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لقد وصل العالم إلى نقطة حاسمة في 

وأمامه  السارية،  غير  األمراض  تاريخ 

في  األعضاء  الدول  واتفقت  لتغيير مساره.  غير مسبوقة  فرصة 

العالمية )المنظمة( على مجموعة محددة بإطار  منظمة الصحة 

زمني مكونة من تسع غايات عالمية اختيارية تقّرر بلوغها بحلول 

عام 2025. وثمة غايات أخرى بشأن الحد من تعاطي الكحول على 

نحو ضار، وقلّة النشاط البدني، والمدخول من الملح/ الصوديوم، 

وتعاطي التبغ وارتفاع ضغط الدم، ووقف الزيادة في معدالت داء 

السكري والسمنة، وتحسين التغطية بالعالج للوقاية من النوبات 

القلبية والسكتات الدماغية. ويوجد أيضاً غاية بشأن تحسين توافر 

التكنولوجيات واألدوية األساسية بأسعار معقولة لعالج األمراض 

غير السارية. ويلزم أن تحرز البلدان تقدماً فيما يخص جميع هذه 

الغايات لبلوغ الغاية الشاملة بشأن تقليص معدل الوفيات المبكرة 

من جراء األمراض غير السارية األربعة األساسية بنسبة 25٪ بحلول 

عام 2025.

ومن بين الوفيات الناجمة عن األمراض غير السارية التي بلغ عددها 

38 مليون وفاة في عام 2012، كان نصفها تقريباً من الوفيات المبكرة 

التي ُمني بها أفراد تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عاماً، ومعظمها 

يمكن الوقاية منه. ويورد هذا التقرير بيّنات مشّجعة تثبت فعالً أنه 

يمكن تقليل الوفيات المبكرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، إذ 

جرى تخفيض الوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية 

تخفيضاً كبيراً في العديد من البلدان المرتفعة الدخل بفضل سياسات 

التي تسهل اعتماد أنماط حياة صحية وتوفير رعاية  الحكومات 

صحية منصفة. وال بد من إدامة هذا التحول المالئم وتعجيله، إن 

أمكن، في البلدان المتقدمة وتكراره في البلدان المنخفضة الدخل 

وتلك المتوسطة الدخل.

واألمراض غير السارية مدفوعة بآثار العولمة على التسويق والتجارة 

والتوّسع الحضري السريع وشيخوخة السكان – وهي عوامل تكاد 

تخرج عن سيطرة الفرد وتضعف إزاءها أيضاً حيلة القطاع الصحي 

التقليدي. ومع أن تغيير سلوكيات الفرد ضروري فإن عالج األمراض 

مستويات  أعلى  على  قيادة  توفير  يستدعي  نهائياً  السارية  غير 

الحكومية  الدوائر  فيها جميع  تشارك  الحكومة ووضع سياسات 

وإحراز تقدم صوب بلوغ التغطية الصحية الشاملة.

التقرير  هذا  أساساً  الذي يستهدفه  الجمهور  الصحة هم  ووزراء 

الذي يورد معلومات عن الغايات العالمية االختيارية وعن كيفية 

توسيع نطاق الجهود الوطنية الرامية إلى بلوغ تلك الغايات بطريقة 

مستدامة. وترد ههنا التقديرات األساسية لعام 2010 بشأن الوفيات 

الناجمة عن األمراض غير السارية وعوامل خطر تلك األمراض كيما 

يتسنى للبلدان أن تبدأ في تزويد المنظمة بتقارير عن التقدم المحرز 

في بلوغ الغايات المذكورة ابتداًء من عام 2015. وبإمكان الجهات 

األخرى التي تواجه تحديات مماثلة أن تستفيد من دراسات الحالة 

القطرية التي يبرزها التقرير فيما يتعلق بالجهود الناجحة للوقاية 

من األمراض غير السارية ومكافحتها.

ويناقش هذه التقرير مجموعة متفق عليها من التدخالت العالية 

المردودية للغاية والمطبقة على الصعيد العالمي بشأن األمراض 

غير السارية من أجل بلوغ الغايات العالمية التسع بحلول عام 2025، 

التي يلزم أن يطبقها كل بلد ضمن نطاق الظروف والسياقات المحلية 

السائدة فيه تحديداً وباالستناد إلى أفضل البيّنات المتاحة. واتفق 

الوزراء الذين اجتمعوا في الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر 

تموز/ يوليو 2014 على أنهم ال يرون أية أسباب تبرر تأخر أي بلد 

- سواء كان دخله منخفضاً أم متوسطاً أم مرتفعاً – عن المضي قدماً 

في التنفيذ، فالتأخير في اتخاذ اإلجراءات يسفر عن تفاقم عبء 

األمراض غير السارية وزيادة تكاليف الرعاية الصحية.

ويوجه التقرير العالمي الثاني عن األمراض غير السارية رسالة هامة 

للغاية مؤداها أن المجتمع العالمي أمامه اليوم فرصة لتغيير مسار 

وباء األمراض المذكورة، وأن العالم لديه اآلن جدول أعمال عالمي 

فعلي بشأن الوقاية من تلك األمراض ومكافحتها بالتالزم مع تقاسم 

البلدان كافة لمسؤولياتها في هذا المضمار باالستناد إلى غايات 

ملموسة، فهذه فرصة تاريخية ال يمكن ألي بلد أن يفّوتها لعالج 

وباء األمراض غير السارية.

ر�شالة موجهة من المديرة العامة

الدكتورة مارغريت تشان

المديرة العامة

منظمة الصحة العالمية
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واإلنمائية  الصحية  التحديات  واحدة من  السارية  غير  األمراض 

الرئيسية في القرن الحادي والعشرين، سواء من حيث المعاناة 

اإلنسانية التي تسببها أم األضرار التي تلحقها بالنسيج االجتماعي 

وتلك  الدخل  المنخفضة  البلدان  وخاصًة  للبلدان،  واالقتصادي 

العبء  تتجاهل  أن  الدخل، وليس بوسع أي حكومة  المتوسطة 

المتزايد لتلك األمراض. ونظراً لعدم اتخاذ إجراءات مسندة بالبيّنات 

واالجتماعية  اإلنسانية  تكاليفها  فإن  المذكورة  األمراض  بشأن 

واالقتصادية ستستمر في الزيادة وتتجاوز قدرة البلدان على التصدي 

لها.

وتسليماً من زعماء العالم في أيلول/ سبتمبر 2011 باآلثار المدمرة 

التي تخلّفها األمراض غير السارية على المجتمع واالقتصاد والصحة 

العمومية، فقد اعتمدوا إعالناً سياسياً يتضمن التزامات قوية بشأن 

التصدي للعبء العالمي لتلك األمراض وكلّفوا المنظمة بعدة مهام 

لكي تساعد في دعم الجهود التي تبذلها البلدان. ومن بين تلك 

المهام إعداد خطة العمل العالمية للمنظمة والخاصة بالوقاية من 

األمراض غير السارية ومكافحتها 2013-2020 )المعروفة باسم خطة 

العمل العالمية الخاصة باألمراض غير السارية(، بما فيها الغايات 

العالمي. وقد اعتمدت  التسع وإطار الرصد  العالمية االختيارية 

جمعية الصحة العالمية خطة العمل العالمية الخاصة باألمراض 

غير السارية والغايات العالمية االختيارية في عام 2013.

باألمراض  المتعلقة  التسع  االختيارية  العالمية  الغايات  وتؤكد 

غير السارية على أهمية إعطاء األولوية لعمل البلدان على الحد 

من تعاطي الكحول على نحو ضار، وانتشار قلّة النشاط البدني، 

والمدخول من الملح/ الصوديوم، وتعاطي التبغ وارتفاع ضغط 

الدم، ووقف الزيادة في معدالت داء السكري والسمنة، وتحسين 

التغطية بالعالج للوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية 

وإتاحة التكنولوجيات واألدوية األساسية. 

ودعماً لتنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باألمراض غير السارية، 

أنشأت المنظمة آلية تنسيق عالمية ستعّزز تنسيق األنشطة المتعلقة 

بتلك األمراض وتوثّق عرى مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين 

والعمل عبر مختلف القطاعات. وستحظى خطة العمل المذكورة 

المشتركة بين  المتحدة  الدعم من فرقة عمل األمم  بمزيد من 

الوكاالت والمعنية بالوقاية من األمراض غير السارية )المعدية( 

المؤسسات  لتنسيق عمل  العام  أنشأها األمين  التي  ومكافحتها، 

المعنية التابعة لألمم المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية.

ويأتي تقرير الحالة العالمي الثاني هذا في وقت لم يبق فيه أمامنا 

سوى عقد واحد من الزمن لبلوغ الغايات العالمية االختيارية المتفق 

عليها دولياً، وهو وقت يمكن أن نشعر فيه أيضاً بتفاؤل ربما يفوق 

تفاؤلنا في أي مرحلة أخرى من التاريخ الحديث حيال مستقبل 

الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها. وسيلزم لبلوغ الغايات 

العالمية المتعلقة باألمراض المذكورة أن تعمل الحكومات والجهات 

الشريكة الدولية والمنظمة يداً بيد وتتقاسم البيّنات والمعلومات 

وتتبادلها وتتخذ ما يلزم من خطوات لتضييق الفجوات التي تتخلل 

القدرات والموارد.

وينبغي أال يُهمل أي بلد في إطار مضي العالم قدماً بخطى حاسمة 

في المستقبل صوب التصدي لواحد من أكبر التحديات التي تواجهها 

الصحة العمومية في القرن الحادي والعشرين.

تمهيد

الدكتور أوليغ تشيسنوف

المدير العام المساعد

دائرة األمراض غير السارية والصحة النفسية

منظمة الصحة العالمية
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ملخ�ص

هذا التقرير العالمي عن وضع الوقاية من األمراض غير السارية 

ومكافحتها هو التقرير الثاني من سلسلة التقارير التي تصدر كل 

ثالث سنوات لتتبع التقدم المحرز على الصعيد العالمي في مجال 

الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها.

النواحي  من  السارية  غير  األمراض  بعواقب  البلدان  كل  وتتأثر 

اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية غير أن هذه العواقب تدمر بوجه 

خاص الفئات السكانية الفقيرة والضعيفة. ويعتبر تخفيف العبء 

العالمي لألمراض غير السارية أولوية قصوى وشرطاً الزماً لتحقيق 

التنمية المستدامة. وقد سببت األمراض غير السارية بوصفها السبب 

الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي 38 مليون حالة وفاة )٪68( 

من أصل 56 مليون حالة وفاة مسجلة في العالم خالل عام 2012. 

وكان أكثر من 40٪ من هذه الحاالت )16 مليون حالة( عبارة عن 

وفيات مبكرة لدى األشخاص دون سن 70 سنة. ويسجل حوالي 

ثالثة أرباع جميع حاالت الوفاة الناجمة عن األمراض غير السارية 

)28 مليون حالة( وأغلب الوفيات المبكرة )82٪( في البلدان ذات 

الدخل المنخفض والمتوسط.

وتبلغ القيمة المقدرة للخسائر االقتصادية التراكمية الناجمة عن 

األمراض غير السارية في إطار الحال »المألوف« في البلدان ذات 

أمريكي خالل  دوالر  ترليونات   7 والمتوسط  المنخفض  الدخل 

الفترة 2011-2025. وتفوق هذه التكاليف الهائلة الناجمة عن عدم 

اتخاذ اإلجراءات إلى حد بعيد التكاليف السنوية الناتجة عن تنفيذ 

مجموعة من التدخالت الشديدة التأثير لتخفيف عبء األمراض غير 

السارية )أي 11.2 مليار دوالر أمريكي في السنة(.

وقد اتفق قادة العالم في أيلول/سبتمبر 2011 على خريطة طريق 

العالمي  للعبء  التصدي  تستهدف  ملموسة  بالتزامات  خاصة 

لألمراض غير السارية وتشمل االلتزام بوضع خطط عمل وسياسات 

متعددة القطاعات للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها 

بحلول عام 2013.

وسعياً إلى تسريع وتيرة الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لألمراض 

غير السارية، اعتمدت جمعية الصحة العالمية في عام 2013 تسع 

غايات عالمية اختيارية ملموسة يتوخى تحقيقها بحلول عام 2025 

ومجموعة من اإلجراءات المنظمة بناء على خطة العمل العالمية 

للفترة  السارية  باألمراض غير  الخاصة  العالمية  الصحة  لمنظمة 

العالم  قادة  التزامات  تحقيق  على  ستساعد  التي   2020-2013

الجماعي  تنفيذها  2011 في حال  أيلول/سبتمبر  المقطوعة في 

من جانب الدول األعضاء والجهات الشريكة الدولية والمنظمة. 

ويرتكز تنظيم مجموعة اإلجراءات على ستة أغراض ترمي إلى 

تعزيز القدرات الوطنية وتوطيد التعاون الدولي للحد من التعرض 

لعوامل الخطر وتدعيم النظم الصحية ورصد التقدم المحرز في 

بلوغ الغايات العالمية المتعلقة باألمراض غير السارية.

المتحدة  العامة لألمم  الجمعية  وفي تموز/يوليو 2014، أجرت 

استعراضاً لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اإلعالن السياسي لعام 

2011 واعترفت بالتقدم المحرز على الصعيد الوطني منذ أيلول/

سبتمبر 2011. وإذ اعترفت الدول األعضاء في األمم المتحدة أيضاً 

بالتقدم غير الكافي والشديد التفاوت المحرز في تنفيذ خريطة 

الطريق الخاصة بااللتزامات الواردة في اإلعالن السياسي لعام 2011 

وبضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها، التزمت باتخاذ مجموعة من 

التدابير في إطار أربعة مجاالت ذات أولوية هي تصريف الشؤون 

والوقاية من عوامل الخطر والحد منها والرعاية الصحية والترصد. 

وتشمل هذه التدابير المحددة المدة تحديد غايات وطنية متصلة 

باألمراض غير السارية ومتسقة مع الغايات العالمية ووضع خطط 

وطنية ومتعددة القطاعات بشأن األمراض غير السارية بحلول عام 

2015 وبدء تنفيذ هذه الخطط بحلول عام 2016 بغية تحقيق 

الغايات الوطنية.

وهذا التقرير العالمي الثاني عن وضع الوقاية من األمراض غير 

السارية ومكافحتها معد على أساس الغايات العالمية االختيارية 

بتحديد  الحالي  الوضع  عن  بيانات  التقرير  ويتضمن  التسع. 

العقبات المواجهة إضافة إلى الفرص المتاحة واإلجراءات ذات 

األولوية المتخذة لبلوغ الغايات. وعالوة على ذلك، ترد اإلشارة 

إلى التقديرات األساسية لعام 2010 بشأن الوفيات وعوامل الخطر 

المرتبطة باألمراض غير السارية بحيث يتسنى للبلدان التبليغ عن 

التقدم المحرز ابتداًء من عام 2015.

الغاية العالمية 1: خف�ض ن�سبي قدره ٪25 

في المعدل الإجمالي للوفيات الناجمة 

عن اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية اأو 

ال�سرطان اأو داء ال�سكري اأو اأمرا�ض الجهاز 

التنف�سي المزمنة بحلول عام 2025
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إن التقدم المحرز في بلوغ جميع الغايات األخرى يسهم في تحقيق 

هذه الغاية الشاملة المتعلقة بالوفيات المبكرة. ويعرض الفصل 

1 البيانات عن الوفيات المسجلة في عام 2012 التي تبرز ما يلي: 

)1( تتأثر جميع البلدان باألمراض غير السارية، )2( ويكون أثر هذه 

األمراض بالغ الخطورة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 

بوجه خاص، )3( وتسجل أغلبية الوفيات المبكرة الناجمة عن هذه 

األمراض في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتختلف القدرة على تحقيق هذه الغاية اختالفاً شديداً على نطاق 

العالم. فبينما يمكن للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط أن 

تتوخى تحقيق غاية منطوية على خفض بنسبة 25٪، قد ترغب 

غير  األمراض  في  انخفاضاً  تبدي  التي  الدخل  المرتفعة  البلدان 

السارية الرئيسية في تحديد نسب تزيد على 25٪ كغايات تتوخى 

تحقيقها.

ويعرض الفصل 1 بإيجاز اإلجراءات والتدخالت السياسية الشاملة 

والمتعددة القطاعات والقدرات القطرية، بما فيها نظم تسجيل 

األحوال المدنية/البيانات الحيوية والترصد، الالزمة لبلوغ هذه 

الغاية. ويعني نقص الموارد في عدة بلدان أنه يجب منح األولوية 

القصوى لتنفيذ الخيارات والتدخالت السياسية العالية المردودية 

)أفضل الخيارات والتدخالت(.

الغاية العالمية 2: خف�ض قدره ٪10 

على الأقل في م�ستوى تعاطي الكحول 

على نحو �سار بحلول عام 2025

عزي ما يساوي 5.9٪ )3.3 ماليين حالة( من جميع حاالت الوفاة 

في العالم و5.1 سنوات من سنوات العمر المصححة باحتساب مدد 

العجز حسب التقديرات إلى استهالك الكحول في عام 2012. ونجم 

أكثر من نصف هذه الحاالت عن األمراض غير السارية.

وبلغ مستوى استهالك الكحول في العالم 6.2 لترات من الكحول 

الصافي لكل فرد عمره 15 سنة وأكثر حسب التقديرات في عام 

اليوم(.  في  الصافي  الكحول  من  غراماً   13.5 يعادل  )ما   2010

ويرتبط معدل انتشار اإلفراط في تعاطي الكحول من حين إلى آخر 

بالمستويات اإلجمالية الستهالك الكحول ويسجل أعلى المستويات 

في اإلقليم األوروبي وإقليم األمريكتين.

وهناك خيارات سياسية ذات مردودية للحد من تعاطي الكحول 

الضار تشمل سياسات التسعير وخيارات الحد من توافر الكحول 

وتسويقه وتحسين استجابة الخدمات الصحية والسياسات بشأن 

القيادة تحت تأثير الكحول وتدابير مكافحتها. كما تتسم التدخالت 

الفردية مثل الفحص ألغراض تحري تعاطي الكحول الضار وعالج 

إدمان الكحول بفعاليتها على الرغم من أن تنفيذها هو أكثر كلفة 

من تنفيذ التدابير السكانية.

وأحرز بعض التقدم في التصدي لتعاطي الكحول على نحو ضار منذ 

أن اعتمدت جمعية الصحة العالمية االستراتيجية العالمية بشأن 

الحد من تعاطي الكحول على نحو ضار في عام 2010. ووضعت 

أعداد متزايدة من البلدان سياساتها وخطط عملها الوطنية بشأن 

الكحول أو أعادت صياغتها. ومن بين 76 بلداً لديه سياسة وطنية 

مدونة بشأن الكحول اتخذ 52 بلداً الخطوات الالزمة لتنفيذها. 

وهناك حوالي 160 دولة عضواً في المنظمة لديها لوائح بشأن 

حدود السن الدنيا لبيع المشروبات الكحولية.

الغاية العالمية 3: خف�ض قدره 

10٪ في معدل انت�سار قلة الن�ساط 

البدني بحلول عام 2025

تسهم قلة النشاط البدني في 69.3 مليون سنة من سنوات العمر 

المصححة باحتساب مدد العجز و3.2 ماليين حالة وفاة كل سنة. 

والبالغون الذين قلما يمارسون النشاط البدني هم أكثر تعرضاً لخطر 

الوفاة الناجمة عن جميع األسباب مقارنة بالبالغين الذين يمارسون 

على األقل النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة في األسبوع 

أو ما يعادل ذلك وفقاً لتوصيات المنظمة. فالنشاط البدني المنتظم 

يحد من خطر اإلصابة بمرض القلب اإلقفاري والسكتة الدماغية 

والسكري وسرطان الثدي والقولون.

وكانت نسبة قليلي النشاط البدني من األشخاص البالغة أعمارهم 

18 سنة وأكثر تساوي 23٪ في عام 2014. وكانت النساء أقل نشاطاً 

الشباب. وبلغت  المسنين أقل نشاطاً من فئة  الرجال وفئة  من 

نسبة قليلي النشاط البدني من المراهقين المتراوحة أعمارهم 

بين 11 و17 سنة 81٪ في عام 2014 على الصعيد العالمي. وكانت 

المراهقات أقل نشاطاً من المراهقين الذكور باستجابة 84٪ مقابل 

78٪ لتوصيات المنظمة.

وبلغت عدة بلدان متقدمة عن زيادة النشاط البدني خالل العقد 

الماضي نتيجة للسياسات والبرامج الوطنية الرامية إلى تحسين 

النشاط البدني. وأعد عدد أكبر من البلدان ذات الدخل المنخفض 

والمتوسط أيضاً مبادرات للتصدي للخمول البدني في السنوات 

األخيرة. ويتطلب بلوغ الغاية المتصلة بالنشاط البدني التعاون 

المتعدد القطاعات بين وزارات النقل والتخطيط الحضري والترفيه 
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والرياضة والتعليم لتهيئة بيئات آمنة تساعد على ممارسة النشاط 

البدني لدى جميع الفئات العمرية.

الغاية العالمية 4: خف�ض ن�سبي قدره 

30٪ في متو�سط مدخول ال�سكان 

من الملح بحلول عام 2025

يرتبط فرط استهالك الصوديوم الغذائي بزيادة خطر اإلصابة بفرط 

ضغط الدم وأمراض القلب واألوعية الدموية. وقد عزيت 1.65 

مليون حالة وفاة سنوية ناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية 

إلى فرط مدخول الصوديوم على الصعيد العالمي. ويناهز متوسط 

المدخول العالمي من الملح حسب التقديرات الحالية 10 غرامات 

من الملح في اليوم )3.95 غرامات من الصوديوم في اليوم(. وتوصي 

المنظمة بخفض مدخول الملح إلى أقل من 5 غرامات في اليوم 

)غرامان من الصوديوم في اليوم( لتخفيض ضغط الدم والحد من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

المصنعة  األغذية  هو  بلدان  عدة  في  الرئيسي  الملح  ومصدر 

والوجبات المجهزة في حين أن كمية الملح المضافة أثناء تحضير 

المنزل وعلى مائدة الطعام تعتبر كبيرة في بلدان  األغذية في 

أخرى. وإذ يزداد توافر األغذية المصنعة في البلدان ذات الدخل 

المنخفض والمتوسط، يسجل تحّول سريع إلى هذه األغذية كمصادر 

للصوديوم.

وكما يرد بحثه في الفصل 4، يعتبر تحديد مدخول أساسي من الملح 

أمراً أساسياً لتحديد غايات وطنية وتصميم حمالت فعالة تستهدف 

المستهلكين. وال بد من تحديد غايات تتصل بتخفيض الصوديوم 

بالنسبة إلى كل فئة من فئات األغذية بمنح األولوية لما يسهم منها 

أشد إسهام في المدخول السكاني.

ومن الضروري أن تشرف جميع وزارات الصحة على وضع السياسات 

الرامية إلى الحد من استهالك الملح على مستوى السكان وتنفيذها. 

ومتعددة  القطاعات  بين  مشتركة  السياسات  تكون  أن  وينبغي 

المصلحة  تنطوي على مشاركة جميع أصحاب  التخصصات وأن 

المعنيين وتنطبق على سياقات مختلفة وتستعين بجميع األدوات 

المتاحة بما فيها التوسيم والتشريع وتغيير تركيبة المنتجات وتوفير 

الحوافز المالية التي تشجع إنتاج األغذية ذات المحتوى المخفض 

من الصوديوم واستهالكها وتوعية المستهلكين لضمان فعالية تنفيذ 

السياسات. وقد أحرز تقدم ملحوظ في تنفيذ هذه األنشطة في 

بعض البلدان.

الغاية العالمية 5: خف�ض ن�سبي قدره 

30٪ في معدل انت�سار تعاطي التبغ 

الراهن لدى الأ�سخا�ض البالغة اأعمارهم 

15 �سنة واأكثر بحلول عام 2025

تشير التقديرات الحالية إلى وفاة حوالي 6 ماليين شخص بسبب 

تعاطي التبغ بما في ذلك وفاة ما يزيد بقليل على 000 600 شخص 

نتيجة للتعرض للدخان غير المباشر بتسجيل 000 170 حالة وفاة 

من هذه الحاالت في صفوف األطفال. 

وتشمل التدابير الرامية إلى ضمان الحد من تعاطي التبغ ما يلي: 

حماية األشخاص من الدخان غير المباشر عبر التشريعات الوطنية 

بشأن »خلو األماكن التام من دخان التبغ« وتقديم المساعدة لإلقالع 

عن تعاطي التبغ وتحذير الناس من مخاطر تعاطي التبغ وإنفاذ 

تدابير الحظر المفروضة على أنشطة اإلعالن والترويج والرعاية 

المتعلقة بالتبغ ورفع الضرائب المفروضة على التبغ لتبلغ قيمتها 

بالتجزئة ألي منتج من  البيع  على األقل 70٪ من إجمالي سعر 

منتجات التبغ.

وقد أحرز تقدم ملحوظ في مكافحة التبغ على الصعيد العالمي 

في السنوات األخيرة في أعداد البلدان التي تحمي سكانها وأعداد 

األشخاص في العالم المستفيدين من الحماية عن طريق التدابير 

الفعالة لمكافحة التبغ. وفي عام 2013، نفذ 95 بلداً تدخالً واحداً 

على األقل من بين أفضل التدخالت األربعة لمكافحة التبغ )تدخالت 

عالية المردودية( على أرفع مستويات اإلنجاز بينما نفذ بلدان اثنان 

جميع هذه التدخالت األربعة على أرفع مستوى. وكان الكثير من 

البلدان التي تحرز التقدم في تنفيذ أفضل التدابير في عداد البلدان 

ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وكما يرد بحثه في الفصل 5، ال بد من تكثيف العمل في عدة بلدان 

من أجل إقرار تدابير فعالة لمكافحة التبغ وإنفاذها مما يشمل 

توسيع نطاق األنشطة الرامية إلى تنفيذ أفضل التدابير للحد من 

الطلب على أرفع مستويات اإلنجاز حيثما لم تنفذ بعد وتدعيم 

البرامج الراهنة واستمرارها إلدماج مجموعة كاملة من التدابير 

إضافة إلى تنفيذ أحكام اتفاقية المنظمة اإلطارية بالكامل في نهاية 

المطاف. وتبين إنجازات أغلبية البلدان المحققة في تطبيق تدابير 

الحد من الطلب على التبغ أنه من الممكن التصدي لوباء التبغ 

بصرف النظر عن حجم البلد أو عن مستوى تنميته.
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الغاية العالمية 6: خف�ض قدره ٪25 

في معدل انت�سار ارتفاع �سغط الدم اأو 

احتواء انت�سار ارتفاع �سغط الدم تبعاً 

للظروف الوطنية بحلول عام 2025

 يقدر أن ارتفاع ضغط الدم قد سبب 9.4 ماليين حالة وفاة و7٪ من 

عبء المرض المحسوب وفقاً لسنوات العمر المصححة باحتساب مدد 

العجز في عام 2010. ويسبب فرط ضغط الدم إن بقي غير مضبوط 

السكتة الدماغية واحتشاء عضل القلب وفشل القلب والخرف والفشل 

الكلوي والعمى. وهناك بينات علمية راسخة تدل على الفوائد الصحية 

الناتجة عن تخفيض ضغط الدم عبر التدخالت السكانية والفردية 

)السلوكية والدوائية(. وقد بلغ معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم 

)المحدد حسب ضغط الدم االنقباضي و/أو االنبساطي الذي يساوي 

90/140 مليمتر زئبق أو أكثر( لدى األشخاص البالغة أعمارهم 18 سنة 

وأكثر على الصعيد العالمي ما يناهز 22٪ في عام 2014.

وتسهم عدة عوامل قابلة للتغيير في ارتفاع معدالت انتشار فرط 

ضغط الدم. وتشمل تناول األغذية المحتوية على كمية كبيرة من 

الملح والدهون والمدخول غير الكافي من الفواكه والخضر وفرط 

الوزن والبدانة وتعاطي الكحول على نحو ضار والخمول البدني 

واإلجهاد النفسي والمحددات االجتماعية واالقتصادية والفرص غير 

الكافية إلتاحة الرعاية الصحية. وليست خدمات الكشف والعالج 

والمكافحة على نطاق العالم كافية بسبب مواطن الضعف في النظم 

الصحية والسيما على مستوى الرعاية األولية.

وسعياً إلى تحقيق هذه الغاية ال بد من تنفيذ سياسات وتدخالت 

سكانية من أجل التصدي لعوامل الخطر القابلة للتغيير المذكورة. 

وعالوة على ذلك، من الضروري وضع برامج متكاملة على مستوى 

الرعاية األولية لتحسين مستوى الفعالية والكفاءة في الكشف عن 

حاالت فرط ضغط الدم وسائر عوامل خطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية وتدبيرها العالجي باستخدام نهج المخاطر الشاملة 

وفقاً لتوصيات المنظمة.

الغاية العالمية 7: وقف الزيادة 

في حالت الإ�سابة بال�سكري 

والبدانة بحلول عام 2025

تزيد البدانة احتمال اإلصابة بالسكري وفرط ضغط الدم وأمراض 

السرطان. وقد  أنماط  الدماغية وبعض  والسكتة  التاجية  القلب 

العالم منذ عام 1980.  البدانة على نطاق  تضاعف عدد حاالت 

وبلغت نسبة األشخاص البالغة أعمارهم 18 سنة وأكثر والمعانين 

من البدانة 10٪ من الرجال و14٪ من النساء في عام 2014. وكان 

أكثر من 42 مليون طفل دون سن الخامسة يعاني من فرط الوزن 

في عام 2013. وبلغ معدل انتشار السكري على الصعيد العالمي 

10٪ في عام 2014 حسب التقديرات.

ويمكن الوقاية من البدانة والسكري عبر اتخاذ إجراءات متعددة 

القطاعات تستهدف في الوقت ذاته قطاعات مختلفة مساهمة في 

إنتاج األغذية وتوزيعها وتسويقها وتحديد بيئة ميسرة للنشاط 

البدني الكافي ومشجعة له في الوقت نفسه.

ويمكن الحد من خطر اإلصابة بالسكري من خالل تخفيف الوزن 

المعتدل والنشاط البدني اليومي المعتدل لدى األشخاص الشديدي 

التعرض لخطر اإلصابة به. وقد وسع نطاق هذا التدخل ليشمل 

إال  الدخل  المرتفعة  البلدان  السكان في عدد صغير من  جميع 

أن تنفيذ هذا التدخل على نطاق واسع في البلدان ذات الدخل 

إلى األساليب  المنخفض والمتوسط أمر عسير مما يعزى جزئياً 

الحالية لتحديد األشخاص الشديدي التعرض لخطر اإلصابة التي 

تتسم بتعقيدها وتعتبر مكلفة باألحرى.

وهناك حاجة ملحة إلى إجراء المزيد من البحوث لتقييم فعالية 

التدخالت الرامية إلى الوقاية من البدانة والسكري.

الغاية العالمية 8: ح�سول 50٪ على الأقل 

من الأ�سخا�ض الموؤهلين على عالج بالأدوية 

وم�سورة )بما في ذلك �سبط م�ستوى �سكر 

الدم( من اأجل الوقاية من النوبات القلبية 

وال�سكتات الدماغية بحلول عام 2025

كانت أمراض القلب واألوعية الدموية السبب الرئيسي لحاالت 

الوفاة الناجمة عن األمراض غير السارية في عام 2012 إذ سببت 

الناجمة عن  الوفاة  46٪ من حاالت  أو  مليون حالة وفاة   17.5

األمراض غير السارية. ونجمت 7.4 ماليين حالة وفاة عن النوبات 

القلبية )مرض القلب اإلقفاري( و6.2 ماليين حالة وفاة عن السكتات 

الدماغية من بين تلك الحاالت.

القلبية  النوبات  الحد من  إلى  الرامية  الغاية  والغرض من هذه 

والسكتات الدماغية هو تحسين تغطية العالج باألدوية والمشورة 

لدى األشخاص الذين يتعرضون لزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية وتثبت إصابتهم بها. وهذا تدخل ميسور الكلفة 
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يمكن إتاحته عبر نهج الرعاية الصحية األولية حتى في السياقات 

المحدودة الموارد.

وهناك ثغرات كبرى في تغطية هذا التدخل من أجل الوقاية من 

البلدان ذات  القلبية والسكتات الدماغية وخصوصاً في  النوبات 

الدخل المنخفض والمتوسط. ويتمثل بعض األسباب الرئيسية لهذه 

الثغرات العالجية في قلة فرص الحصول على الخدمات األساسية في 

مجال الرعاية األولية وانعدام القدرة على تحمل تكاليف االختبارات 

المخبرية واألدوية واتباع أنماط الممارسة السريرية غير المالئمة 

وقلة التقيد بالعالج.

ومن الضروري أن يندرج هذا التدخل الرامي إلى الوقاية من النوبات 

القلبية والسكتات الدماغية في مجموعة المزايا األساسية من أجل 

تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وفضالً عن ذلك، ال بد من وضع 

استراتيجيات خاصة بسياقات معينة بغرض سد الثغرات المتعددة 

واألدوية  التكنولوجيات  بإتاحة  والمتعلقة  الصحية  النظم  في 

األساسية والقوى العاملة الصحية وتوفير الخدمات والمعلومات 

الصحية واإلحالة بالتركيز الخاص على الرعاية األولية.

الغاية العالمية 9: توافر التكنولوجيات 

الأ�سا�سية والأدوية الأ�سا�سية المي�سورة 

الكلفة بن�سبة 80٪ بما في ذلك الأدوية 

الجني�سة الالزمة لعالج الأمرا�ض غير 

ال�سارية الرئي�سية في المرافق العامة 

والخا�سة على ال�سواء بحلول عام 2025

تشمل هذه الغاية المتطلبات األساسية من التكنولوجيات واألدوية 

لتنفيذ تدخالت ذات مردودية في مجال الرعاية األولية من أجل 

والربو.  والسكري  الدموية  واألوعية  القلب  ألمراض  التصدي 

وتضم األدوية األساسية ما يلي: األسبرين وستاتين وأحد مثبطات 

ومحصر  للبول  المدر  والثيازيد  لألنجيوتنسين  المحول  اإلنزيم 

قنوات الكالسيوم الممتد المفعول ومحصر بيتا الممتد المفعول 

والميتفورمين واإلنسولين وموسع قصبي وستيرويد مستنشق. أما 

التكنولوجيات األساسية فتشمل على األقل جهازاً لقياس ضغط الدم 

وميزاناً وأجهزة لقياس سكر الدم وكوليسترول الدم مزودة بأشرطة 

اختبار وأشرطة تحليل البول لمقايسة الزالل. وهذه متطلبات دنيا 

ال يمكن دونها تنفيذ حتى التدخالت األساسية المرتبطة باألمراض 

غير السارية في مجال الرعاية األولية. وتوجد ثغرات كبرى في 

القدرة على تحمل تكاليف التكنولوجيات الصحية األساسية واألدوية 

األساسية وفي مدى توافر هذه التكنولوجيات واألدوية في الوقت 

الحالي وال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. 

ويعني انعدام فرص إتاحتها تأخر المرضى في طلب الرعاية وإصابتهم 

بمضاعفات على نحو مفرط أو تكبدهم تكاليف باهظة بدفعها من 

جيبهم مما قد يدمر األسر من الناحية المالية. ومن الضروري توفير 

التمويل الصحي المستدام لضمان نظم الشراء والتوزيع الكافية 

والموثوق بها التي تكفل اإلمداد بالتكنولوجيات واألدوية األساسية 

لمكافحة األمراض غير السارية على جميع مستويات الرعاية الصحية 

بما فيها الرعاية األولية. ونتيجة لذلك، ينبغي أن تكتسي السياسات 

الوطنية التي تشجع توافر التكنولوجيات الصحية األساسية واألدوية 

األساسية أهمية محورية في إطار الجهود المركزة على تحقيق 

استخداماً  األدوية  تستخدم  أن  يجب  كما  شاملة.  تغطية صحية 

مناسباً ويجب بالتالي التقيد بالمبادئ التوجيهية المسندة بالبينات 

الرعاية الصحية والمرضى  المهنيين في مجال  العاملين  وتوعية 

بشأن استخدامها الرشيد.

وينبغي منح األولوية القصوى للسياسات والتدخالت الرامية إلى 

تحقيق الغايات التسع )الفصول من 1 إلى 9( ووضع الميزانيات 

الخاصة بها في خطط العمل الوطنية المتعددة القطاعات والمتصلة 

باألمراض غير السارية. ويسلط الفصل 10 المتعلق بوضع خطة 

وطنية متعددة القطاعات بشأن األمراض غير السارية األضواء على 

المجاالت الرئيسية المرتبطة باألمراض غير السارية التي ينبغي 

تغطيتها أي تصريف الشؤون والوقاية والرعاية الصحية والترصد 

والرصد. وسعياً إلى تعزيز فرص التنفيذ الفعال إلى أقصى حد، يجب 

بالضرورة أن يشارك جميع أصحاب المصلحة من قطاع الصحة 

والقطاعات األخرى بما فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص في 

عملية وضع الخطة.

ويعرض الفصل األخير السبيل للمضي قدماً من أجل تحقيق الغايات 

التسع بحلول عام 2025 ويبرز رسائل هذا  االختيارية  العالمية 

التقرير الرئيسية.

الر�سالة 1: الأمرا�ض غير ال�سارية محرك 

رئي�سي للتنمية الم�ستدامة

تظهر البيانات المعروضة في هذا التقرير أن األمراض غير السارية 

تؤثر في جميع البلدان وأن عبء الوفاة والمرض يتركز تركزاً شديداً 

البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وتعتبر الخسارة  في 

في اإلنتاجية بسبب الوفيات المبكرة والتكاليف الفردية والوطنية 

الناجمة عن التصدي لألمراض غير السارية عوائق كبيرة تعرقل 
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مسار الحد من الفقر والتنمية المستدامة. وعليه، يكتسي التقدم 

المحرز في بلوغ الغايات المرتبطة باألمراض غير السارية أهمية 

حيوية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الر�سالة 2: يحرز بع�ض البلدان التقدم في 

حين اأن اأغلبية البلدان لي�ست في التجاه 

ال�سحيح لتحقيق الغايات العالمية المت�سلة 

بالأمرا�ض غير ال�سارية

إن البلدان التي أبدى زعماؤها السياسيون التزاماً راسخاً تحرز تقدماً 

السارية كما يتضح من عدة  التصدي لألمراض غير  في  ملحوظاً 

دراسات حاالت تحفيزية غير أن التقدم المحرز ما زال غير متكافئ 

وكاف. وتحدد البيانات المعروضة في هذا التقرير عدة فرص ضائعة 

لتعزيز تصريف الشؤون والوقاية والرعاية الصحية والترصد والرصد 

وال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

الر�سالة 3: يمكن للبلدان النتقال من 

اللتزام ال�سيا�سي اإلى العمل بمنح الأولوية 

للتدخالت ال�سديدة التاأثير والمي�سورة الكلفة

من البديهي أن االفتقار إلى التدخالت ال يمثل بوضوح العائق األولي 

للتقدم غير الكافي المحرز في الوقاية من األمراض غير السارية 

ومكافحتها. فارتفاع معدالت الوفاة والمرض وخصوصاً في البلدان 

ذات الدخل المنخفض والمتوسط يجسد االستثمار غير الكافي في 

التدخالت ذات المردودية المتصلة باألمراض غير السارية. وينبغي 

استخدام الموارد استخداماً استراتيجياً لتحسين حصائل األمراض 

غير السارية. ويمكن لجميع البلدان االنتقال من االلتزام إلى العمل 

بمنح األولوية لتنفيذ سياسات وتدخالت عالية المردودية )أفضل 

السياسات والتدخالت(.

الر�سالة 4: ل بد لجميع البلدان من تحديد 

غايات وطنية مت�سلة بالأمرا�ض غير 

ال�سارية وتحمل الم�سوؤولية عن بلوغ هذه 

الغايات

تشير الغايات العالمية االختيارية التسع إشارة واضحة إلى وضع 

العالم المحتمل فيما يتصل باألمراض غير السارية بحلول عام 2025. 

وال بد لجميع البلدان من تحديد غايات وطنية ووضع إطار للرصد 

من أجل تتبع التقدم المحرز في بلوغ هذه الغايات. وإذ تركز 

الغايات العالمية على مجموعة محدودة من الحصائل الرئيسية 

المتصلة باألمراض غير السارية، سيمكن تحديد غايات وطنية وتنفيذ 

سياسات وتدخالت لبلوغها البلدان من استخدام الموارد على أفضل 

وجه. وتحقيقاً ألفضل النتائج، ينبغي أن تدمج الدروس المستخلصة 

من التنفيذ دمجاً سريعاً في عملية صنع القرارات عبر البحوث 

الميدانية.

الر�سالة 5: من ال�سروري اإر�ساء الهياكل 

والعمليات للتعاون المتعدد القطاعات 

والم�سترك بين القطاعات

 يكتسي التعاون عبر القطاعات خارج قطاع الصحة )التعاون المتعدد 

القطاعات( وبين الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية )التعاون 

المشترك بين القطاعات( أهمية أساسية لضمان اإلنصاف في الوقاية 

من األمراض غير السارية ومكافحتها وبلوغ الغايات الوطنية. ومن 

الضروري ترسيخ اآلليات والعمليات التي تيسر التعاون المتعدد 

القطاعات والمشترك بين القطاعات في مرحلة تخطيط البرامج 

المتعلقة باألمراض غير السارية وينبغي الحفاظ عليها عبر أنشطة 

التنفيذ ووضع السياسات العامة والرصد والتقييم.

الر�سالة 6: يكت�سي ال�ستثمار في النظم 

ال�سحية اأهمية حا�سمة لتح�سين ح�سائل 

الأمرا�ض غير ال�سارية

يبين تحليل النظم الصحية أن الثغرات في العناصر الرئيسية للنظام 

الصحي تمثل عوائق تحول دون توفير الرعاية الصحية المنصفة 

لألشخاص المعانين من األمراض غير السارية. وينبغي أن يكون 

وتصريف  الصحي  التمويل  ذلك  في  بما  الصحية،  النظم  تعزيز 

الشؤون والقوى العاملة الصحية والمعلومات الصحية والمنتجات 

والتكنولوجيات الطبية وتوفير الخدمات الصحية، بمثابة محور تركيز 

رئيسي في إطار تكثيف أنشطة الوقاية من األمراض غير السارية 

ومكافحتها. وتتيح التدابير العالمية الرامية إلى تحقيق التغطية 

الصحية الشاملة فرصة لمنح األولوية بصراحة للتدخالت العالية 

المردودية المتصلة باألمراض غير السارية في مجموعة المزايا 

األساسية.
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الر�سالة 7: من ال�سروري تعزيز قدرات 

الموؤ�س�سات والموارد الب�سرية للوقاية من 

الأمرا�ض غير ال�سارية ومكافحتها

يتطلب بلوغ الغايات الوطنية توفر قدرات المؤسسات والموارد 

البشرية لتناول المسائل المعقدة المتعلقة بالوقاية من األمراض 

غير السارية ومكافحتها مثل التفاعل بين النظم الغذائية والزراعية 

الضروري  الحضري. ومن  والتخطيط  والنقل  والتجارة  والقانون 

تعزيز كفاءات القوى العاملة الصحية وقدراتها من أجل التصدي 

لألمراض غير السارية، بما في ذلك عن طريق إدراج جوانب الصحة 

العمومية للوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها في مناهج 

تدريس العاملين الطبيين والعاملين في مجال التمريض والموظفين 

الصحيين المساعدين وتوفير التدريب أثناء العمل.

بمسؤوليتها  االعتراف  مواصلة  الحكومات  على  يجب  وبينما 

األولية عن مواجهة التحدي الذي تطرحه األمراض غير السارية 

وتحديد غاياتها الوطنية ووضع خطط عملها الوطنية، سيقتضي 

على مستوى  والمشاركة  الجهود  بذل  العالمية  الغايات  تحقيق 

جميع قطاعات المجتمع على الصعيدين الوطني واإلقليمي وعلى 

وتيرة  لتسريع  جديدة  عالمية  آليات  وتوجد  العالمي.  الصعيد 

اإلجراءات الوطنية المتصلة باألمراض غير السارية. وتتولى فرقة 

عمل األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالوقاية من 

األمراض غير المعدية )غير السارية( ومكافحتها التي أنشأها األمين 

العام في حزيران/يونيو 2013 وأسند قيادتها إلى منظمة الصحة 

العالمية تنسيق أنشطة منظمات األمم المتحدة المعنية والمنظمات 

التي  الحكومية الدولية األخرى من أجل دعم تنفيذ االلتزامات 

قطعها قادة العالم ضمن اإلعالن السياسي لعام 2011 بشأن األمراض 

غير السارية وال سيما من خالل تنفيذ خطة العمل العالمية لمنظمة 

الصحة العالمية الخاصة باألمراض غير السارية للفترة 2020-2013. 

وقد اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 

اختصاصات فرقة العمل في تموز/يوليو 2014. وأنشأت منظمة 

الصحة العالمية آلية التنسيق العالمية التابعة لها والمعنية بالوقاية 

من األمراض غير السارية ومكافحتها في أيلول/سبتمبر 2014 لتيسير 

تنسيق األنشطة وتعزيزه فيما بين الدول األعضاء ومنظمات األمم 

المتحدة والجهات الفاعلة غير الدول بهدف المساهمة في تنفيذ 

خطة العمل العالمية للمنظمة الخاصة باألمراض غير السارية للفترة 

.2020-2013

إجراءات  تعزيز  في  والتنسيق  القيادة  بدور  المنظمة  وتضطلع 

مكافحة األمراض غير السارية ورصدها. وستثابر المنظمة بوصفها 

الوكالة المتخصصة األولية المعنية بالصحة من بين وكاالت األمم 

المتحدة على دعم الجهود الوطنية المتصلة باألمراض غير السارية 

والرامية إلى تنفيذ خطة العمل العالمية الخاصة باألمراض غير 

السارية للفترة 2013-2020. وتشمل المجاالت الرئيسية للعمل 

المتواصل خالل عام 2015 وبعده تقديم المساعدة التقنية إلى 

الدول األعضاء لتحديد غايات وطنية ووضع سياسات وخطط وطنية 

بشأن األمراض غير السارية وتنفيذها من أجل بلوغ هذه الغايات 

الوطنية وتقييم االتجاهات ورصد التقدم المحرز. وتعتزم المنظمة 

إنجاز العمل المتصل بإطار لتعزيز اتخاذ اإلجراءات القطرية على 

مستوى قطاع الصحة والقطاعات األخرى وبنهج لتسجيل مساهمات 

الجهات الفاعلة غير الدول في تحقيق الغايات العالمية االختيارية 

التسع ونشرها خالل عام 2015.

وإن البنيان العالمي للتصدي الفعال لوباء األمراض غير السارية 

مثيل.  له  يسبق  لم  جيد  وضع  في  بذلك  البلدان  التزام  ومدى 

وسيساعد تحقيق الغايات العالمية التسع المتصلة باألمراض غير 

السارية بحلول عام 2025 على كبح وباء األمراض غير السارية من 

حيث سرعة استفحاله وآثاره الصحية واالجتماعية واالقتصادية 

المدمرة. وهذه مهمة عظيمة محفوفة بتحديات عديدة إال أن 

االمتناع عن العمل أمر لن تصفح عنه األجيال القادمة التي سيحق لها 

أن تستفسر عن سبب عدم اتخاذ إجراءات حاسمة إن سمحنا لهذه 

الفرصة المتاحة لتغيير مجرى التاريخ بأن تفلت من بين أيادينا.
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خفض نسبي قدره 25٪ في إجمالي معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب 

واألوعية الدموية أو السرطان أو داء السكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة

خفض نسبي قدره 10٪ على األقل في تعاطي الكحول على نحو ضار، حسبما يكون 

مناسباً، في السياق الوطني

خفض نسبي قدره 10٪ في انتشار قلّة النشاط البدني

خفض نسبي قدره 30٪ في متوسط مدخول السكان من الملح/ الصوديوم

خفض نسبي قدره 30٪ في االنتشار الراهن لتعاطي التبغ بين األشخاص الذين 

يبلغون 15 عاماً من العمر فأكثر

خفض نسبي قدره 25٪ في انتشار ارتفاع ضغط الدم أو احتواء انتشار ارتفاع ضغط 

الوطنية الدم تبعاً للظروف  

وقف الزيادة في داء السكري والبدانة

تلقي 50٪ على األقل من األشخاص المؤهلين عالجاً باألدوية ومشورًة )بما في 

ذلك السيطرة على سكر الدم( من أجل الوقاية من النوبات والسكتات القلبية 

توافر بنسبة 80٪ للتكنولوجيات األساسية واألدوية األساسية بأسعار معقولة، بما 

في ذلك األدوية الجنيسة، الالزمة لعالج األمراض غير السارية الرئيسية في المرافق 

العامة والخاصة على السواء




