
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ٦٦/٨ج 
  ٢٠١٣رس 
 A66/8  

  
 

بإطار  ص
ألهداف 

  حتها

ة بشـأن تقريـر 
 بمــا فــي ذلــك 

واعتمـــد  ١.هـــا
لك المؤشرات 
 المفصـل فـي 

تقريـر   يحيـل
ـدير العـام أن 

فيــع المســـتوى 
التي ُدعيـت  ٦

مجموعــــة مــــن 

 .نكليزية)باإل

/ مارآذار ١٥

 ألهداف
  افحتها

ل الخاص
عة من األ
ة ومكافح

المرفقـة ١٣/٦
لمي الشــامل، 
ـــارية ومكافحته

، بما في ذلمل
، علـى النحـو 
جلـس أيضـًا أن
وطلـب مـن المـد

يــة العامــة الرف
٦١وصًا الفقرة 

صــــد يشــــمل م

(ب ٢ائة، الفرع 

 ٥

شامل واأل
ومكاية 

تتام العمل
 ومجموع
ير السارية

  

٣٢م ت الوثيقـة 
ر الرصــد العــال
ض غيـــر الســـ

الشام  العالمي
رية ومكافحتهـا
رائـي قـرر المج
 العتمـادهم، و

  ضاه.

جتمــاع الجمعي
وخصوص ٣حتها،

مي شــــامل للرص

لثالثين بعد الما
 ي.

مي الشا
ر الساري

 أجل اخت
لمؤشرات
مراض غير

يرة العامة

بعد المائة في 
بإطــار لخــاص

مـــراضيـــة مـــن األ
 إطار الرصد 
ض غير الساري
 المقـرر اإلجرا
دسـة والسـتين 

د اإلطار بمقتض

  التالي:

  

ن السياســي الج
ومكافح معدية)

د إطــــار عــــالم

دورته الثانية وال
لمقرر اإلجرائي

 لستون

صد العالم
ض غير

ضاء من
في ذلك ال
ة من األم

ر من المدي

نية والثالثين بع
ختتــام العمــل ال

للوقاي الختياريـــة
 قرر فيه تأييد

ية من األمراض
وفـي نفـس  .٦

 العالمية الساد
لصحة وتعتمد

القرار امشروع 

  سة والستون،

ذكِّر بــاإلعالن
ارية (غير المع
مواصــــلة إعــــداد

س التنفيذي في د
الطالع على ال

وال لسادسة
 ل المؤقت

ار الرص
ن األمراض

دول األعض
مل، بما ف

للوقاية ة

تقرير

ناء دورته الثان
ء مــن أجــل اخ
ف العالميـــة اال

الذي  ٢،)١(١
للوقاي الختيارية

١٣٢/٦م تقـة 
جمعية الصحة
ر فيه جمعية ا

  ة الصحة
ى النظر في م

السادس العالمية

إذ تــذديباجــة   
غير الساراض 

عالميــــة إلــــى م
    

 الثانية للمجلس
، لال١/ سجالت/

 .٦٦/٢حدة 

ال العالمية 
جدول األعمال

دة إطاسوّ 
وقاية من

رسمي للد
مي الشام
 االختيارية

س التنفيذي أثن
لــدول األعضــا
ة مـــن األهـــداف

١٣٢م تجرائي 
ف العالمية اال
رتيب مـن الوثيق
لتذييلين إلى ج
قرار كي تنظر

ب من جمعية
صحة مدعوة إلى

معية الصحة 

مــن الد ١فقــرة 
وقاية من األمرا
عــــة الصــــحة ال
                     
الموجز للجلسة

/١٣٢/٢٠١٣ت
عامة لألمم المتح

ة الصحة 
من ج ١-١٣

مسو
للوق

جتماع الر
صد العالم
العالمية ا

نظر المجلس 
اع الرســمي للــ
رات ومجموعـــة
س المقرر اإلج

عة من األهداف
لترتبا ٢و ١ن 

اع الرسمي وال
راحًا لمشروع ق

ء المطلوب
جمعية الص 

جم

الفق
المعني بالوق
فيهــــا منظمـــ
                     
نظر المحضر ا

م تنظر الوثيقة 
رار الجمعية الع

جمعية 
٣البند 

   
  
  
  

  
  

االج
الرص
ا

  
  

  
  
١- 

االجتمــا
المؤشـــر
المجلس
ومجموع
التذييلين
االجتما
يعد اقتر

  
  

اإلجرا
  
٢- 
  

  

           
انظ    ١
انظ    ٢
قر    ٣



            A66/8            ٦٦/٨ج

2 

المؤشــرات، ورصــد االتجاهــات وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ االســتراتيجيات والخطــط الوطنيــة المتعلقــة 
التـي ُدعيـت فيهـا منظمـة الصـحة العالميـة إلـى إعـداد  ٦٢، والفقـرة غير السـارية (غيـر المعديـة)باألمراض 
  ومكافحتها؛ غير السارية (غير المعدية)مجموعة من األهداف العالمية للوقاية من األمراض توصيات ل

  
وٕاذ تقر بالدور الرئيسي الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية بصفتها    من الديباجة ٢الفقرة 

اسة الصحية، لمتعلقة بالسيالوكالة المتخصصة الرئيسية المعنية بالصحة، بما في ذلك األدوار والوظائف ا
واليتها، وٕاذ تؤكد مجددًا على دورها القيادي والتنسيقي في تعزيز ورصد اإلجراءات العالميـة لمكافحـة وفقًا ل

والبنـك األمراض غير السارية فيما يتعلق بالعمل الذي تضطلع به وكـاالت األمـم المتحـدة األخـرى المعنيـة 
  مراض غير السارية على نحو منسق؛الدولي وسائر المنظمات الدولية في مجال التصدي لأل

  
) الــذي ُطلــب فيــه مــن المــدير ٨(٦٥ج ص عوٕاذ تــذكر بــالمقرر اإلجرائــي مــن الديباجــة    ٣الفقــرة 

إطــار الرصــد العــالمي ب اختتــام العمــل الخــاص العــام أن يعقــد اجتماعــُا رســميًا للــدول األعضــاء مــن أجــل
للوقايــة مــن األمــراض غيــر  العالميــة االختياريــة، بمــا فــي ذلــك المؤشــرات ومجموعــة مــن األهــداف الشــامل

  ؛السارية ومكافحتها
  

وٕاذ تـذكِّر كـذلك بـأن األمـين العـام لألمـم المتحـدة ُطلـب منـه فـي اإلعــالن مـن الديباجـة    ٤الفقـرة 
غيـــر الســـارية (غيـــر بالوقايـــة مـــن األمـــراض السياســـي الجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة الرفيـــع المســـتوى المعنـــي 

فحتهـا أن يقـدم، بالتعـاون مـع الـدول األعضـاء ومنظمـة الصـحة العالميـة وصـناديق منظومـة ومكا المعدية)
األمـــم المتحـــدة وبرامجهـــا ووكاالتهـــا المتخصصـــة المعنيـــة، تقريـــرًا إلـــى الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة فـــي 

سياسـي، تحضـيرًا دورتهـا الثامنـة والسـتين عـن التقـدم المحـرز فـي الوفـاء بااللتزامـات الـواردة فـي اإلعـالن ال
غيــر الســارية للتقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض  ٢٠١٤إلجــراء اســتعراض وتقيــيم شــاملين فــي عــام 

  ومكافحتها؛ (غير المعدية)
  

اختتـام  من أجـل وبعد النظر في تقرير االجتماع الرسمي للدول األعضاءمن الديباجة    ٥الفقرة 
بمــا فــي ذلــك المؤشــرات ومجموعــة مــن األهــداف العالميــة  ،بإطــار الرصــد العــالمي الشــامل العمــل الخــاص

  ١؛للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها االختيارية
  

اختتــام  مــن أجــل وٕاذ ترحــب بحصــيلة االجتمــاع الرســمي للــدول األعضــاءمــن الديباجــة    ٦الفقــرة 
ن األهــداف العالميــة ، بمــا فــي ذلــك المؤشــرات ومجموعــة مــبإطــار الرصــد العــالمي الشــامل العمــل الخــاص

  ،للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها االختيارية
  

بمــا فــي ذلــك المؤشــرات ومجموعــة مــن األهــداف العالميــة  ،إطــار الرصــد العــالمي الشــامل تعتمــد  -١
مؤشرًا يمكن تطبيقها فـي جميـع  ٢٥، بما في ذلك للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها االختيارية

البيئـــات اإلقليميـــة والُقطريـــة مـــن أجـــل رصـــد االتجاهـــات وتقيـــيم التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ االســـتراتيجيات 
ومجموعة األهداف العالمية االختيارية التسعة للوقايـة  ٢والخطط الوطنية المتعلقة باألمراض غير السارية،

  ٣من األمراض غير السارية ومكافحتها؛
                                                           

 .٦٦/٨الوثيقة ج    ١
 .١، التذييل ١٣٢/٦م تانظر الوثيقة     ٢
 .٢، التذييل ١٣٢/٦م تانظر الوثيقة     ٣
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الــدول األعضــاء علــى النظــر فــي وضــع أهــداف ومؤشــرات وطنيــة باالســتناد إلــى األوضــاع  تحــث  -٢
الوطنيـــة ومـــع المراعـــاة، حســـب االقتضـــاء، إلطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل ومجموعـــة األهـــداف العالميـــة 

بنـــاًء علـــى اإلرشـــادات التـــي تقـــدمها منظمـــة الصـــحة العالميـــة، والتركيـــز علـــى التصـــدي آلثـــار االختياريـــة، 
مــراض غيــر الســارية، وتقيــيم التقــدم المحــرز فــي الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا وكــذلك األ

  عوامل خطرها ومحدداتها؛
  
المدير العام أن يقدم تقريرين مؤقتين عن التقـدم المحـرز فـي تحقيـق األهـداف العالميـة  من تطلب  -٣

 ٢٠٢٠و ٢٠١٥والثالثــة والســبعين فــي عــامي  يتــي الصــحة العالميــة الثامنــة والســتيناالختياريــة إلــى جمع
ـــًا إلـــى جمعيـــة الصـــحة العالميـــة الثامنـــة  بالترتيـــب، عـــن طريـــق المجلـــس التنفيـــذي، وأن يقـــدم تقريـــرًا ختامي

  ، عن طريق المجلس التنفيذي.٢٠٢٥والسبعين في عام 
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  الملحق
  

  اختتام العملالرسمي للدول األعضاء من أجل االجتماع تقرير 
  الخاص بإطار الرصد العالمي الشامل، بما في ذلك المؤشرات، 

  للوقاية منومجموعة مــن األهداف العالمية االختيارية 
  األمراض غير السارية ومكافحتها

  
االجتماع الرسمي للدول األعضاء من أجل اختتام العمل الخاص بإطار الرصد العالمي الشامل، بمـا عقد   -١

مـن فـي ذلــك المؤشرات، ومجموعة مــن األهداف العالمية االختيارية للوقاية مـن األمراض غير السارية ومكافحتها، 
 وحضـــرإنغـــي الرســـن (النـــرويج).  -فـــي جنيـــف برئاســـة الـــدكتور بيـــورن ٢٠١٢تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ٧إلـــى  ٥

وأخرى حكوميـة  دولة عضوًا ومنظمة واحدة من منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي ١١٩ ممثلون عن االجتماع
 منظمة غير حكومية. ١٧دولية و

  
ـــدول األعضـــاء فـــي ورقـــة المنا  -٢ ـــة الصـــادرة عـــن المنقحـــة قشـــة ونظـــرت ال (النســـخة منظمـــة الصـــحة العالمي

إطـار الرصـد العـالمي الشـامل، بمــا فــي ذلـــك المؤشـرات، ومجموعـة ) بشـأن ٢٠١٢يوليـو  تمـوز/ ٢٥المؤرخة منهـا 
وكـذلك فـي تقريـر يلخـص نتـائج  ١مــن األهداف العالميـة االختياريـة للوقايـة مــن األمـراض غيـر السـارية ومكافحتهـا،

   ٢مناقشات التي أجريت في كل واحدة من اللجان اإلقليمية.ال
  
) ومجموعـــة ١إطـــار الرصـــد العـــالمي الشـــامل، بمــــا فــــي ذلـــــك المؤشـــرات، (التـــذييل واتُِّفـــق باإلجمـــاع علـــى   -٣

رصــــد ). وينبغــــي أن تُ ٢(التــــذييل  ومكافحتهــــااألهــــداف العالميــــة االختياريــــة للوقايــــة مـــــن األمــــراض غيــــر الســــارية 
الجــنس، والســن، والحالــة االجتماعيــة واالقتصــادية، ، ومنهــا نــوع الرئيســيةباالســتعانة بمعــايير اإلنصــاف المؤشــرات 

ـــيم و ، كوالمحـــددات االجتماعيـــة الرئيســـية ـــدانالتـــي تخـــص الذات الصـــلة عوامـــل التصـــنيف مســـتوى الـــدخل والتعل  بل
 .، حسب االقتضاءتحديداً 

  
بمــا فــي دير العام أن يقدم هذا التقرير وٕاطار الرصد العالمي المرفق به، ويطلب االجتماع الرسمي من الم  -٤

ـــن األهــداف العالميــة االختياريــة للوقايــة مـــن األمــراض غيــر الســارية ومكافحتهــا ـــك المؤشــرات، ومجموعــة مـ إلــى  ذلـ
مــن أجــل  بعــد المائــة دورتــه الثانيــة والثالثــينجمعيــة الصــحة العالميــة السادســة والســتين عبــر المجلــس التنفيــذي فــي 

  النظر فيه واعتماده.
  
إطـــار الرصـــد العـــالمي، بمــــا فــــي ذلـــــك المؤشـــرات، ومجموعـــة مـــــن األهـــداف العالميـــة االختياريـــة وســـُيدمج   -٥

خطـة علـى قـدم وسـاق فيمـا يتعلـق بوضـع مسـودة فـي العمـل الجـاري ، للوقاية مـن األمراض غير السارية ومكافحتها
-٢٠١٣غطــي الفتــرة ومكافحتهـا تاألمــراض غيـر الســارية بشــأن الوقايــة مـن عمـل عالميــة لمنظمـة الصــحة العالميـة 

   المجلس التنفيذي إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والستين. عن طريقتقديمها ، من أجل ٢٠٢٠
 
يــر ومرفقاتــه بهــدف اعتمــاد ويوصــي االجتمــاع الرســمي بشــدة بــأن ينظــر المجلــس التنفيــذي فــي هــذا التقر   -٦

فــتح  اإلطــار ومجموعــة األهــداف العالميــة االختياريــة وتوصــية جمعيــة الصــحة العالميــة باعتمادهــا مــن دون معــاودة
  باب النقاش بشأنها.

                                                           
  .A/NCD/INF./1الوثيقة     ١
  .A/NCD/INF./2الوثيقة     ٢
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  ١التذييل 
  

  إطار عالمي شامل لرصد األمراض غير السارية، 
  بما في ذلك مجموعة من المؤشرات

 
 تردهي و  ،العناصر الثالثة إلطار الرصد العالمي شملت مؤشراً  ٢٥ مؤلفة من مجموعة ١الجدول يعرض   -١

 تحت كل عنصر.
  

لرصد االتجاهات وتقيـيم التقـدم المحـرز فـي تنفيـذ االسـتراتيجيات والخطـط المتصـلة  مؤشرات :١الجدول 
  باألمراض غير السارية

  
  معدالت الوفيات والمراضة

 أو الدمويــــة، واألوعيــــة القلــــب أمــــراض بســــبب ســـنة ٧٠و ٣٠ بــــين يتــــراوح ســــن فــــي المطلــــق الوفــــاة احتمــــال  •
  .المزمنة التنفسي الجهاز أمراض أو السكري، أو السرطان،

  .نسمة ١٠٠ ٠٠٠ لكل نوعه بحسب بالسرطان اإلصابة حاالت معدل  •
  الخطر عوامل
  الخطر السلوكية: عوامل

د فـر لالتـي يسـتهلكها االكحول من كميات إجمالي (المسجل وغير المسجل)  ١على نحو ضار: الكحولتعاطي   •
مـن الكحـول النقـي، حسـب االقتضـاء، فـي محسـوبة بـاللترات سنة) خـالل السـنة التقويميـة  ١٥بعمر أكبر من (
  وطني.السياق ال

المــراهقين بــين لإلفــراط فــي الســكر االنتشــار المقــيس حســب الســن معــدل علــى نحــو ضــار:  الكحــولتعــاطي   •
  وطني.السياق الحسب االقتضاء، في  ،والبالغين

 ،الكحـول بـين المـراهقين والبـالغينمعدل المراضة والوفيات من جراء تعاطي على نحو ضار:  الكحولتعاطي   •
  وطني.السياق الحسب االقتضاء، في 

قــل مــن ألالمســتهلكين ) فمــا فــوقســنة  ١٨ألفــراد (البــالغين مــن العمــر النتشــار المقــيس حســب الســن لمعــدل ا  •
  يًا.يوم الفاكهة والخضارغرام) من  ٤٠٠خمس حصص إجمالية (

 بـين تتـراوح التـي اليوميـة الحركـة مـن دقيقـة ٦٠ مـن بأقـل (المحّدد الحركة قليلي المراهقين بين معدل االنتشار  •
  .ونشيطة) معتدلة

 بأقـل المحـّدد( أكثـر أو سـنة ١٨ أعمـارهم تبلـغ الـذين الحركـة قليلـي لـدى السـن حسـب المقـيس معدل االنتشـار  •
  ).ذلك يساوي ما أو األسبوع في المعتدلة الحركة من دقيقة ١٥٠ من

                                                           
 الــوطني الســياق تناســب االقتضــاء، حســب ضــار، نحــو علــى الكحــول تعــاطي عــن) مؤشــرات( مؤشــراً  البلــدان ســتختار    ١

 قــد والتــي ضــار، نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــد بشــأن العالميــة الصــحة لمنظمــة العالميــة االســتراتيجية مــع وتتماشــى
 المراضــة ومعــدل الفــرد، يســتهلكها التــي الكحــول كميــة وٕاجمــالي الســكر، فــي اإلفــراط حــاالت أخــرى، أمــور بــين مــن تشــمل،
 .الكحول تعاطي عن الناجمة والوفيات
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محســوبًا بالغرامــات يوميــًا لألفــراد  الســن حســب )الصــوديوم(كلوريــد  الملــحمــن  المقــيس متوســط مــدخول الفــرد  •
  .فوق فما سنة ١٨ من العمر البالغين

 األحمــاضمــن الطاقــة المســتمدة مــن  بحســب ســن الفــرد مــن إجمــالي مــدخول الجســم متوســط النســبة المقيســة  •
  ١سنة فما فوق. ١٨في األفراد البالغين من العمر  المشّبعة الدهنية

  حاليًا بين المراهقين. التبغمعدل انتشار تعاطي   •
  .أكثر أو سنة ١٨ العمر من البالغين بين حالياً  التبغلتعاطي  السن حسب المقيس معدل االنتشار  •

  عوامل الخطر البيولوجية:
ــدم فــي الســكر/ الغلوكــوز مســتوى الرتفــاع الســن حســب المقــيس معــدل االنتشــار  •  العمــر مــن البــالغين لــدى ال

/ مليمـول ٧ قيمتـه تبلـغ الـذي مـع الصـيام الـدم بالزمـا فـي الغلوكـوز مسـتوى بحسـب المحـّدد( فوق فما سنة ١٨
 فـي الغلوكـوز مسـتوى ارتفـاع مـن العـالج أخـذ عنـد األدويـة أو )ديسـيلتر/ مليغـرام ١٢٦(أو أكثر مـن ذلـك  لتر
  ).الدم

 المحــّدد( أكثـر أو ســنة ١٨ العمـر مـن البــالغين لـدى الــدم ضـغط الرتفــاع السـن حسـب المقــيس معـدل االنتشـار  •
 يبلـغ الـذي االنبسـاطي الـدم ضـغط أو/ و أكثر أو زئبق مليمتر ١٤٠ يبلغ الذي االنقباضي الدم ضغط بحسب
  .المتوسط االنقباضي الدم وضغط) أكثر أو زئبق مليمتر ٩٠

 للنمـو، المرجعيـة المنظمـة لمعـايير وفقـاً  المحـّدد( المـراهقين لـدى والبدانـة الـوزن لفـرط المقـيس معدل االنتشار  •
  ).٢ والبدانة ١ الوزن فرط حاالت في والجنس السن حسب الجسم كتلة منسب في المعياري االنحراف

المحـدد ( أكثـر أو سـنة ١٨ مـن العمـر البـالغين لـدى والبدانـة الوزن لفرط السن حسب المقيس االنتشارمعدل   •
 ٣٠ وعلــى الــوزن فــرط إلــى أو يســاويه بالنســبة ٢م/ كيلــوغرام ٢٥ علــى يزيــد الــذي الجســم كتلــة منســب حســبب

  ).البدانة إلى أو يساويه بالنسبة ٢م/ كيلوغرام
 فمـا سـنة ١٨ بعمـر البـالغين لـدى اإلجمـالي الكولسـترول مستوى الرتفاع السن حسب المقيس معدل االنتشار  •

 أو ديســيلتر/ مليغــرام ١٩٠ أو لتــر/ مليمـول ٥ يبلــغ الــذي اإلجمــالي الكولسـترول مســتوى حســبالمحــدد ب( فـوق
  .المتوسط اإلجمالي الكولسترول ومستوى) أكثر
  الوطنية النظم استجابة

مـرة واحـدة  سرطان عنق الرحمفحص عامًا ممن يخضعن ل ٤٩و ٣٠أعمارهن بين الالتي تتراوح نسبة النساء   •
  .وطنية لبرامج أو سياسات وفقاً األصغر أو األكبر سنًا لفئات العمرية اأكثر من ذلك، و  على األقل أو

القلــب المحــددة أعمــارهم بــأربعين عامــًا فمــا فــوق مــن المعرضــين لخطــر اإلصــابة بــأمراض نســبة األشــخاص (  •
ن فـــيهم المصـــابون حاليـــًا ، بمـــأو تســـاويها ٪٣٠ســـنوات بنســـبة تزيـــد علـــى  ١٠فـــي غضـــون واألوعيـــة الدمويـــة 
(بما في ذلك مراقبة نسبة السكر  والحصول على المشورة باألدويةالعالج المؤهلين لتلقي  )باألمراض المذكورة

  الوقاية من اإلصابة بالنوبات والسكتات القلبية.بشأن في الدم) 

                                                           
 فريـدة بيولوجيـة خصـائص المشـّبعة الدهنية لألحماض العام التصنيف نطاق ضمن المندرجة الفردية الدهنية ألحماضل    ١
 .الغذائي بالنظام الخاصة التوصيات وضع في مهمة تكون أن يمكن صحية وآثار نوعها من
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لعـالج األمـراض غيـر السـارية بأسـعار معقولـة،  األساسـية األدويـةإتاحة العالي الجـودة والمـأمون والنـاجع مـن   •
  في مرافق القطاعين العام والخاص على حد سواء. األساسية والتكنولوجيات الجنيسة،األدوية  ومنها

بواســـطة عـــدد مـــا ُيعطـــى للرضـــع مـــن  Bااللتهـــاب الكبـــدي  لفيـــروسرصـــد معـــدل التغطيـــة باللقـــاح المضـــاد   •
 الجرعات الثالثة من هذا اللقاح. 

، حسب االقتضاء، البشري الحليميالمضادة لفيروس الورم  اللقاحاتاتباع برامج وسياسات وطنية في إتاحة   •
  وذلك في حال كانت اللقاحات عالية المردودية ومعقولة التكلفة.

عاليـة الحاوية علـى نسـبة  يق األغذية والمشروبات غير الكحوليةتسو بسياسات للحد من تأثر األطفال وضع   •
  .أو الملح ،السكريات الحرة و، أاألحماض الدهنية غير المشبعة، أو من الدهون المشبعة

المعادلــة للمــورفين فــي أثرهــا اســتهالك المســكنات األفيونيــة القويــة ّيمــة علــى أســاس المق الرعايــة الملطفــة إتاحــة  •
  .السرطانناجمة عن كل وفاة بالنسبة إلى (باستثناء الميثادون) 

فعليًا اسـتخدام الزيـوت النباتيـة  تنهياألحماض الدهنية المشّبعة و  استهالكاعتماد سياسات وطنية تحد من   •
إطــار البــرامج ، وذلــك ضــمن الســياق الــوطني وفــي فــي اإلمــدادات الغذائيــة، حســب االقتضــاء اً المهدرجــة جزئيــ

  ة.يالوطن
  
بـإجراء عمليـات تقيـيم  مؤشـراً  ٢٥مكونـة مـن  جموعـةوسيسمح إطار الرصد العالمي الشـامل الـذي يشـمل م  -٢

قابلة للمقارنة دوليًا لوضع اتجاهـات األمـراض غيـر السـارية المسـجلة عبـر الـزمن، وسيسـاعد علـى تقيـيم الحالـة فـي 
  التنمية ذاتها.فرادى البلدان مقارنة بغيرها ضمن اإلقليم نفسه أو ضمن فئة 

  
وعــالوة علــى المؤشــرات المبينــة بإيجــاز فــي إطــار الرصــد العــالمي هــذا، يجــوز للبلــدان واألقــاليم أن تــدرج   -٣

مؤشرات أخرى لرصد التقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات الوطنيـة واإلقليميـة للوقايـة مـن األمـراض غيـر السـارية 
  األقاليم كّل فيما يخصه.ومكافحتها، مع مراعاة الحالة في البلدان و 
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  ٢التذييل 
  

  األهداف العالمية االختيارية للوقاية 
  من األمراض غير السارية ومكافحتها

  
عالميــة اختياريــة لتنظــر فيهــا الــدول األعضــاء، وســيمثل تحقيقهــا بحلــول  تســعة أهــداف ٢يعــرض الجــدول   

  الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.التقدم الرئيسي الُمحرز في مجال  ٢٠٢٥ عام
  

  مجموعة من األهداف العالمية االختيارية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها :٢الجدول 
  

  المؤشر   والمراضةالوفيات  معدل
  معدالت الوفاة المبكرة من جراء األمراض غير السارية

معـــدل  إجمـــالي٪ فـــي ٢٥ قـــدرهنســـبي  الغايـــة: تخفـــيض
 ،أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة عــن ناجمــةالوفيــات ال

أو أمـــراض الجهـــاز التنفســـي  ،أو الســـكري ،أو الســـرطان
  .المزمنة

 ســنة ٧٠و ٣٠ بــين يتــراوح ســن فــي المطلــق الوفــاة احتمــال  •
 أو الســـرطان، أو الدمويـــة، واألوعيـــة القلـــب أمـــراض بســـبب

  المزمنة. التنفسي الجهاز أمراض أو السكري،

  المؤشرات  عوامل الخطر
  الخطر السلوكية عوامل
  ١على نحو ضار الكحول تعاطي

علـى األقـل فـي معـدل  ٪١٠الغاية: تخفيض نسبي قدره 
حســب االقتضـــاء،  ٢تعــاطي الكحــول علــى نحــو ضــار،

  ضمن السياق الوطني 

التـي الكحـول مـن كميـات (المسجل وغير المسجل) إجمالي   •
ســـنة) خـــالل الســـنة  ١٥بعمـــر أكبـــر مـــن د (فـــر ليســـتهلكها ا
مـــــن الكحـــــول النقـــــي، حســـــب محســـــوبة بـــــاللترات التقويميـــــة 

  وطنيالسياق الاالقتضاء، في 
بـين لإلفراط في السكر االنتشار المقيس حسب السن معدل   •

  وطنيالسياق الحسب االقتضاء، في  ،المراهقين والبالغين
بـــين الكحـــول المراضـــة والوفيـــات مـــن جـــراء تعـــاطي  معـــدل  •

  وطنيالسياق الحسب االقتضاء، في  ،المراهقين والبالغين

                                                           
 الــوطني الســياق تناســب االقتضــاء، حســب ضــار، نحــو علــى الكحــول تعــاطي عــن) مؤشــرات( مؤشــراً  البلــدان ســتختار    ١

 قــد والتــي ضــار، نحــو علــى الكحــول تعــاطي مــن الحــد بشــأن العالميــة الصــحة لمنظمــة العالميــة االســتراتيجية مــع وتتماشــى
 المراضــة ومعــدل الفــرد، يســتهلكها التــي الكحــول كميــة وٕاجمــالي الســكر، فــي اإلفــراط حــاالت أخــرى، أمــور بــين مــن تشــمل،
 .الكحول تعاطي عن الناجمة والوفيات

ــالمجتمع عالقاتــه ويفســد شــاربه بصــحةأضــرارًا  يلحــق الــذي الكحــول شــرب    ٢  وبــالمجتمع بــه المحيطــين بــاألفراد ويضــرّ  ب
تنــدرج ضــمن نطــاق  التــي النــواحي مــن هــي الضــارة، النتــائج هــذه حــدوث احتمــال بزيــادة لمقترنــةا شــربه أنمــاط وكــذلك ككــل،
 تعــاطي مــن الحــد بشــأن العالميــة الصــحة لمنظمــة العالميــة االســتراتيجية فــي المبــّين ضــار نحــو علــى الكحــول تعــاطي مفهــوم
 .ضار نحو على الكحول
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  البدني الخمول
معـدل انتشـار قلـة  ٪ فـي١٠الغاية: تخفيض نسبي قـدره 

  الحركة بين األفراد.
 بأقــل الحركــة، المحــّدد قليلــي المــراهقين بــين االنتشــار معــدل  •

 معتدلــة بــين تتــراوح التــي اليوميــة الحركــة مــن دقيقــة ٦٠ مــن
  ونشيطة.

 الحركـــة قليلـــي لـــدى الســـن حســـب المقـــيس معـــدل االنتشـــار  •
 مـــن بأقـــل المحـــّدد( أكثـــر أو ســـنة ١٨ أعمـــارهم تبلـــغ الـــذين
 يسـاوي مـا أو األسـبوع فـي المعتدلـة الحركـة من دقيقة ١٥٠
  .)ذلك

  الصوديومالجسم من الملح/ كلوريد  مدخول
متوســط مــدخول  ٪ فــي٣٠الغايــة: تخفــيض نســبي قــدره 

  ١الفرد من الملح/ كلوريد الصوديوم.
مــــن الملــــح (كلوريــــد الصــــوديوم)  المقــــيس متوســــط مــــدخول الفــــرد

 مـن العمـر محسوبًا بالغرامـات يوميـًا لألفـراد البـالغين السن حسب
  فوق. فما سنة ١٨

  التبغ تعاطي
معــدالت انتشــار  ٪ فــي٣٠الغايــة: تخفــيض نســبي قــدره 

 ١٥تعـــاطي التبـــغ حاليـــًا بـــين مـــن تزيـــد أعمـــارهم علـــى 
  عامًا.

  معدل انتشار تعاطي التبغ حاليًا بين المراهقين.  •
 لتعـــاطي التبـــغ حاليـــاً  الســـن حســـب المقـــيس معـــدل االنتشـــار  •

  أكثر. أو سنة ١٨ العمر من البالغين بين
  عوامل الخطر البيولوجية:

  ضغط الدم ارتفاع
معــدالت انتشــار  ٪ فــي٢٥تخفــيض نســبي قــدره  الغايــة:

ارتفـــــاع ضـــــغط الـــــدم أو احتـــــواء حـــــاالت ارتفاعـــــه وفقـــــًا 
  للظروف المحلية.

 لـــدى الـــدم ضـــغط الرتفـــاع الســـن حســـب المقـــيس معـــدل االنتشـــار
 الـدم ضـغط بحسب المحّدد( أكثر أو سنة ١٨ العمر البالغين من
 ضــغط أو/ و أكثــر أو زئبــق مليمتــر ١٤٠ يبلــغ الــذي االنقباضــي

  .)أكثر أو زئبق مليمتر ٩٠ يبلغ الذي االنبساطي الدم

                                                           
 مــن اثنــين غــرامين أو غرامــات ٥ مــن أقــل الملــح مــن يوميــاً  الفــرد مــدخول يكــون بــأن العالميــة الصــحة منظمــة توصــي    ١

 .الصوديوم



  A66/8          Annex    الملحق        ٦٦/٨ج

12 

  ١الدم والبدانة في السكر
الغايـــة: وقـــف ارتفـــاع مســـتوى الســـكر فـــي الـــدم وخفـــض 

  معدالت البدانة.
ـــــيس معـــــدل االنتشـــــار  • ـــــاع الســـــن حســـــب المق  مســـــتوى الرتف

 سـنة ١٨ العمـر من البالغين لدى الدم في السكر/ الغلوكوز
 الـدم بالزمـا فـي الغلوكـوز مسـتوى بحسـب المحـّدد( فـوق فما

 ١٢٦( لتــــــر/ مليمــــــول ٧ قيمتــــــه تبلــــــغ الــــــذي مــــــع الصــــــيام
 مـن العـالج أخـذ عنـد األدويـة أو أكثر أو) ديسيلتر/ مليغرام
  .)الدم في الغلوكوز مستوى ارتفاع

 المـراهقين لـدى البدانةو الوزن لفرط المقيس االنتشار معدل  •
 االنحــراف للنمــو، المرجعيــة المنظمــة لمعــايير وفقــاً  المحــّدد(

 فــي والجــنس الســن حســب الجســم كتلــة منســب فــي المعيــاري
  .)٢ والبدانة ١ الوزن فرط حاالت

 البدانــةو الــوزن لفــرط الســن حســب المقــيس معــدل االنتشــار  •
 حسـبالمحـدد ب( أكثـر أو سـنة ١٨ مـن العمـر البـالغين لدى

أو  ٢م/ كيلـــوغرام ٢٥ علـــى يزيـــد الـــذي الجســـم كتلـــة منســـب
أو  ٢م/ كيلـوغرام ٣٠ وعلـى الـوزن فـرط إلـى يساويه بالنسبة
  البدانة). إلى يساويه بالنسبة

  المؤشر  الوطنية النظم استجابة
  القلبية والسكتات بالنوبات اإلصابة من لوقايةل باألدويةالعالج 

مـــــــن ٪ ٥٠الغايـــــــة: يوجـــــــد علـــــــى األقـــــــل نســـــــبة قـــــــدرها 
باألدويـــة والحصـــول العـــالج المـــؤهلين لتلقـــي  األشـــخاص

المشورة (بما في ذلك مراقبة نسبة السكر في الـدم) على 
  الوقاية من اإلصابة بالنوبات والسكتات القلبية.بشأن 

المحــددة أعمــارهم بــأربعين عامــًا فمــا فــوق مــن األشــخاص (نســبة 
فـي القلـب واألوعيـة الدمويـة المعرضين لخطـر اإلصـابة بـأمراض 

ن ، بمـــأو تســـاويها ٪٣٠ســـنوات بنســـبة تزيـــد علـــى  ١٠غضـــون 
ـــــًا بـــــاألمراض المـــــذكورة المـــــؤهلين لتلقـــــي  )فـــــيهم المصـــــابون حالي

المشـــورة (بمـــا فـــي ذلـــك مراقبـــة باألدويـــة والحصـــول علـــى العـــالج 
ــــدم)  الوقايــــة مــــن اإلصــــابة بالنوبــــات بشــــأن نســــبة الســــكر فــــي ال

  والسكتات القلبية.
  غير السارية األمراض لعالج األساسية وجياتوالتكنول األدوية إتاحة

دويـــــــة والتكنولوجيـــــــات لأل٪ ٨٠نســـــــبة الغايـــــــة: إتاحـــــــة ب
األساسية لعالج األمراض غير السارية بأسعار معقولة، 
ــــق القطــــاعين العــــام  ومنهــــا األدويــــة الجنيســــة، فــــي مراف

  والخاص على حد سواء.

العـــالي الجـــودة والمـــأمون والنـــاجع مـــن األدويـــة األساســـية إتاحـــة 
لعـــالج األمـــراض غيـــر الســـارية بأســـعار معقولـــة، ومنهـــا األدويـــة 
الجنيســــة، والتكنولوجيــــات األساســــية فــــي مرافــــق القطــــاعين العــــام 

  والخاص على حد سواء.
  
  

=     =     =  
  
  

                                                           
 .الوطني السياق تناسب) مؤشرات( مؤشراً  البلدان ستختار    ١


