرئيسية في المرافـق العامـة والخاصـة 

  على السواء

تــــــــــــــوافر األدويــــــــــــــة الرئيســــــــــــــية الجيــــــــــــــدة   )١٩(
والفعالـــــــــة لعـــــــــالج األمـــــــــراض غيـــــــــر  والمأمونـــــــــة
وُيســــــــــــــــر تكلفتهــــــــــــــــا، بمــــــــــــــــا فــــــــــــــــي  الســــــــــــــــارية،

الجنيســــــــــــــة، والتكنولوجيــــــــــــــات  األدويــــــــــــــة ذلــــــــــــــك
المرافـــــق العامـــــة والخاصـــــة علـــــى  فـــــي األساســـــية

  السواء

الحصـــول علـــى الرعايـــة الملطفـــة المقيَّمـــة  ) ٢٠(  مؤشرات إضافية
ى أســاس اســتهالك المســكنات األفيونيــة القويــة علـ

بمـــا يعادلهـــا مـــن المـــورفين (باســـتثناء الميثـــادون) 
  لكل وفاة ناجمة عن السرطان

اعتماد سياسات وطنية تحد من استهالك   )٢١(
األحمـــاض الدهنيـــة المشـــّبعة وتنهـــي تقريبـــًا علـــى 
ــــًا فــــي  ــــة المهدرجــــة جزئي اســــتخدام الزيــــوت النباتي
ـــــك  ـــــة، حســـــب االقتضـــــاء، وذل اإلمـــــدادات الغذائي
ضــــــمن الســــــياق الــــــوطني وفــــــي إطــــــار البــــــرامج 

  الوطنية
تـــوافر اللقاحـــات المضـــادة لفيـــروس الـــورم   )٢٢(

، إذا كانـت مناسباً البشري، حسبما يكون الحليمي 
هــذه اللقاحــات عاليــة المردوديــة وميســورة التكلفــة، 

  وطنيةالسياسات اللبرامج و لوذلك وفقًا 
وضــــع سياســــات للحــــد مــــن األثــــر الواقــــع   )٢٣(

علـــى األطفـــال جــــراء تســـويق أغذيـــة ومشــــروبات 
ـــــة مـــــن  ـــــى نســـــبة عالي ـــــوي عل ـــــة تحت ـــــر كحولي غي
الــــــدهون المشــــــبعة أو األحمــــــاض الدهنيــــــة غيــــــر 

  المشبعة أو السكريات الحرة أو الملح
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التغطيــــــــــة باللقــــــــــاح المضــــــــــاد لفيــــــــــروس   )٢٤(

، المرصـــــودة بواســـــطة عـــــدد Bااللتهـــــاب الكبـــــدي 
ــــاح التــــي ُتعطــــى  ــــة مــــن هــــذا اللق الجرعــــات الثالث

  للرضع
نســبة النســاء الالتــي تتــراوح أعمــارهن بــين  ) ٢٥(

عامـــًا ممــــن خضــــعن لفحــــص ســــرطان  ٤٩و ٣٠
عنـــــق الـــــرحم مـــــرة واحـــــدة علـــــى األقـــــل، والنســـــبة 
المنــاظرة للفئــات العمريــة األصــغر أو األكبــر ســنًا 

  وفقًا للبرامج أو السياسات الوطنية
  
للســــــــياق الــــــــوطني ومتســــــــقًا مــــــــع  مناســــــــباً البلــــــــدان مؤشــــــــر (مؤشــــــــرات) التعــــــــاطي الضــــــــار حســــــــبما يكــــــــون  تختــــــــار   ١

 اإلفـــــراطتعـــــاطي الكحـــــول علـــــى نحـــــو ضـــــار، والتـــــي قـــــد تشـــــمل انتشـــــار  الحـــــّد مـــــنللمنظمـــــة بشـــــأن  العالميـــــة االســـــتراتيجية
المــرتبطتين بــالكحول، فــي جملــة مؤشــرات واســتهالك الكحــول اإلجمــالي للفــرد والمراضــة والوفيــات  آلخــر آنمــن  الشــرب فــي

  أخرى.
، يشـمل مفهـوم تعـاطي الكحـول علـى تعـاطي الكحـول علـى نحـو ضـار الحّد مـناالستراتيجية العالمية للمنظمة بشأن في    ٢

نحو ضار الشرب الـذي ُيلحـق آثـارًا صـحية واجتماعيـة ضـارة بالشـارب وبمـن حولـه وبـالمجتمع عمومـًا، وكـذلك أنمـاط الشـرب 
  تبطة بزيادة مخاطر الحصائل الصحية الضارة.المر 
  توصي المنظمة بأقل من خمسة غرامات من الملح (كلوريد الصوديوم) أو غرامين اثنين من الصوديوم للفرد يوميًا.   ٣
  .للسياق الوطني المناسب (المناسبة)مؤشرات) المؤشر (التختار البلدان    ٤
نيف األوسع لألحماض الدهنية المشبعة بخـواص بيولوجيـة وآثـار صـحية فريـدة تتسم آحاد األحماض الدهنية داخل التص   ٥

  ُيمكن أن تكون مهّمة في وضع التوصيات بشأن النظام الغذائي. 
  
  

=     =     =  


