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منظمة الصحة العاملية، 2016

جميع الحقوق محفوظة

التسميات املستخَدمة يف هذه املنشورة، وطريقة عرض املواد الواردة فيها، ال تعبرِّ عن رأي منظمة الصحة العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد، أو إقليم، أو 

ل الخطوط املنقوطة عىل الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد  مدينة، أو منطقة، أو لسلطات أي منها، أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكرِّ

اتفاق كامل عليها.

كما أن ذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعني أن هذه الشركات أو املنتجات معتمدة أو ُموىص بها من ِقَبل منظمة الصحة العاملية، تفضيالً 

لها عىل سواها مما يماثلها ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تميز أسماء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط تحتها.

ق من املعلومات التي تحتويها هذه املنشورة. غري أن هذه املادة املنشورة يجري توزيعها دون أي  وقد اتخذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقُّ

ضمان من أي نوع، صراحًة أو ضمناً. ومن ثم تقع عىل القارئ وحده مسؤولية تفسري املادة واستخدامها. وال تتحمل منظمة الصحة العاملية بأي حال أي مسؤولية 

عما يرتتب عىل استخدامها من أضرار.

ويمكن الحصول عىل منشورات منظمة الصحة العاملية من وحدة تبادل املعارف واإلنتاج، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، ص. ب. 7608، 

مدينة نصر، القاهرة 11371، مصر )هاتف رقم: 02535 267 202+، فاكس رقم:  2492 2670 202+؛ وعنوان البيد اإللكرتوين: emrgoksp@who.int(. علماً بأن 

طلبات الحصول عىل اإلذن باستنساخ أو ترجمة منشورات املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، جزئياً أو كلياً، سواء كان ذلك ألغراض بيعها أو 

.emrgoegp@who.int :توزيعها توزيعاً غري تجاري، ينبغي توجيهها إىل املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، عىل العنوان املذكور أعاله؛ والبيد اإللكرتوين

WHO-EM/NCD/124/A

التصميم: يات للتواصل

بيانات الفهرسة أثناء النشر 

منظمة الصحة العاملية. املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط 

السكري: لنوقف وباء السكري / منظمة الصحة العاملية. املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط   

ص.  

)WHO-EM/NCD/124/E(     صدرت الطبعة اإلنجليزية يف القاهرة  
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ري؟ ما هو الُسكَّ

عىل  قادراً  الجسم  يكون   ال  أو  اإلنسولني،  من  الكايف  القدر  بإنتاج  الجسم  يقوم  ال  عندما  يحدث  مزمن  مرض  ري  الُسكَّ
ال. واإلنسولني هرمون ينظم نسبة السكر يف الدم، التي تتشكل بفعل األغذية  استخدام ما ينتجه من اإلنسولني عىل نحو فعَّ
ري يؤدي إىل ارتفاع معدالت السكر يف الدم، والتي إن لم تتم السيطرة عليها  التي يستهلكها الشخص. ولذلك، فإن الُسكَّ

وضبطها، تؤدي مع مرور الوقت إىل حدوث أضرار خطرية لكثري من أجهزة الجسم.

ينتجها  التي  اإلنسولني  الذي يتسم بعدم كفاية كمية  النمط األول،  ري  ُسكَّ ري.  الُسكَّ رئيسيان من أشكال  وهناك شكالن 
والجوع  بالظمأ،  الشعور  بينها،  والتي من  أعراضه فجأة،  تظهر  وقد  يومي،  بشكل  اإلنسولني  إعطاء  ويستلزم  الجسم، 
ري النمط الثاين، فإنه  املستمر، وفقدان الوزن، واإلفراز املفرط للبول، وحدوث تغريات يف الرؤية، والشعور بالتعب. أما ُسكَّ
ري النمط الثاين نحو تسعني  يحدث نتيجة لعدم قدرة الجسم عىل االستخدام الفعال لإلنسولني الذي ينتجه. ويصيب ُسكَّ
ري. وقد تتشابه أعراض هذا النمط مع تلك الخاصة بالنمط األول، غري أنها كثرياً ما تكون أقل وضوحاً.  باملئة من مرىض الُسكَّ
ولذلك فقد ال يتم تشخيص اإلصابة بهذا املرض قبل مرور عدة سنوات عىل بداية ظهوره، وبعد أن تكون مضاعفاته قد 

ظهرت بالفعل.
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%80

عواقب
شائعة لإلصابة

ري بالُسكَّ
وفاة  يف  مباشر،  بشكل  ري،  الُسكَّ تسبب   2012 عام  يف 
نحو 1.5 مليون شخص. وقد وقع أكرث من 80% من هذه 
الدخل.  واملتوسطة  الدخل  املنخفضة  البلدان  يف  الوفيات 
وتشري تقديرات املنظمة إىل أنه بحلول عام 2030، سيمثل 
ري السبب الرئييس السابع للوفاة. ويزيد خطر الوفاة  الُسكَّ
ري عن الضعف  بشكل عام بني األشخاص املصابني بالُسكَّ
ري ُيزيد  عىل األقل بني أقرانهم من غري املصابني به. فالُسكَّ
من مخاطر اإلصابة باألمراض القلبية، والسكتة الدماغية، 
من  و%80   %50 بني  يرتاوح  عنما  مسؤولة  تعد  والتي 
ري،  بالُسكَّ املصابني  األشخاص  بني  تقع  التي  الوفيات 
بالعمى، وبرت  لإلصابة  رئيسياً  ُيعدُّ سبباً  ري  الُسكَّ أن  كما 

األطراف، والفشل الُكلوي.

ري تقع في من وفيات الُسكَّ

البلدان المنخفضة الدخل 
والمتوسطة الدخل

مليون1.5
شخص

في عام 2012
ري،  بشكل مباشر،  تسبب الُسكَّ

في وفاة نحو 
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حجم
ري مشكلة الُسكَّ

عالميًا وإقليميًا
ري، يف عام 2014، بلغ 9% بني البالغني ممن هم يف عمر 18 عاماً  أشارت التقديرات إىل أن معدل االنتشار العاملي للُسكَّ
ري عىل املستوى العاملي،  أو أكرث، يف حني بلغ معدل االنتشار يف إقليم شرق املتوسط، 14%. ويتزايد العبء املريض للُسكَّ
ري النمط الثاين. وحتى وقت قريب، لم  والسيما يف البلدان النامية. ويأيت معظم هذه الزيادة نتيجة لالنتشار املتزايد لُسكَّ

ري يُرى إال لدى البالغني، أما اآلن فإنه يحدث، وبشكل متزايد، بني األطفال. يكن هذا النمط من الُسكَّ

قطر
الكويت
مصر
اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
البحرين
ليبيا
العراق
ُعمان
اليمن
األردن
الجمهورية العربية السورية
المغرب
تونس
لبنان
جمهورية إيران اإلسالمية
باكستان
السودان
أفغانستان
جيبوتي
الصومال

ري، مصنفاً بحسب البلدان يف إقليم شرق املتوسط، 2014 د حسب السن للُسكَّ الشكل  1.  معدل االنتشار املوحَّ
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عوامل أساسية
ري ُتسهم في ارتفاع اإلصابة بالُسكَّ

الحد من عبء
ري الُسكَّ

ري،  والُسكَّ الوعائية،  القلبية  األمراض  وهي  أال  الرئيسية،  األربعة  السارية  غري  األمراض  أحد  ري  الُسكَّ ُيَعدُّ 
والسرطان، واألمراض التنفسية املزمنة التي ترتبط جميعها بعوامل الخطر األربعة الرئيسية ذات الصلة بأنماط 
الحياة، واملتمثلة يف النظام الغذايئ غري الصحي وقلة النشاط البدين وتعاطي التبغ واستعمال الكحول عىل نحو 
ري يف إطار الجهود الشاملة ملكافحة األمراض  غري مالئم. وينبغي النظر إىل الجهود الرامية إىل معالجة عبء الُسكَّ

غري السارية األربعة الرئيسية. 

اإلصابة  من  الوقاية  أجل  من  تدخالت  شقني:  ذا  نهجاً  ري  للُسكَّ واإلقليمي  العاملي  العبء  من  الحد  ويتطلب 
ري، وتدخالت ملعالجة األشخاص املصابني بالفعل بهذا املرض، وذلك من أجل الحد من تفاقمه. وهناك  بالُسكَّ
السكاين،  املستوى  وعىل  أنفسهم،  الناس  جانب  من  وكذلك  الحكومات،  جانب  من  ُتتَّخذ  إجراءات  إىل  حاجة 

ومستوى العناية الصحية الفردية.

ري النمط الثاين، فإنه يحدث، إىل حد كبري، نتيجة  ري النمط األول غري معروف. أما ُسكَّ إن سبب اإلصابة بُسكَّ
لزيادة وزن الجسم وقلة النشاط البدين. ومن املعروف أن معدالت السمنة قد ارتفعت إىل أكرث من الضعف عىل 

املستوى العاملي منذ عام 1980.

 األمراض القلبية 
الوعائية

ري الُسكَّ

األمراض التنفسية 
المزمنة

السرطان

استعمال الكحول 
على نحو غير مالئم

قلة النشاط 
البدني

النظام الغذائي 
غير الصحي

تعاطي 
التبغ
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ري الوقاية من اإلصابة بالُسكَّ
إال  املجال،  هذا  يف  حالياً  املتاحة  املعارف  ظل  يف  ممكن  غري  أمر  ري  الُسكَّ من  األول  بالنمط  اإلصابة  من  الوقاية 
أنه يمكن، إىل حد كبري، الوقاية من بدء ظهور النمط الثاين من هذا املرض أو تأخريه، وذلك من خالل التدابري 

البسيطة التالية التي ترتبط بنمط الحياة، والتي يتخذها األشخاص أنفسهم:

وعىل حني يتعني عىل األفراد أن يتحملوا مسؤولية الحفاظ عىل صحتهم، عن طريق اترِّباع نمط حياة صحي، 
ز أنماط الحياة الصحية، وكذلك اتخاذ التدابري التي ُتحدُّ من  فإن عىل الحكومات تهيئة األجواء والبيئة التي تعزرِّ
ري. ومن بني التدابري التي يمكن أن تتخذها  تعرض السكان لعوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إىل اإلصابة بالُسكَّ

الحكومات عىل الصعيد السكاين:

•  الوصول بالجسم إىل الوزن الصحي السليم والحفاظ عليه؛

•   املداومة عىل مزاولة النشاط البدين – املمارسة املنتظمة للنشاط البدين، املعتدل من حيث 
الشدة، ملدة ال تقل عن 30 دقيقة، معظم أيام األسبوع؛

•   اتِّباع نظام غذايئ صحي يشتمل عىل ما بني 3 و 5 حصص من الفاكهة والخضراوات كل 
يوم، والحد من استهالك السكر وامللح والدهون املشبَّعة؛

القلبية  باألمراض  اإلصابة  مخاطر  من  التدخني  ُيزيد  حيث  التبغ،  تعاطي  عن  •   االمتناع 
الوعائية.

الصحي،  الغذايئ  والنظام  ري،  الُسكَّ بشأن  الوعي  لرفع مستوى  بحمالت وطنية  •   القيام 
والنشاط البدين؛

•   تهيئة وحماية البيئات واألجواء الطبيعية التي تشجع عىل ممارسة النشاط البدين وتعززه؛ 

•  تشجيع الرضاعة الطبيعية؛

•  تنظيم تسويق األطعمة غري الصحية واملشروبات غري الكحولية لألطفال؛

•   تقييد تسويق األطعمة الغنية بالدهون املشبَّعة والسكاكر الحرة، ورفع الضرائب عليها؛ 

•  دعم إنتاج وتسويق الخيارات الخاصة باألغذية الصحية.

كما ينبغي للحكومات أيضاً أن ُتحد من محتوى امللح يف األطعمة املنَتجة عىل املستوى التجاري، وأن ُتحد كذلك 
التي تسهم  الوعائية  القلبية  باألمراض  باعتبار ذلك عوامل خطر لإلصابة  انه،  لدخَّ والتعرض  التبغ  من تعاطي 

ري. بشكل كبري يف اإلصابة باملضاعفات والوفاة بني األشخاص املصابني بالُسكَّ

بشأن  باملنظمة  الخاصة  التوصيات  السكاين، مدرجة ضمن مجموعة  املستوى  ُتتَّخذ عىل  التي  التدخالت  وهذه 
التدخالت العالية املردود وامليسورة التكلفة )“أفضل ما يمكن الحصول عليه“(، التي تتضمنها خطة العمل العاملية 
ملنظمة الصحة العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 2013–2020، كما أنها تتصل اتصاالً مباشراً 

بالوفاء بااللتزامات املحددة تحديداً زمنياً، وبلوغ الغايات العاملية االختيارية التسع يف مجال الوقاية.
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تشخيص  ومعالجة األشخاص 
ري المصابين  بالُسكَّ

ر،  إذا ما تم تشخيص املرض يف وقت مبكرِّ ري أن يحيوا حياة مديدة وصحية ومنتجة،  بالُسكَّ يمكن لألشخاص املصابني 
مي الرعاية الصحية، ومن جانب الناس أنفسهم. فمن شأن االكتشاف  وتمت معالجته معالجة ناجعة من جانب مقدرِّ
ر واملعالجة املناسبة، بما يف ذلك استعمال األدوية، واترِّباع أنماط الحياة الصحية، واملتابعة املنتظمة، أن تساعد عىل  املبكرِّ

إبطاء تفاُقم املرض وتقليل اإلصابة بمضاعفاته إىل أدىن مستوياتها.

ري من خالل إجراء فحوص للدم غري مكلرِّفة نسبياً. ويمكن التشجيع عىل السعي إىل االكتشاف  ويمكن تشخيص الُسكَّ
إنشاء  به، وعن طريق  اإلصابة  ري وعوامل خطر  الُسكَّ الجمهور حول  الوعي بني  للمرض عن طريق رفع مستوى  ر  املبكرِّ
الداء.  بهذا  اإلصابة  خطر  عوامل  تكتنفهم  الذين  لألشخاص  االختبارات  إجراء  تستهدف  الصحية  للرعاية  بروتوكوالت 
ري مدرجة ضمن نهج املخاطر الشاملة الخاص باملنظمة للوقاية من األمراض القلبية الوعائية  واالختبارات الخاصة بالُسكَّ

ري. والتدبري العالجي لها1. واملنظمة ال تويص بالتحري الواسع النطاق للسكان للكشف عن اإلصابة بالُسكَّ

اإلصابة  من  للوقاية  وذلك  املنتظمة،  املتابعة  عن  فضال  الدم،  سكر  معدالت  ضبط  ري  للُسكَّ العالجي  التدبري  ويشمل 
سكر  ملستوى  صارمني  وضبط  مراقبة  ري  للُسكَّ األول  النمط  ويستوجب  معالجتها.  ثم  ومن  واكتشافها،  باملضاعفات، 
الدم عن طريق إعطاء اإلنسولني بشكل يومي، باإلضافة إىل اعتماد التدابري املرتبطة بأنماط الحياة الصحية التي تشمل 
ري، فيمكن  اترِّباع نظام غذايئ صحي، ومزاولة التمرينات البدنية، واإلقالع عن التدخني. وبالنسبة للنمط الثاين من الُسكَّ
املكلرِّفة نسبياً  أو بإضافة بعض األدوية غري  الحياة الصحية وحدها،  بأنماط  املرتبطة  التدابري  اعتماد  معالجته من خالل 
واملتوافرة عىل نطاق واسع، والتي يتم تناولها عن طريق الفم. وقد يحتاج أيضاً بعض األشخاص املصابني بالنمط الثاين من 

ري، إىل تعاطي اإلنسولني. الُسكَّ

ري أيضاً إىل: وُبْغَية التقليل إىل الحد األدىن من اإلصابة باملضاعفات، يحتاج املصابون بالُسكَّ

•   تقييم مستوى خطر اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، والتدبري العالجي لذلك 

باترِّباع نهج املخاطر الشاملة الذي تويص به املنظمة، بشأن األمراض القلبية الوعائية، بما 

يشمل:

     –  ضبط مستوى ضغط الدم.

     –  ضبط مستوى الكوليسرتول يف الدم.

ر  •   العناية بالقدم للوقاية من األضرار التي تصيب األعصاب واألوعية الدموية، واالكتشاف املبكِّ

لها ومن ثـَمَّ معالجتها )للتقليل من خطر برت األطراف(؛

ري، ومعالجتها عىل نحو  رة لإلصابة بأمراض الُكىل ذات الصلة بالُسكَّ •   تحرِّي العالمات املبكِّ

ر )للتقليل من خطر اإلصابة بالفشل الُكلوي(؛ مبكرِّ

اإلصابة  خطر  من  )للتقليل  ر  مبكِّ نحو  عىل  ومعالجتها  الشبكية  باعتالل  اإلصابة  •   تحرِّي 

بضعف البصر والعمى(؛

•   توفري التوعية والتثقيف والدعم )بما يشمل األسرة(، بشأن الرعاية الذاتية، واتِّباع أنماط 

الحياة الصحية، واستعمال األدوية.

ري ومعالجتهم. وَتعرض مجموعة التدخالت   1    تويص منظمة الصحة العاملية باترِّباع نهج يرتكز عىل الرعاية الصحية األولية لتقديم الخدمات الصحية لتحري املصابني بالُسكَّ
ري،  األساسية للمنظمة بشأن األمراض غري السارية، الخاصة بالرعاية الصحية األولية، النهج الشامل لألخطار يف ما يتعلق بمكافحة األمراض القلبية الوعائية والُسكَّ

ومعالجتها. ويتم من خالل النهج الشامل لألخطار تقييم مخاطر إصابة الفرد بنوبة قلبية أو سكتة دماغية خالل األعوام العشرة التالية، كما يريس أسس املعالجة عىل 

مستوى األخطار الشاملة بدالً من عمل ذلك عىل أساس األمراض أو عوامل الخطر الفردية.
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إقليم شرق المتوسط به

أعلى معدالت انتشار
السكري في العالم

مصاب بالسكري في اإلقليم

مليون 
43شخص
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ري داء الُسكَّ
في اإلقليم

املتوسطة  أو  الدخل،  املنخفضة  املستويات، سواء  من شتى  بلداناً  اإلقليم  يُضم 
الدخل، أو ذات الدخل املرتفع. وتتفاوت البلدان من حيث مرحلة التحوُّل الوبايئ، 
حيث إن بعض البلدان قد أكمل مرحلة التحوُّل، بحيث باتت األمراض غري السارية 
الخاصة  السارية والتحديات  املريض، يف حني تمثل األمراض  املشهد  تهيمن عىل 
بصحة األمهات واألطفال العنصر الغالب، يف بلدان أخرى. ويواجه العديد من 
البلدان أولويات متنافسة من حيث وجود عبء مزدوج من األمراض السارية، 
الرعاية  خدمات  تتوافر  حني  وعىل  االزدياد.  يف  اآلخذة  السارية  غري  واألمراض 
بدرجات  التخصص،  ز عىل  تركرِّ التي  الخدمات  وغالباً  الجودة،  العالية  الصحية 
متفاوتة يف جميع البلدان، فقد تفتقر الفئات السكانية املشتتة و/أو الفقرية املوارد 
حتى إىل فرص الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية، للوقاية 
ا لبعدها جغرافياً عن  ر له، ومعالجته، إمَّ ري، واالكتشاف املبكرِّ من اإلصابة بالُسكَّ
ري ويسر تكلفتها  أماكن تلك الخدمات أو ألسباب مالية. ويمثل توافر أدوية الُسكَّ

تحدياً خاصاً يف هذا اإلقليم.

ويف 2015، كان ما ال يقل عن نصف بلدان اإلقليم خائضاً يف نزاعات و/أو يواجه 
نزوحاً للسكان، األمر الذي أدى إىل خلق تحديات إضافية أمام معالجة مشكلة 
دون  السيايس،  االستقرار  عدم  أو  النزاع  حاالت  تُحول  ما  وعادة  ري.  الُسكَّ
مستوى  عىل  وتنفيذها  ري  بالُسكَّ اإلصابة  خطر  عوامل  ملكافحة  سياسات  وضع 
إضافية  تحديات  نشوء  إىل  أيضاً  األوضاع  هذه  ي  تؤدرِّ كما  السكانية.  املجموعات 
الالزمة،  الرعاية  خدمات  عىل  ري  بالُسكَّ املصابني  حصول  بإمكانية  يتعلق  ما  يف 
لة إىل تلك الخدمات، وتدمري املرافق الصحية أو  ومن بينها انقطاع الطرق املوصرِّ
إغالقها، وفقدان العاملني الصحيني، ونقص األدوية والتكنولوجيات األساسية. 
إىل  تؤدي  السكان،  ونزوح  والنزاعات،  الفقر،  ظروف  فإن  ذلك،  عن  وفضالً 
الحياة  نمط  للحفاظ عىل  ري  بالُسكَّ املصابني  بالنسبة لألشخاص  تحديات كبرية 

الصحي الضروري للسيطرة عىل املرض.
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املجموعات  مستوى  عىل  ذ  ُتنفَّ التي  التدخالت  إنجاز  حيث  من  اإلقليم  بلدان  يف  املستويات  وتتفاوت 
ري )الجدول 1(. السكانية، املتعلقة باألمراض غري السارية، بما يف ذلك الُسكَّ

ري ومعالجته،  ويتطلب توفري خدمات رعاية صحية فردية عالية الجودة للوقاية من اإلصابة بالُسكَّ
وجود نظام قوي للرعاية الصحية، يرتكز عىل مبادئ التغطية الصحية الشاملة. ومرة أخرى، ُتظهر 
البلدان يف هذا اإلقليم مستويات متفاوتة للتقدم املحرز يف توفري الرعاية الصحية للمصابني باألمراض 

ري )الجدول 2(. غري السارية، بما فيها الُسكَّ

في  البلدان  عدد 
قت  اإلقليم التي حقَّ
انجازًا كاماًل أو جزئيًا، 

بحلول عام 2015

من  بالوقاية  الصلة  ذات  السياسات  رات  مؤشِّ
المجموعات  مستوى  على  ذ  ُتنفَّ التي  ري،  الُسكَّ

السكانية

5
األحماض  من  تحّد  وطنية  سياسات  تبنَّت  التي  األعضاء  الدول 
املتحولة،  الدهنية  األحماض  من  والتخلُّص عملياً  املشبَّعة  الدهنية 

املنتجة صناعياً، يف اإلمدادات الغذائية

5 باملنظمة  الخاصة  التوصيات  مجموعة  ذت  نفَّ التي  األعضاء  الدول 
بشأن تسويق األغذية واملشروبات غري الكحولية لألطفال

9 للتشريعات/اللوائح  الكامل  بالتنفيذ  قامت  التي  األعضاء  الدول 
الخاصة بتنفيذ املدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لنب األم

11
ذت واحداً عىل األقل، من البامج الوطنية  الدول األعضاء التي نفَّ
الغذائية  النظم  الجمهور حول  وعي  زيادة مستوى  تستهدف  التي 

الصحية و/أو النشاط البدين

التي  البلدان  عدد 
كاماًل  إنجازًا  حققت 
أو جزئيًا بحلول عام 

2015

بالتدبير  الصلة  ذات  الصحي  النظام  رات  مؤشِّ
ري العالجي للمصابين بالُسكَّ

11

الدول األعضاء التي لديها دالئل إرشادية أو بروتوكوالت أو معايري 
وطنية ُمسندة بالبيرِّنات ملعالجة األمراض غري السارية الرئيسية من 
خالل نهج الرعاية الصحية األولية املعتمد أو الذي تقره الحكومة أو 

السلطات املعنية

7

ر العالج باألدوية، بما يف ذلك ضبط سكر  الدول األعضاء التي توفرِّ
بشدة  املعرضني  املستحقني  لألشخاص  الطبية،  واملشورة  الدم، 
القلبية  بالنوبات  اإلصابة  من  الوقاية  أجل  من  اإلصابة،  لخطر 

والسكتات الدماغية، مع الرتكيز عىل مستوى الرعاية األولية

م املحَرز يف مجال األمراض غري السارية يف 2015 الجدول  1.  مؤشرات مختارة: رصد املنظمة للتقدُّ

م املحرز يف مجال األمراض غري السارية 2015 الجدول  2.  مؤشرات مختارة: رصد املنظمة للتقدُّ
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اإلعالن  يف  وذلك  السارية  غري  األمراض  بشأن  إجراءات  باتخاذ  العالم  قادة  التزم   ،2011 عام  •   يف 
من  الوقاية  بشأن  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  املستوى  الرفيع  االجتماع  عن  الصادر  السيايس 

األمراض غري السارية ومكافحتها.

•   بعد ذلك، أعدت املنظمة خطة العمل العاملية للوقاية من األمراض غري السارية ومكافحتها 2013– 
2020، لتوجيه الدول األعضاء بشأن الوفاء بالتزاماتها.

رة الناجمة عن اإلصابة باألمراض غري  •   يتمثل الغرض من خطة العمل العاملية يف خفض الوفيات املبكِّ
السارية بنسبة 25% بحلول عام 2025 من خالل بلوغ الغايات العاملية االختيارية التسع )اإلطار 1(.

استجابة المنظمة 
ري لعبء الُسكَّ

اإلعالن السيايس لألمم املتحدة 
بشأن الوقاية من األمراض غري 

السارية ومكافحتها 

ملنظمة  العاملية  العمل  خطة 
بما   ،2020–2013 العاملية  الصحة 
التسع  العاملية  الغايات  يشمل 

واملؤشرات الخمسة والعشرين

لألمم  الختامي  البيان 
املتحدة بشأن األمراض 

غري السارية 

القطاعات  إلشراك  البلداين  العمل   إطار 
األخرى غري قطاع الصحة يف مجال األمراض 

غري السارية
اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام 2015

العاملية  الغايات  بلوغ 
باألمراض  املتعلقة  التسع 
عام  بحلول  السارية  غري 

2025

2025 20112015 2014 2013
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اإلطار 1.  الغايات العاملية االختيارية

تلقي 50% عىل األقل من األشخاص 
املستحقني عالجاً باألدوية ومشورة طبية 
)بما يف ذلك ضبط سكر الدم(، من أجل 

الوقاية من اإلصابة بالنوبات القلبية 
والسكتات الدماغية

توافر بنسبة 80% للتكنولوجيات واألدوية 
األساسية امليسورة التكلفة، بما يف ذلك 

األدوية الجنيسة الالزمة لعالج األمراض غري 
السارية الرئيسية يف مرافق الرعاية الصحية 

العامة والخاصة

ري  وقف الزيادة يف اإلصابة بداء الُسكَّ
والسمنة

خفض نسبي قدره 25% يف انتشار ارتفاع 
ضغط الدم أو احتواء انتشار ارتفاع ضغط 

الدم تبعا للظروف الوطنية

خفض نسبي قدره 10% عىل األقل يف 
تعاطي الكحول عىل نحو ضار، حسبما 

يكون مناسباً، يف السياق الوطني

خفض نسبي قدره 10% يف انتشار قلة 
النشاط البدين

خفض نسبي قدره 30% يف استهالك 
السكان من امللح/الصوديوم

خفض نسبي قدره 30% يف االنتشار 
الراهن لتعاطي التبغ بني األشخاص البالغة 

أعمارهم 15 عاماً أو أكرث

خفض نسبي قدره 25% يف معدل الوفيات 
اإلجمالية الناجمة عن األمراض القلبية 

ري أو األمراض  الوعائية أو السرطان أو الُسكَّ
التنفسية املزمنة

•   يرتبط بلوغ هذه الغايات بتنفيذ مجموعة من التدخالت العالية املردود وامليسورة التكلفة )“أفضل 
ما يمكن الحصول عليه“(، التي تويص بها منظمة الصحة العاملية، واملدرجة يف خطة العمل العاملية. 
ري، يف حني تتصل الغايات األربع  وتتصل َخمس من هذه الغايات التسع، اتصاالً مباشراً بداء الُسكَّ

ري ومضاعفاته بطريق غري مباشر. األخرى بالُسكَّ

الدول األعضاء يف  تبنَّت  السارية،  باألمراض غري  الخاصة  العاملية  الغايات  بلوغ  •   كخطوة عىل درب 
املنظمة أيضاً أربعة التزامات محددة تحديداً زمنياً، إضافة إىل عشرة مؤشرات للتقدم، مرتبطة بهذه 
االلتزامات، والتي سرتفع البلدان تقارير عنها إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 2018. ويتصل 

ري والتدبري العالجي له. الكثري من هذه املؤشرات الخاصة بالتقدم بالوقاية من اإلصابة بالُسكَّ

•   يف عام 2015، ويف إطار أهداف التنمية املستدامة، اتخذ العالم خطوة كبرية أخرى إىل األمام عىل 
ري، وذلك بوضع غاية تتمثل يف تحقيق خفض بمقدار الثلث يف الوفيات  درب التصدي لوباء الُسكَّ

ري، بحلول عام 2030. التي ُتعزى إىل اإلصابة باألمراض غري السارية، ومن بينها الُسكَّ

•  إطار العمل اإلقليمي لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األمراض غري السارية، بما يشمل املؤشرات 
التدخالت  د  ُيحدرِّ  ،2018 عام  بحلول  املجال  هذا  يف  البلدان  تحرزه  الذي  م  التقدُّ بتقييم  الخاصة 
االسرتاتيجية التي يتعنيَّ عىل البلدان تنفيذها حتى يمكن مجابهة األمراض غري السارية، ومن بينها 

ري، بالفعالية املطلوبة. الُسكَّ

وتقوم املنظمة بدعم البلدان إلعداد السياسات والتدخالت الرامية إىل الوفاء بااللتزامات املحددة زمنياً 
ت املنظمة عدداً  ري. وقد أعدَّ وبلوغ الغايات العاملية الخاصة باألمراض غري السارية وخفض عبء الُسكَّ
من الوثائق املرجعية األساسية من أجل تقديم مزيد من التوجيه للبلدان يف مجال إعداد السياسات 

الوطنية وتنفيذ خطة العمل العاملية وإطار العمل اإلقليمي يف هذا الخصوص.
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