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من 10 إلى 11 تموز/يوليو 2014، اجتمع زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقييم الجهود المبذولة منذ عام 2011 في مكافحة
الأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والسكتة والسرطان والسكري والأمراض التنفسية المزمنة، وتظهر المرتسمات القطرية

الجديدة للأمراض غير السارية منظمة الصحة العالمية لعام 2014 أن التقدم في هذا المجال غير كاٍف وغير متكافئ.

  

ويقدم التقرير لمحة عامة جديدة حول حالة الأمراض غير السارية، بما في ذلك الاتجاهات الحديثة في استجابة الحكومات والوفيات
في 194 بلدا. ويقّيم التقرير الحالة الفريدة من نوعها لكل دولة من الدول الأعضاء في مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الأمراض

غير السارية.

  

وتشمل المرتسمات القطرية تقديرات بشأن العبء الحالي والاتجاهات الحديثة في وفيات الأمراض غير السارية وعوامل الخطر مثل
التعاطي الضار للتبغ والكحول، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة. كما تقييم المرتسمات قدرة البلدان على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

  

في جميع أنحاء العالم، يموت سنويًا 38 مليون شخص (28 مليون منهم في البلدان النامية) نتيجة للأمراض غير السارية، و 16 مليون
منهم يموتون مبكرًا - قبل بلوغهم عمر 70 سنة. ولهذا آثار عميقة على المجتمعات والنظم الصحية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

  

ويبين التقرير أن في إقليم شرق المتوسط، تسببت الأمراض غير السارية في 2.2 مليون وفاة. وفي معظم البلدان، تعتبر الأمراض غير
السارية هي أكبر المساهمين في الوفيات. وُيعَزى سبعة وخمسون في المئة من الوفيات في الإقليم للأمراض غير السارية. وبدون

القيام بعمل جاد، فإن عدد الذين يموتون من الأمراض غير السارية سيتجاوز 3.8 مليون في عام 2030.

  

ومازالت الأمراض غير السارية جزءًا من الأولوية الاستراتيجية للإقليم، وتطرح الاستراتيجية العالمية الرؤية في حين أن الإعلان
السياسي للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية وإطار العمل الإقليمي لتنفيذ الإعلان يرسمان خارطة الطريق للتنفيذ.

  

روابط ذات صلة

  

المرتسمات القطرية للأمراض غير السارية لعام 2014

  

الإعلان السياسي للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية

  

 1 / 2

http://www.who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2014/en/
http://www.who.int/nmh/events/un_ncd_summit2011/en/
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خطة العمل العالمية للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها 2013-2020
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