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ة المقترحة  ة البرمج   ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزان

  ٢٠٢٣-٢٠١٩ ،العمل العام الثالث عشربرنامج 

ة اس األثر الصادر عن منظمة الصحة العالم   إطار ق

 

عون  -١ ــ ــ ـــ ــ ة والسـ ة الحاد ـــحة العالم ــ ــ ــ ة الصـ ــر اعتمدت جمع ــ ـــ ــ  ٢٠٢٣-٢٠١٩برنامج العمل العام الثالث عشـ
ان" ورحبت  ارات أخر من الس شأن "استفادة ثالثة مل ته الطموحة الُمعرب عنها في أهدافه الواعدة  في القرار برؤ

ار/ ١-٧١ع  ص  ج اس و . ٢٠١٨مايو  في أ ــادر عن لاألثر اهدف إطار ق ـــ ــ ــ ــ ـــ برنامج العمل ب والخاص منظمةالصـ
اس تحقيإلى العام  ــعيد الُقطر  في األثر القابل للق ـــ ــ ــ ـــ ــ ل في وهو بذلك قادر على إحداث تحوّ . الناس على الصـ

ـــيخالطرقـة التي تعمـل بهـا المنظمـة  ــ ــ ـــ ــ ــ ـاس ته من التزامـاقطعـمـا ت بترسـ مـا يتعل بتحقي نتـائج قـابلـة للق  زــد، و ف
ةبلوغ  احتمالالتالي  ارة الثالث ات المل طبِّالمحددة في برنامج العمل العام.  الغا اً اإلطار  و ــــتراتيج ــ ــ ـــ ــ قًا اســ  تطب

ـــتدامة  ــ ـــ ــ ة المســ ـــل هداف هذه األمن  ٣والهدف أهداف التنم ــ ـــ ــ ة المتصــ ـــح ـــ ــ ــ ش صــ أنما ع ع  ــــمان تمّتع الجم ــ ــ ضــــ
ع األعمار ة في جم الرفاه ــــر و ــ ـــوص ال الحصــ ــ ــــتهدف . على وجه الخصـــ ــ ســ ة و ـــتر ــ ع الجهود المشـــ التي تبذلها تت

ـات الواردة في برنـامج ا ــة لتحقي الغــا ــــر ــ ــ ـــ ــ ــاء والجهــات الشــ ــــ ــ ــ ـــ ــ ــة األمـانـة والـدول األعضـ لعمــل العــام وأهـداف التنم
 المستدامة.

 
نطو  -٢ اس طار على نظام اإلو ات ثالثة ق ما يليذ مستو اس جامع للتقدم قابل للمقارنة (أ)  :تتمثل ف ق

ـــحة الذ ير الصــ ــــ العمر المتوقع مع التمتع  ـــر متوسـ ه مؤشــ ة بين فيد  ارة الثالث ات المل ات ؛ (ب) الغا الغا
ز على  ة التي تر ارة الثالث ـــاملةتحقي المل ة الشــ ــح ة الصـــ ة لطوار وا التغط ــح ـــحة المجموعات  الصـــ وتعزز صــ

ة ان ــ ــ ـــ ـــلة بها. ٤٦ على التوالي؛ (ج) الســ ــ ــ ـــرات ذات الصــ ــ ـــ ة والمؤشـ ة برمج ة على  غا قة عن المنهج ـــُتتاح وث ــ ـــ وسـ
ات الثالثة لنظام رد أدناه عرض موجز للمستو اس. اإلنترنت. و  الق

  
ــر   (أ) ـــحةمؤشـــ الصــ ــ العمر المتوقع مع التمتع  ـــر جامع هو  متوســـ ـــب  وتكامليمؤشــ اس مقتضــ ومق

الصــحة في المتوســ ان  ات تمّتع الســ من  الُمحرز عموماً  التقدم غراض اإلبالغ عنســُســتخدم أل لمســتو
ة مجموعة تحقي أجل  ارة الثالث ات المل ـــرالمحددة في برنامج العمل العام الغا ــ ـــ د . الثالث عشــ حدِّ هذا و

اس الكمي لسنوات العمر  المؤشر تواءم هذا  هاشتوقع عالمالق الصحة الجيدة في سن معينة و مع التمتع 
اس مع الهدف  ة المســتدامة. ٣الق اســًا قا المؤشــروُعد  من أهداف التنم صــلح لتحديد على اًا ئمق لمقارنة 

انات  ـــتند إليها في الب ة التي ُســـ ــ ــ ــاســ ــ غ ااألســ ــأنلتبل ــر  شــــ ــ ســ ـــوف ي ــر وســـ برنامج العمل العام الثالث عشــــ
ــــ .مع مرور الوقت انالمقارنة بين البلدان والمقارنة داخل البلد ــ ــ أثر التقدم المحرز من أجل تحقي ر قدَّ وسـ

ــاهمة في  ـــ ــ المســ ارة"  ة "مل ـــحةل غا ــ ـــ الصـ ــ العمر المتوقع مع التمتع  ــ ـــ د ا متوســ ــاءوتزوَّ ــ ــ ــ  لدول األعضـ
ــادات  ـــ ـــنى لها  ةموّحدبإرشــ ــ ــل على الدعم التقني حتى يتســ ــ اس وتحصـــ ــ العمر المتوقع مع التمتع ق ـــ متوســ

حاوَ  غ عنهتبلالو  الصـــحة ة بنفســـها. وســـ ات دون الوطن انات حســـب الجنس وعلى المســـتو ل تصـــنيف الب
 عند االقتضاء.
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ة   (ب) ة الصــح ار شــخص آخر من التغط ة هي اســتفادة مل ارة الثالث ات المل ة الغا الشــاملة، وحما
مزد من الصـــحة  ار شــخص آخر  ة على نحو أفضــل، وتمتع مل ار شــخص آخر من الطوار الصــح مل

ة ات أساسًا . والعاف م فضلوستحقَّ هذه الغا اسات متعددة القطاعات والدعوة والتنظ وسُتقاس  .وضع س
اســتخدام مؤشــرات مرّ  ة  ارة الثالث ات المل ة من الغا رد أدناه وصــف المؤشــرات الثالثة أ و  ة.ل غا

ة الشـــاملةمؤشـــر  ــح ة الصـ ة مؤشـــرو  التغط ة من الطوار الصـــح ان  مؤشـــرو  الحما ــ مزد من تمتع السـ
  .الصحة

  
ة الشاملةمؤشر  ة الصح   التغط

  
اس مرّ مسُستخدم  ة ق شمل تغط ةالمصاعب والخدمات الب   التقدم المحرز منلرصد المتصلة بها  مال
ات المدرجة في برنامج العمل العام الثالثأجل بلوغ  اس المرّ و  عشـــــر.  الغا ةب على أنه ُعّرف المق ـــ  نســ

ة  ان المشـــمولين بتغط ــ اتالمعّرضـــين لمواجهة  وغيرخدمات الالسـ ــعو ة  صـ الغ ســـبب إنفاق مال  ةبير م
ـــحة  ًا مع  خالل عام معّين. عّينفي بلد معلى الصــ ـــ ـــر الوتمشــ ة  من ١-٨-٣مؤشــ ــرات أهداف التنم مؤشـــ

ــتدامة ــ ــ ـــتخدم ُ  ،المســ ـــ ــرات االقتفاال أمبدســ ــ ـــ ةمؤشـ م ئ ة  لتقي ــُتقاسو . خدماتالتغط ـــ ــ ة من  سـ المخاطر الحما
ة ــطة عدد  المال ةبواســـ ـــلة على خدمات الرعا ة الحاصــ ــ شـــ ـــر المع ة  األســ ـــح بيرة  التي ال تنفالصــ الغ  م

ـــحة ـــ ــ ـــر  على الصــ ــ ــ ـــنة معّينة (انظر المؤشـــ ــ ـــ ــتدامةمن  ٢-٨-٣خالل ســ ـــ ــ ة المســـ ــرات أهداف التنم ـــ ــ . )مؤشـــ
ــاف في   أما ــ ـــاملةاإلنصـــ ـــ ة الشـ ــح ـــ ة الصــ ـــُقاس  التغط ــ ـــةفســ ــ  العمر) مراحل(الفئة العمرة  عن طر دراســ

ـــمولين  ـــخاص المشــ ـــين لد األشــ ةوالتوزع بين الجنســ ـــ ــــاســ انات األسـ ــجلة فيوالزادات  الب  معدالت المســـ
ة الشاملة ة الصح ونة لهذا المؤشر. .التغط رد أدناه وصف العناصر الم   و

  
ة    خدماتالتغط

  ة الخدمات بين اس تغط ــيجمع مق ة ليدمجها في مؤشــــرســ ــرات االقتفائ ونات المؤشــ . احدشــــامل و  م
الغ عددها  ة ال ــرات االقتفائ ــــ ــ س المؤشـ ـــد  ٣٩وتق ـــ ــ ة من الخدمات تجســ ة مجموعة فرع ــــرًا تغط ــ مؤشـــ

ة  ـــرات اقتفائ ــ مؤشـ ــرات معًا  ــ ــتخدم هذه المؤشــ ــ ة. وُتســ ــــح ة العامة للخدمات الصــ عاد التغط مختلف أ
ة العامة.  ة تمثيل التغط غ ع الخدمات  ة حســـب وتصـــنَّف لرصـــد جم ةال نوعالمؤشـــرات االقتفائ  رعا

ة التعززة وا( ــــب الفئة العمرة ملطفة) وال ةوالتأهيل ةوالعالج ةئلوقاالرعا ــ ــ ــ ـــ  (مراحل العمر)وحســـ
أكثر من . )١ الملح( ــر اقتفائي  ــ ـــ ـــل مؤشــ ــ ـــ ـــب الفئة وقد يتصـ ـــ ــ ــّنفة حسـ ـــ ــ فئة واحدة من الفئات المصــ

ة ونوع العمرة ة المعايير التال .الرعا ـــرات االقتفائ ــ ـــ ـــر من المؤشــ ــ ــ ل مؤشـــ ـــتوفي  ـــ ــ ســ يرت ) ١ة: (و
ة في تحّق  أوســع نطاقاً تدخالت مجموعة المؤشــر  اســب صــح تلك الفئة (المصــّنفة حســب الفئة م
ة ونوع العمرة اس) ٢)؛ (الرعا ن ق ــــر م ــطة نظم  المؤشــ ــ اناتبواســ ــعها،  ب ـــ ـــتر وضـ  حيث منشـــ
ة أهدافرصـــد  إطار، المبدأ ةمهمًا في حد ذاته لتحقي  مؤشـــرال ون ) ٣( المســـتدامة؛ التنم  التغط

ة ة المطاف؛ الشـــاملة الصـــح اســـاً  مؤشـــرال ون ) ٤( ولتحســـين الصـــحة في نها اشـــراً  مق بديًال  أو م
ةلل س) ٥( ؛التدخالت من مجموعةل أو دخلالفعالة لت تغط اين في المؤشـــر أســـاســـًا التغييرات الت ع

طرة هذا  نطاقعوضـًا عن العوامل الخارجة عن  الصـحي النظامالمتعلقة  عواملال سـببالطارئة  سـ
ن) ٦( النظام؛ اس م ــر ق ــ ـــ ــ ــتو  على المؤشـــ ــ ـــ ــ غي و أو البرنامج  البلد مســـ اس  أنن ـــّهل هذا الق ــ ـــ ــ ســ

ـــائل. ــين في الحصـ ـــتمرار التحســ ـــرات الراهنة المحددة في  اسـ ـــتخدم المؤشـ غي أن ُتسـ ن برنامج العمل و
قة ٦) إلى (١ورة أعاله في النقا من (إذا استوفت المعايير المذالعام الثالث عشر  ). وستحدد الوث

ع المؤشرات المختارة مقابل هذه المعايير. ة جم  عن المنهج
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  ع  ٢٠١٧التقرر العالمي للرصــد لعام اســتخدم ة الشــاملةعن تت ة الصــح مؤشــرًا  ١٦ ١مســار التغط
ًا في مؤشــر  ات اقتفائ ة الشــاملة الذ قاس مســتو ة الصــح ة التغط ة". ومن ضــمن هذه التغط "األول

مؤشـــرات بديلة  ارة عن مســـاهمات للنظام الصـــحي  انت أرعة مؤشـــرات ع المؤشـــرات الســـتة عشـــر 
ة ولم ُســتخدم مؤشــر واحد متعل  ســبب توافر في المؤشــر  فحص تحر ســرطان عن الرحمللتغط

ة "ا ـــد مفهوم التغط ـــعى المؤشــــر المحدَّث إلى رصـ سـ انات محدودة. و ـــر ب ــم هذا المؤشــ ضــ لفعالة". و
ــر بتعديل تعرفها  ١٢ ـــ ــــتة عشــ ة الســـ ـــل ــ ــرات األصــ ــ ــرًا من المؤشـــ ــ مفهوم مؤشـــ ــلة  ــ حتى تكون أوث صـــ

ع مراحل العمر ونوع  ــًا اآلن مجموعة أوســــع من التدخالت حســــب جم ضــ ــمل أ شــ ة الفعالة. و التغط
ة.  الرعا

  ة الخدمات بين ونات سيجمع مؤشر تغط ةمؤشرات االقتفاالم  عن احدشامل و  دمجها في مؤشرلي ئ
ح طر ة في  ل ترج اســب صــح حّققه من م واحد من هذه المؤشــرات على أســاس ما ُحتمل أن 

ــ هذاالمعتمدة على  التدخالتمن  مجموعة لإطار  ــ ــ ـــ ـــ ة، فإن البديل. ر المؤشــ م ة المفاه ومن الناح
ح ــر ل ترج ة في  مؤشــ اســــب صــــح حّققه من م ــاس ما ُحتمل أن  اسقّرب  موقع لعلى أســ  مق

ة ة التغط ـــح ــــاملة الصـــ ةمن تحقي  الشــ ــحي لنظامل الفعالة التغط ـــ ن تقرب  .العام الصـ م إجمالي و
ــى قدر من التغ فضــــل تحقي أقصــ اب االحتمال،  قها، من  ن تحق م ة التي  ــح اســــب الصــ ةالم  ط

ــاب  التدخالتمن  مجموعة أوتدخل ما ل الفعالة ــ المرض الناجم عن  عبء بين الفرق عن طر حسـ
ــجل في حال ذاك و  التدخلعدم تنفيذ  ــ ـــ ةتالمسـ ة  خدماتفرد ب ١٠٠ غط ــح ــ ــ ةصــ  ل في الجودة عال

اع ا لزمو  .موقع  خالل من المرض بءتقليل ع في الفضل بلدانلكي يتسنى أن ُتمنح ال النهج هذاّت
ةأحد عناصر  توفير ة التغط تطلب .الشاملة الصح اسب ل تقديرهذا ال و  مدخالت ثالثة ةحالصلم

ة ةمد  وتقدير ؛وقع مام في المرض عبء: هي التال التدخل الُمنّفذ أو مجموعة التدخالت  فعال
ة ة و  ؛الُمنّفذة بجودة عال ل  .الموقع فيالتدخالت للتدخل أو لمجموعة  ةحالالمســــتو التغط حوَّ ــ وســ

ة  ةمؤشر التغط ة إلى عدد  الشاملة الصح ان لتقدير التقدم المحرز من أجل تحقي غا  استفادةالس
ار ــخص مل ــ ة من آخر شـ ة التغط ــح ــ ــــاملة الصـ قة عن الشـ ــًا في الوث ضـــ ــيل أ ــ ـــتتاح هذه التفاصـ . وســ

ة.  المنهج

  ة الشاملة ة الصح ة لمؤشر التغط ة من هذه المؤشرات  ٣٩تضم النسخة الحال مؤشرًا غير أن ثمان
ـــرات طموحة.  ــ ـــ ــ ــ انات بهدف تعجيل جمع التزال مؤشـــ م نظم الب ـــتعمل األمانة مع البلدان لتدع ـــ ــ ــ ـــ وســ

ــع  ة إلدراجها في المؤشـــــر إذ توضـــ ــاف ـــرات إضـــ ـــرات. وســـــُينظر في مؤشــ انات من أجل هذه المؤشــ الب
ة التي تعتبر مهمة  ــاف ــــ ــ ـــل عن هذه المجاالت اإلضــ ــ ـــ انات أفضــ اس وتتوافر ب ــنة للق ــ ــ ــ ات محســ منهج

ة الشاملة. ة الصح   لتحقي التغط
  

ات ة الصعو بيرة على الصحة المواجهة المال الغ    سبب إنفاق م
  اتتواَجه ة صــعو ة إلى  مال شــ بير جدًا  دفعفي الحالتين التاليتين: إذا اضــطرت األســرة المع مبلغ 

ـــول على  المتاح دخلها من ــ ة الخدماتلقاء الحصــ ــح ــ اهظة( الصـــ الغ  أو) مدفوعات  إذا أجبرتها الم
ــتو خالمدفوعة لقاء  ــ ش دون مســ ــول على تلك الخدمات على الع ة ر (الفق الحصــــ ــب مدفوعات مســــ

ة للفقر ة على أنها تواجه صــعو شــ غي أن ُينظر إلى األســرة المع ن ة). و في حال تعّرضــها أل  مال
ــتدعي ،واحدة من هاتين الحالتين أو لكلتيهما معًا. وفي الواقع ـــ ــ اهظة تحديد  تعرف ســ المدفوعات ال

                                                           
ــــد لعام    ١ ــــاملة: التقرر العالمي للرصــ ة الشــ ــــح ة الصــ ــار التغط ــ ع مســ ة ٢٠١٧تت ــــحة العالم والبنك الدولي ، منظمة الصــ

  (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠١٧؛ لإلنشاء والتعمير/ البنك الدولي
https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2017/en/ ــانون األول/ ٦، تم االطالع في 

سمبر    ).٢٠١٨د
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ة ـــر  إنفاقموع لمج عت ة أو األســـ ــ شــــ ةة المع اجاتإلنفاقها على  عت ة غير االحت ــ ــاســــ ــ ــنة في األســ  ســــ
اس. و معينة قه ال المق ة  منظمةالذ تط ــــ شـ ـــر المع اهظة هو عدد األســ ــاب المدفوعات ال ــ ًا لحسـ حال
ة التي  ــ ـــ ة نســ ــــح ــ ة الصـ ــنة في من مجموع نفقاتها ٪٢٥أو  ٪١٠فوق إنفاقها على الرعا ــ ــ . معينة سـ

الغة  ة ال ة العت ــ ــ تبّين عند تطبي نسـ ــجل  عضأن  %١٠و ــالبلدان تســـ ــ ة اً نسـ جدًا من  مرتفعة مئو
ــــر ة  األســ ــ ــ شــ الغة  التيالمع ة ال ة العت ـــ اهظة على أن نســـ الغ  ة جدًا.  ٪٢٥تدفع م ة عال تمثل عت

ات بديلة من قبيل  ون تحديد عت ـــــبأ ٪٢٠ أو ٪١٥وقد  ــ ــ ــُتحّلل  .مرًا أنسـ ــ ــ ــ ـــوحوســ ــ ـــ ـــر ات امســ ـــ ــ ألســ
ات  اس الصعو ة لق ة مناس ة لتحديد عت ش ةالمع  .المال

 ـــتدامة ة المسـ ـــرات أهداف التنم مؤشـ االت المعني  ــترك بين الو ـــتعرض فر الخبراء المشــ ـــر  اسـ مؤشـ
ـــاملة لعام  ة الشـــ ـــح ة الصـــ ــان/ ٢٠١٧التغط ــ ســ ع المعقود في ن ــا ــ . ٢٠١٨أبرل  خالل اجتماعه الســ

ة المســـتدامة، حّدثت األمانة  ١-٨-٣وحرصـــًا على االتســـاق مع المؤشـــر  من مؤشـــرات أهداف التنم
ــرن الثــاني/ ــ ــ ــ ـــ ــ عــة وطلبــت من الفر في تشــ ــة المت ــة  ٢٠١٨نوفمبر  المنهج الموافقــة على المنهج

ــرات الهدف  ــــرات من مؤشــــ ــألة ينظر فيها الفر في ٣المحدثة التي تدمج اآلن عدة مؤشــ ـــ . وهذه مسـ
  الوقت الحالي.

  
ة مؤشر ة من الطوارئ الصح   الحما

 ــىت ة المتمثلة في تماشـ ار  الغا ة مل ة على نحو أفضـــل"شـــخص "حما مع  آخر من الطوار الصـــح
ــر  د-٣ ةغاال ـــ ــ ــتدامة والمؤشـ ــ ـــ ة المسـ ــرات  من ١-د-٣المدرجة في أهداف التنم ــ ـــ ة مؤشـ أهداف التنم

ــتدامة ــادر في عام تقرر المع و  المســــ ــ ة لجنة المراجعة المعنعن  ٢٠١٦الصــ ــح ـــ ة بدور اللوائح الصـ
ة ( ة لها.٢٠٠٥الدول ة اإليبوال واالســـتجا التقدم المحرز من أجل بلوغ وســـُقاس  ١) في مواجهة فاشـــ
ة  ة لمؤشر استخدام الغا ة من الطوار الصح ةن من ثالثة مؤشرات اقتفاوّ ملحما انات  ئ تجمع ب

ة م ة والوقا ـــح ـــ ــتعداد لمواجهة الطوار الصـــ ــ ــ ــطة االســـ ــ ــ ة لهاعن أنشـــ ـــتجا ـــ ـــف عنها واالســـ ـــ  نها والكشـــ
ة الثالثة.)٢(الملح  رد أدناه عرض موجز للمؤشرات االقتفائ  . و

  ما يتعل القدرات التأهب مؤشرف ة، سُقّدر وضع البلدان على أساس تمتعها  ة المطلو في  األساس
ة ة الدول ـــح ــ ــ ــ )٢٠٠٥( اللوائح الصــ ــ ــ ارة عن معدل تنفيذ البلدان في المتوســــ ــــر هو ع ــ ــ . وهذا المؤشـ

ع  ة القدراتلجم ــاســــ الغ عددها  األســ ًا وال ة  ١٣الُمبّلغ عنها ذات ة خارج قدرة، بتطبي معايير مرجع
 ذاتي.الالتحّيز في معدالت اإلبالغ  ضل

  ة إلى ــ النســـ ةأما  ـــتنادًا إلى قدمؤشـــــر الوقا ــع البلدان اســ ـــُقّدر وضـــ ئة ، فســ ة من األو رتها على الوقا
م.  ــطة التطع ــ أنشــ ــطالع  ــ ة واالضــ ـــحة العموم ــ والجوائح عن طر اّتخاذ تدابير آمنة في مجال الصـ
ة منها،  ن الوقا م ة التي  ائ ــد لألمراض الو ـــ ــر التصـ ــ ًا من عناصــ ـــ ــ ــاسـ ــ ـــرًا أســ ــ ع عنصـ مثل التمن و

ة الشــديدة الخطورة والتخّلص افحة األمراض المعد ؤد إلى م منها. وُقاس بواســطة هذا المؤشــر  و
اللقاحات  ة  أمراض ُحتمل أن تتحول  فيمتوســ التغط ة  صــفوف الفئات الُمعرضــة لخطر اإلصــا

ئة.  إلى أو

  ما يخص ة،و  الكشف مؤشرف شفها عن  البلدانسُقّدر وضع  االستجا  الصحة أحداثعلى أساس 
ة  ات التي تشملالعموم د في الوقت المناسب. وُقاس م ذه األحداثله تهاواستجاب الطوار و  الفاش

حســـاب التأخير الحاصـــل في  ة واإلبالغ  عن الكشـــفتوقيتها المناســـب  أحد أحداث الصـــحة العموم
ة له. و  شف تُ عنه وتأكيده واالستجا ة التي ُ ة أحداث الصحة العموم قاس بواسطة هذا المؤشر نس

 .عنها وُستجاب لها في الوقت المناسب

                                                           
قة ج   ١  .٦٩/٢١الوث
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  ـــرمؤ إن ة شــ ة الطوار من  الحما ــح ــ مة  هو الصـ ــ ق ارة عن متوســـ ــــراتع ــــتعداد  مؤشـ ةاالسـ  والوقا
ــف وال ــ ةكشــ ـــتجا مة المحددة،  ناءً . و واالســـ نعلى الق ـــنيف م ات ٥ في البلدان تصـــ ــتو ــ ةل مســ  لحما

ة ةالعام لل مستو التبّين  الصح ة الطوار من  حما التقدم المحرز لبلوغ قاس سُ البلدان. و في  الصح
ة المحددة للوصـــول إلى  ار هذه الغا انعدد  مجموعبواســـطة حســـاب شـــخص مل  المنتقلة البلدان ســـ

ة  مستو من  عًا  آخر إلىحما عالتدرجي في حراز التقدم إلتشج   .البلدان جم
  

ان مؤشر  د من الصحةتمتع الس   مز
 زت ة ّر ار المحددة للوصول إلى الغا  متعددة مختارة تدخالتأثر  ىعل المضمار في هذا شخص مل

ــحة.تأثر بنُ ت القطاعات ــ ــ ــ ـــك بزمامها قطاع الصــ ــ ـــ مســ م التي  ــات والدعوة والتنظ ـــ ــ ــ اسـ ـــ ــ ـــ ــم الســ ــ ـــ ــ  هج رسـ
ة الغ عددها  والمؤشـــرات ذات األولو ة ال ة على تقليل مؤشـــرًا  ١٩الحال  التصـــد المرض عبءمبن

ة المخاطرمختلف ل ة االجتماع ة والبيئ م تدخالت  اللخ من والسلو اسات والدعوة والتنظ رسم الس
 .)٣ لحالم(

  ستعين انتمتع  مؤشرس وهو   أال صون األرواح) نهج ١النهجين التاليين: ( مزد من الصحة الس
ونات ل  فيتحسـين ال أوجه المتأثرن األفراد عدد مجموعحسـاب   نهج )٢( ؛المؤشـراتواحد من م

اة ة الح ن نوع ـــّ ـــحسـ ــر لل عدَّ . وسـ ــب إلى مؤشــ ســ ــحي م ــطة  صــ ــّححة بواســ ـــنوات العمر المصــ سـ
ن تالفيها عاقةاحتســـــاب مدد اإل م ل. التي  ن تحو م ـــاب مدد  و احتســ ـــّححة  ـــنوات العمر المصــ ســ

ن تالفيها إلى عاقةاإل م اس التي  ن مق ـــّ ــ ــ ـــ ــ ة ا حســ اةنوع  على الطار  التغيير تحديد طر عن لح
ة ـــ عت ــ ــحة التمتع مع المتوقع العمر متوســ ــ ــ ــهم لذا الصـ ـــ ــات هذه إحداثه في تســ ــ ــ اسـ ة الق ان ــ ـــ  الســ

افئ ــــينال و ــ ــ ة في تحسـ اة نوع ـــ على الطار  التغيير مثالً  ان وٕاذا .الح ــ ـــ  مع المتوقع العمر متوسـ
ـــحة التمتع ــ ــيناً  افئو  ٠٫١ مقدار الصــ ـــ ة في تحســ اة، نوع ن الح م ل حينئذ ف ــنوات تحو ـــ  العمر ســ

ن التي عاقةاإل مدد احتساب المصّححة ة في تحسين إلى تالفيها م اة نوع  قسمتها طر عن الح
 .٠٫١ المقدار على

 .ر هذا المؤشر ًا على مواصلة تطو ف األمانة حال   تع
  

ـــلة بها ٤٦ عتبر ما مجموعه  (ج) ـــ ــ ــ ـــرات ذات الصــ ــ ــ ـــ ة والمؤشــ ة برمج ة مجموعة أدوات مرنة  غا مثا
ــتخدم  اس أداء برنامج العمل العام الثالث ُتســــ ع التقدملق ـــر وتت ــ ــوب تحقي عشـ ــ ة  الُمحرز صــ أهداف التنم

شــأن  البلدان هذه المؤشــرات ســتخدموســت ).٤ ه (الملحوتيرة إحراز  المســتدامة وتســرع ع التقدم الُمحرز  لتت
اتها المختارة علذا، لن ي ؛أولو ل مؤشــر ألغراض رصــد أداء برنامج العمل العام الثالث عشــر،  تت ل بلد 

عأن ول من المأم هلكن اته.في التقدم الُمحرز  العامتنفيذ برنامج العمل  في إطارل بلد  يتت   أولو
    

ة  وقد عة تولت البرامج التقن ات الالتا ـــت للمنظمة تحديد الغا ـــيرتواألرعين، ســــ ــ ـــُتشــ ــ ــــاء واســ  الدول األعضـــ
ــأنها، و  ــها شـــ ــتعرضـــ ـــًا.اســـ ضــ ـــتف ــًا مســ ــتعراضـــ اء اســـ ـــر ة من  ٤٤وتتواءم  الشــ ات الهذه غا الغ عددها الغا

ة ٤٦ ة المســتدامة و/ أو  غا ة الصــحة ما صــدر عن مع أهداف التنم و/ أو خط عمل قرارات من جمع
ة التوقعات الو/ أو ُأطر. وقد ُحددت  ــتقبل ات مســ ــتناد إلى أحدث  ٢٠٣٠و ٢٠٢٣لعامي شــــأن الغا االســ

ات ال ــمان المواءمة مع الغا ــ ــفي  درجةمُ االتجاهات، لضـــ ــ ة المســـ ــادرة عن أهداف التنم ــ تدامة والقرارات الصـــ
ــحة ــ ــ ـــ ة الصـ ــتدامة و ٢٩ تواءمتو  .جمع ــ ــ ــ ة المســ ة مع أهداف التنم ات  ١٠غا قرارات و/ أو المع أخر غا

ــادرة عن عمل و/ أو األطر الخط  ــ ـــحة والصــ ــ ة الصـ ات  ٥جمع ـــتدامة أخر غا ــ ة المسـ مع أهداف التنم
ــادرة عن عمل و/ أو األطر القرارات و/ أو خط الو  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــحة الصــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ة الصـ  ينهناك غايتفي حين أن جمع

ــتجدة  تتطرقان إلىن يجديدت ـــ ة المسـ ـــحة العموم ــ ات الصـ ات والحد من  أأولو رو ـــادات الم مقاومة مضـــ
المناخ (الجدول ات الناجمة عن األمراض المتأثرة    .)الوف
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اس  :الجدول اتلّخص م :لمنظمةصادر عن الاألثر اإطار ق    مواءمة الغا
 

اتمواءمة  ات الغا  عدد الغا

ة المستدامة  ٢٩ أهداف التنم

ة الصحة   ١٠ القرارات/ خط العمل/ اُألطر الصادرة عن جمع

ة المستدامة  ة الصحة و أهداف التنم  ٥ القرارات/ خط العمل/ اُألطر الصادرة عن جمع

 ٤٤ المجموع الفرعي

ات  ات والوف رو ــــادات الم ات الجديدة (مقاومة مضــ الناجمة عن األمراض المتأثرة الغا
 المناخ)

٢ 

 ٤٦ مجموعال
  

اس الحالي وعلى الرغم من أن   -٣ ة الشاملةمؤشر ضم المؤشرات الثالثة (نظام الق ة الصح  مؤشـرو  التغط
ة ــح ــ ــ ة من الطوار الصـــ ــــرو  الحما ــ ــ ان  مؤشـ ــــ ــ ــ ـــحةتمتع السـ ــ ــ ات ال) مزد من الصــ ةوالغا ــت واألرع برمج ــ ــ  نيالســـ

ة  صـــلةمتوالمؤشـــرات ال ة واســـتخدام الرعا ة األول ة الصـــح اس مجاالت مثل الرعا بها، ســـتواصـــل األمانة تحســـين ق
ة  ة الصـــح ة إذ تنطب على التغط ة وســـالمة المرضـــى وجودة الرعا ــتجا ة وقدرة النظام الصـــحي على االسـ الصـــح

ــ ه الســ ًا لتوج ـــتخدمها حال ـــرات أخر تسـ ــد مؤشـ ـــًا رصــ ضـ ــل األمانة أ ــتواصــ ـــاملة. وســ ــدها الشـ ــات والبرامج ورصــ اســ
مها في البلدان.   وتقي

  
ــر بإيجاز في   -٤ ات المحددة في برنامج العمل العام الثالث عشــ ـــاهمة األمانة في تحقي الغا رد عرض مسـ و

ة المقترحة للفترة  ة البرمج   ٢٠٢١.١-٢٠٢٠مسودة الميزان
  
يزة   -٥ الصــحة ر انات والمعلومات المتصــلة  م نظم الب عتبر تدع اس الخاص ببرنامج و ة من نظام الق ســ رئ

م هذه النظم. ة لتدع ما يلي التدابير المطلو   العمل العام الثالث عشر. وترد ف
  

ة لتتالءم مع   (أ) ات البرمج ـــرات والغا ـــ ــ ــ ـــ ع المؤشــ ن تكييف جم م  : اق القطر ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ التكييف مع السـ
ن  م اقات القطرة. و ــ ـــ ــ ــ ــرات أخر بينما تحاالسـ ــ ــ ـــ ــــيف مؤشـ ــ ــ ة المقارنة على للبلدان أن تضــ ان ف على إم

  الصعيد العالمي.
  

انات   (ب) اس األثر إتاحة ب ات الواردة في إطار ق ـــرات والغا ـــد المؤشــ ــي رصــ قتضـــ ــ انات: ســـ توافر الب
ــول عليها وتكون قابلة للتصــــنيف  ســــهل الحصــ ــب تملكها البلدان و ــورة في الوقت المناســ ســ موثوقة بتكلفة م

اس التقدم اإلنصــاف التي تشــمل المســاواة بين الجنســين لتســمح بتحليلها حســب عوامل تصــنيف عتمد ق . و
ــرات من  ــ ــ اس. وتعتمد عدة مؤشـ ة على نظم قطرة متينة للق ارة الثالث ات المل المحرز من أجل بلوغ الغا
ـــاليب  ــ ــــر واألسـ ـــة ببرنامج العمل العام الثالث عشــ ــ ــرات الخاصـ ـــ ـــتدامة والمؤشـ ة المســـ ــــرات أهداف التنم مؤشــ

ـــتخدمة  ــ ـــ ــ ـــ انات المســ ارة على توافر ب ات المل ة من تلك الغا ل غا اس التقدم المحرز من أجل تحقي  لق
 ، ة والمراف ش اب الوفاة، ومسوحات األسر المع ة التي تشمل أس قة ُتستمد من سجالت األحوال المدن دق

  وسجالت األمراض.
  

                                                           
قة    ١  .١٤٤/٥ت  مالوث
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انات في عدة بلدان غير أن هناك عدة ثغرات التزال  (ج) اق. وســتعمل  تتوافر الب ل في هذا الســ تســجَّ
ة من  انات الوطن م نظم الب ة، لتدع ـــاء الوطن ــ اتب اإلحصـــ ــراكة مع م ــ الشــــ ــاء،  ــ ــ األمانة مع الدول األعضــ

انات وتتوقع إحراز تقدم سرع لتحقي هذا الهدف.   أجل سد هذه الثغرات في الب
  

العمل مع مجم  (د) ـــم  ــ ـــ ــ ــ ـــطلع األمانة بدور حاســـ ـــ ــ ــ ــ م الدعم التقني: تضـــ وعة متنوعة من الجهات تقد
ي تعزز جهودها لجمع  م الدعم إلى البلدان  ة، من خالل تقد ما فيها منظمات اإلحصاء الوطن ة،  الشر
اس راسـخ لبرنامج العمل العام الثالث  انات وتحليلها وتفسـيرها واسـتخدامها، وٕاال سـيتعذر عليها إرسـاء ق الب

ــحة عشــــر وٕاحراز التقدم من أجل تحقي أهداف التن د البلدان بوثائ واضــ ــتزوَّ التحديد، ســ ــتدامة. و ة المســ م
ة. ات البرمج اسها للمؤشرات والغا ة وتقدم األمانة الدعم إلى البلدان في إطار ق   عن المنهج

  
ة:   (هـ) ـــر الشــــفاف ل مؤشـ ـــاب  ة لحسـ ــات والمنهج اســ ــاهمة في الق انات المســ ع الب ــُتتاح للبلدان جم ســ

ــ ـــ ة والمؤشـ ات البرمج ة في والغا ة. والخطوة النهائ ـــف انات الوصـــ ع الب ما في ذلك جم ـــلة بها،  رات المتصـــ
  إعداد التقديرات هي التشاور مع البلدان، وفقًا لإلجراءات التي حددتها األمانة.

  
اس   -٦ ة الواردة في إطار ق انات الوصف ات والمؤشرات والب ة عن الغا ن االطالع على معلومات إضاف م و

 ١موقع اإللكتروني للمنظمة.األثر على ال
 

  التنفيذ المجلس من المطلوب اإلجراء
  
  التقرر. المجلس مدعو إلى اإلحاطة علماً  -٧
  

                                                           
اس    ١ ات والمؤشرات، جنيف: منظمة انظر إطار ق ة: الغا األثر لبرنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالم

ة؛    (على الموقع اإللكتروني التالي:  ٢٠١٨الصحة العالم
http://www.who.int/about/what-we-do/GPW13_WIF_Targets_and_Indicators_English.pdf?ua=1 تـــم االطـــالع ،

سمبر  انون األول/ ٦في    ) والمرجع اآلتي:٢٠١٨د
13th General Programme of Work (GPW13). WHO Impact Framework: indicator metadata. Geneva: World 
Health Organization; 2018    

  (على الموقع اإللكتروني التالي: 
http://www.who.int/about/what-we-do/GPW13_WHO_Impact_Framework_Indicator_Metadata.pdf?ua=1 تــم ،

سمبر  انون األول/ ٦االطالع في    .)٢٠١٨د
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 ١ الملح

ة ل ة الشاملةالمؤشر العام والمؤشرات االقتفائ ة الصح   لتغط

ة الشاملة  ة الصح ةمؤشرات التغط  حسب مراحل العمر ونوع الرعا

  العالج

ة  الوقا
ة والحاالت  عالج األمراض السار
األمومة والفترة  ة المتعلقة  الصح

ة الوالدة والتغذ طة   المح
ات ة واإلصا ة الملطفة  التأهيل عالج األمراض غير السار  الرعا

     

الجودة قة للوالدة المقاسة  ة السا الرعا ة الفّعالة      التغط

التدبير العالجي للمخاض والوالدة ة الفّعالة      التغط

ة المواليد في ة الفّعالة برعا طة بها  التغط قة للوالدة والمح الفترة السا
 لها والالحقة

   

الوالدة طة  ة في الفترة المح الرعا ة الفّعالة      التغط

طة بها  قة للوالدة والمح ة األمهات في الفترة السا ة الفّعالة برعا التغط
 لها والالحقة

   

 

ع التمن ة الفّعالة  ة  التغط عالج االلتهاب الرئو التغط اطنة الطارئة الفّعالة  ة للحاالت ال ة الجراح الرعا ة الفّعالة   التغط
ة الفّعالة  عدالتغط  التأهيل 

فقدان السمع لد الرضع 
 الصم أو الضعاف السمع

ة الفّعالة  التغط
ة الملّطفة  الرعا

ة  ائ م المعالجة الك ة الفّعالة  التغط
ة ألمراض  المناط المدارة الوقائ

 المهملة

ة الحاد  عالج سوء التغذ ة الفّعالة  التغط
م  الوخ

ة عالج أمراض القلب الخلق ة الفّعالة     التغط

افحة نواقل المالرا م ة الفّعالة  عالج اإلسهال التغط ة الفّعالة   التغط
قة لدخول  ة الطوار السا ة الفّعالة بخدمات رعا التغط

 المستشفى
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  العالج

ز  ة التعز  الوقا
ة والحاالت  عالج األمراض السار
األمومة والفترة  ة المتعلقة  الصح

ة الوالدة والتغذ طة   المح
ات ة واإلصا ة الملطفة  التأهيل عالج األمراض غير السار  الرعا

سنوات إلى  ٥من 
 سنة ١٩

ع ضد فيروس   التمن ة الفّعالة  التغط
شر  مي ال  الورم الحل

العالج المضاد  ة الفّعالة  التغط
 للفيروسات القهقرة

عالج سرطانات الدم في األطفال ة الفّعالة   التغط
عد  التأهيل  ة الفّعالة  التغط

ات المرّ   ةاإلصا
ة الفّعالة  التغط

ة   الملّطفةالرعا

 
ة  ائ م المعالجة الك ة الفّعالة  التغط
ة ألمراض المناط المدارة  الوقائ

 المهملة

عالج معاقرة مواد اإلدمان  ة الفّعالة     التغط

مة    ة الوخ ات النفس عالج االضطرا ة الفّعالة     التغط

افحة نواقل المالرا  م ة الفّعالة  ة الفّعالة   التغط    عالج الروالتغط

ة األسنان    ة الفّعالة برعا    التغط

سارة    ح األخطاء االن ة الفّعالة بتصح    التغط

اطنة الطارئة    ة للحاالت ال ة الجراح الرعا ة الفّعالة     التغط

قة لدخول     ة الطوار السا ة الفّعالة بخدمات رعا التغط
 المستشفى

  

             

إلى  ٢٠من 
 سنة ٦٤

التدبير العالجي   ة الفّعالة  التغط
 الرتفاع ضغ الدم

عالج السل ة الفّعالة  مة التغط ة الوخ ات النفس عالج االضطرا ة الفّعالة   التغط
عد  التأهيل  ة الفّعالة  التغط

ات المرّ   ةاإلصا
ة الفّعالة  التغط
ة الملّطفة  الرعا

التدبير العالجي  ة الفّعالة   التغط
وز الدم  الرتفاع غلو

العالج المضاد  ة الفّعالة  التغط
 للفيروسات القهقرة

عالج معاقرة مواد اإلدمان ة الفّعالة     التغط

 
ة  ائ م المعالجة الك ة الفّعالة  التغط

ة ألمراض المناط  الوقائ
 المهملة  المدارة

عالج التهاب الكبد  ة الفّعالة   Cالتغط
ة الفّعالة  عالج سرطانات الثد وعن الرحم والقولون التغط

م والرحم  والمستق
  

افحة نواقل المالرا  م ة الفّعالة  عالج داء القلب اإلقفار   التغط ة الفّعالة     التغط

ة    تة الدماغ عالج الس ة الفّعالة     التغط

عالج داء االنسداد الرئو المزمن    ة الفّعالة     التغط

عالج أمراض الكلى في مراحلها األخيرة    ة الفّعالة     التغط

سارة    ح األخطاء االن ة الفّعالة بتصح    التغط

اطنة الطارئة    ة للحاالت ال ة الجراح الرعا ة الفّعالة     التغط

قة     ة الطوار السا ة الفّعالة بخدمات رعا التغط
 المستشفى  لدخول
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  العالج

ز  ة التعز  الوقا
ة والحاالت  عالج األمراض السار
األمومة والفترة  ة المتعلقة  الصح

ة الوالدة والتغذ طة   المح
ات ة واإلصا ة الملطفة  التأهيل عالج األمراض غير السار  الرعا

 سنة أو أكثر ٦٥

 
ة  ائ م المعالجة الك ة الفّعالة  التغط
ة ألمراض المناط المدارة  الوقائ

 المهملة
عالج السل ة الفّعالة  مة التغط ة الوخ ات النفس عالج االضطرا ة الفّعالة   التغط

عالج الُفصال  ة الفّعالة  التغط
م لمفصل الورك   العظمي الوخ

ة الفّعالة  التغط
ة الملّطفة  الرعا

التدبير العالجي   ة الفّعالة  التغط
 الرتفاع ضغ الدم

العالج المضاد  ة الفّعالة  التغط
 للفيروسات القهقرة

عالج سرطانات الثد وعن الرحم والقولون  ة الفّعالة  التغط
م والرحم  والمستق

  

التدبير العالجي   ة الفّعالة  التغط
وز الدم  الرتفاع غلو

عالج التهاب الكبد  ة الفّعالة  عالج داء القلب اإلقفار  Cالتغط ة الفّعالة   التغط
عد  التأهيل  ة الفّعالة  التغط

ات المرّ   ةاإلصا
 

افحة نواقل المالرا  م ة الفّعالة  ة  التغط تة الدماغ عالج الس ة الفّعالة     التغط

عالج أمراض الرئة     ة الفّعالة     المزمنةالتغط

عالج أمراض الكلى في مراحلها األخيرة    ة الفّعالة     التغط

اطنة الطارئة    ة للحاالت ال ة الجراح الرعا ة الفّعالة     التغط

سارة    ح األخطاء االن ة الفّعالة بتصح    التغط

اطنة الطارئة    ة للحاالت ال ة الجراح الرعا ة الفّعالة     التغط

ة الفّعالة بجراحة     تاالتغط    الكتار

التدبير العالجي     ة الفّعالة  امل األسنانالتغط    لفقدان 

قة     ة الطوار السا ة الفّعالة بخدمات رعا التغط
 المستشفى  لدخول

  

 
انات جديدة أو  ا المظللة تشير إلى أنه قد يلزم جمع ب ما يتعل الخال انات ف المؤشرات بهذهمضاهاة الب انات الخاصة  ا غير المظللة، متاحة وتمت مضاهاتها. الواردة المؤشرات. والب   في الخال
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ة الفّعالة)المؤشر العام ل :٢الجدول  ة الشاملة: المؤشرات (التغط ة الصح   لتغط
 

م األســــرة  ١ ة الفّعالة لخدمات تنظ ــطة  -التغط ــة بواســ ــاء الالتي المقاســ ة النســ ــ م األســــرة  ُتلبىنســ حاجُتهن إلى تنظ
اة حسب السن. وسائلب اجات المل غي توحيد االحت  حديثة. وال ين

م األسرة ستخدمن وسائل حديثة لتنظ  س الكسر: عدد النساء الالتي 

ـــاء الالتي ــ ــر: عدد النسـ فعلن ذلك + عدد  مقام الكســــ ـــرة ولكن ال  ــ م األسـ ــائل حديثة لتنظ ـــ ــتخدام وسـ ــ يرغبن في اســ
م األسرة ستخدمن وسائل حديثة لتنظ  النساء الالتي 

ة  ٢ ع ــــاعة الطب ة الفّعالة بخدمات تعزز الرضـــ ة المواليد  -التغط ــــ ــة بواســـــــطة نســـ ـــ ـــاعة المقاســ ــ الذين يبدأون الرضــ
ة في غضون ساعة واحدة من ا ع  لوالدة.الطب

ة في غضون ساعة واحدة من الوالدةس الكسر: عدد المواليد الذين يبدأون الرضاعة  ع  الطب

اء  مقام الكسر: عدد المواليد األح

التدبير العالجي للمخاض والوالدة  ٣ ة الفّعالة  اء الذين يولدون في  -التغط ة المواليد األح ــ ــ ــطة نســـ ــ ـــــة بواســـ المقاســ
 حضور أحد أخصائيي التوليد المهرة. 

ــنة ٤٩و ١٥ســــ الكســــر: عدد النســــاء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ــور أحد  ســ ًا في حضــ الالتي أنجبن مولودًا ح
اء أو الممرضات أو القابالت)  أخصائيي التوليد المهرة (األط

اء الذين ولدوا لنساء تتراوح أعمارهن بين   في الفترة نفسها سنة ٤٩و ١٥مقام الكسر: عدد المواليد األح

الوالدة  ٤ طة  ة في الفترة المح الرعا ة الفعالة   المقاسة بواسطة حاالت اإلمالص. -التغط

اة عند الوالدة، والذين يزنون ســــ الكســــر:  عدد األجنة والمواليد الذين ال تبدو عليهم أ عالمة من عالمات الح
انات عن سم أو أكثر، في حال عدم توافر  ٣٥غرام أو أكثر، أو الذين تبلغ أطوالهم  ١٠٠٠  مدة الحملب

اء وحاالت اإلمال  ص)مقام الكسر: العدد اإلجمالي للمواليد (األح

 مولود من العدد اإلجمالي للمواليد) ١٠٠٠(لكل 

طة بها والالحقة لها  ٥ قة للوالدة والمح ــــا ــ ة المواليد في الفترة الســـ ة الفّعالة برعا ـــطة معدل  -التغط ـــــ ــة بواسـ ـــ ــ المقاســ
رة للمواليد ات الم اس المعدل للنطاق المرصود.الوف استخدام المق اس  عدل المق  أ. و

ات المواليد في غضون س الكسر:  ام من الميالد ٧عدد وف  أ

اء  مقام الكسر: عدد المواليد األح

طة بها والالحقة لها  ٦ قة للوالدة والمح ـــا ــ ـــ ة األم في الفترة الســـ ة الفّعالة برعا اس  -التغط ــطة المق ـــــ ــة بواســــ ـــــ المقاســــ
ات األمومة الموحّ  اس المعدل لمعدل وف عدل المق اس المعدل للنطاق المرصود.د حسب السن. و  أاستخدام المق

ات بين األمهات  س الكسر: عدد الوف

اء  مقام الكسر: عدد المواليد األح

ع  ٧ التمن ة الفّعالة  ة من الدفتيرا،  -التغط حصـــــلون على الحما ة المقدرة لألطفال الذين  ــطة النســـــ ـــة بواســـ المقاســ
ي  ة والســعال الد ة.والتيتانوس والحصــ ة من خالل المناعة الجماع شــمل ذلك الوقا . و  وااللتهاب الرئو العقد

اب  ة، تُ وفي غ ـــادة المعن ــ ـــــام المضــ ــــف عن األجســ ارات الدم للكشـــ ـــع النطاق الخت ــ ـــــتخدام الواســ ة االســ ـــــ قرَّب النســ
م. ة التطع  استخدام تغط

ع ل تمن حصلون على   س الكسر: عدد األطفال الذين 

ـــر: عدد ــ ــــاد للدفتيرا  مقام الكســ ة إلى الجرعة الثالثة من اللقاح المضـــ ــ ــ النســـ اة  قون على قيد الح ـــع الذين ي ــ الرضــ
ة، وعدد األطفال في  ورات الرئو ـــــاد للم ــ ـــ ــ ي والجرعة الثالثة من اللقاح المتقارن المضــ ــــعال الد ـــ ــ ـــ والتيتانوس والســ

ة من ا ة إلى الجرعة الثان النس م  ةمجموعة األتراب وفقًا لجدول التطع  للقاح المحتو على الحص
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عالج االلتهاب الرئو  ٨ ة الفّعالة  ات إلى  -التغط ة الوف ــ ــ اس المعدل لنسـ ــــطة المق ة المقاســـــة بواسـ ــــا معدل اإلصـ
اس المعدل للنطاق المرصود. استخدام المق اس  عدل المق . و  أااللتهاب الرئو

ات  ــــــر: عدد الوف ــ الكســ ــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الناجمة عن االلتهاب ســــــ ـــنوات  ٥الرئو في األشــــــ ســـــ
 سنة  ١٩و

ة  ـــا ــ ــ ـــ ـــــــر: عدد حاالت اإلصـ ـــ ـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين مقام الكسـ ـــ ــ ــ ـــنوات  ٥االلتهاب الرئو بين األشـ ـــــــ سـ
 سنة  ١٩و

م  ٩ ة الحاد الوخ عالج ســــوء التغذ ة الفّعالة  ة  –التغط ــ اس المعدل لنســ ـــة بواســــطة المق ات إلى المقاسـ حاالت الوف
اس المعدل للنطاق المرصود. استخدام المق اس  عدل المق م. و ة الحاد الوخ سوء التغذ ة   أاإلصا

ات  مس الكسر: عدد الوف ة الحاد الوخ  الناجمة من سوء التغذ

م ة الحاد الوخ سوء التغذ ة   مقام الكسر: عدد حاالت اإلصا

العالج ا ١٠ ة الفّعالة  ائي الوقائي ألمراض المناط المدارة المهَملة التغط م ـــــ  -لك ـــ ــ ـــــطة المتوســ ــ ــ ـــة بواســـ ـــــــ المقاســ
عالج خمسة من أمراض المناط المدارة المهملة. ة   الهندسي للتغط

ــلون على العالج الوقائي المضـــاد لداء الفيالرات اللمفي ســـ  حصـ ــخاص الذين  ة الكســـر: عدد األشـ الب وداء 
ة  الترة والتراخوماالذنب والبلهارس ة المنقولة   والعدو الديدان

ــــــاد لداء الفيالرات اللمفي  ــ حتاجون إلى العالج المضــ ــخاص الذين  ــ ـــ ـــر: عدد األشـــ ـــ ــ ة الذنب مقام الكســ الب وداء 
الترة والتراخوما ة المنقولة  ة والعدو الديدان  والبلهارس

افحة نواقل المالرا  ١١ م ة الفّعالة  ان الذين ينامون المقاسـ -التغط ة السـ ات المعالجة ة بواسـطة نسـ تحت الناموسـ
 مبيدات الحشرات أو في ظل الرش الثمالي الفّعال لألماكن المغلقة 

ة التي س الكسر: عدد األشخاص  ش مبيدات الحشرات أو األسر المع ات المعالجة  الذين ينامون تحت الناموس
 المغلقةاكن حصل على الرش الثمالي الفّعال لألمت

التدخل ان المعّرضون لخطر المالرا والمستهدفون   مقام الكسر: الس

عالج اإلسهال  ١٢ ة الفّعالة  ات إلى  -التغط ة الوف اس المعدل لنس اإلسهال. المقاسة بواسطة المق ة  معدل اإلصا
اس المعدل للنطاق المرصود. استخدام المق اس  عدل المق  أو

ات  س الكسر:  الناجمة عن اإلسهالعدد الوف

اإلسهال ة   مقام الكسر: عدد حاالت اإلصا

شــــــر  ١٣ مي ال ــد فيروس الورم الحل ع ضــــ التمن ة الفعالة  اللقاح  -التغط م  ة التطع ة تغط ـــة بواســــــطة نســــــ المقاســـ
. شر مي ال  المضاد لفيروس الورم الحل

ات الحاصــــالت على الجرعة ســــ الكســــر: عدد  شــــر الفت مي ال ــاد لفيروس الورم الحل األخيرة من اللقاح المضــ
ة م  خالل السنة التقو

م ات في مجموعة األتراب، وفقًا لجدول التطع  مقام الكسر: عدد الفت

العالج المضـــاد للفيروســـات القهقرة  ١٤ ة الفّعالة  األيدز والعدو  -التغط ة األفراد المصـــابين  المقاس بواســـطة نســـ
حصلون على العالج المضاد للفيروسات القهقرة فيروسه ال  ذين 

 س الكسر: عدد األشخاص الخاضعين للعالج المضاد للفيروسات القهقرة

فيروسه األيدز والعدو   مقام الكسر: عدد األفراد المصابين 

ح عدد األفراد الخاضـــعين للعالج المضـــاد ل صـــ ــ الكســـر ل سـ ح  ة تصـــح ح التطورات المســـتقبل لفيروســـات (ســـتت
 القهقرة الذين يتحق لديهم الكبت الفيروسي)

عالج الســـــل  ١٥ ة الفّعالة  اله) المبلّ  -التغط ع أشـــــ ة حاالت الســـــل (بجم ــ ـــفها نســـ ــة بوصــ غ عنها والخاضـــــعة المقاســـ
ة في العام نفسه  للعالج إلى المعدل المقدر لإلصا
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العالج المضــاد اللتهاب الكبد  ١٦ ة الفعالة  خصــت إصــابتهم  - Cالتغط ة األشــخاص الذين شــُ المقاســة بواســطة نســ
فيروس التهاب الكبد  حصلون على العالج المضاد للعدو في سنة محددة.  Cالعدو المزمنة   والذين 

ة المضادة للفيروسات األدو اشر (خالل سنة  ،س الكسر: عدد األشخاص الذين بدأوا العالج  ذات المفعول الم
 معينة)

فيروس التهاب الكبد مقام ا العدو المزمنة   Cلكسر: عدد األشخاص الذين ُشّخصت إصابتهم 

ة  ١٧ العالج المضــــاد ألمراض القلب الِخلق ة الفعالة  ات إلى  -التغط ة الوف اس المعدل لنســــ المقاســــة بواســــطة المق
اس المعد استخدام المق اس  عدل المق ة. و  أل للنطاق المرصود.معدل انتشار أمراض القلب الخلق

ات  ةأالناجمة عن س الكسر: عدد الوف  مراض القلب الخلق

ة  مقام الكسر: معدل انتشار أمراض القلب الخلق

ة للحاالت ال ١٨ ة الجراح الرعا ة الفعالة  ات إلى  -ة الطارئة اطنالتغط ة الوف اس المعدل لنس المقاسة بواسطة المق
التهاب  ة  ــــا اس معدل اإلصـ ــتخدام المق اســـ اس  عدل المق . و ــداد المعو ة والعلوص الشـــــللي واالنســـ الزائدة الدود
 أالمعدل للنطاق المرصود.

ـــــداد المعو  ــ ــ ـــ ــ ــــللي واالنسـ ــ ــ ـــ ــ ــة والعلوص الشـ ــات النــاجمــة عن التهــاب الزائــدة الــدود ـــر: عــدد الوف ــ ـــــــ ــ الكســ ــ ـــ ــ ــ  ســـ
ة والعلو  التهاب الزائدة الدود ة   الشللي واالنسداد المعو ص مقام الكسر: عدد حاالت اإلصا

سـارة  ١٩ ح األخطاء االن ة الفّعالة بتصـح ة التدهور المعتدل لل -التغط اس المعدل لنسـ  صــرالمقاسـة بواسـطة المق
م للعن ُ  اس ر عن ُ صعد + التدهور الوخ عدل المق سار غير المصحح. و عد + العمى الناجم عن الخطأ االن

اس المعدل  أللنطاق المرصود. استخدام المق

م للر عن ُ صس الكسر: عدد الحاالت المنتشرة للتدهور المعتدل لل عد + العمى ر عن ُ صعد + التدهور الوخ
سار غير المصحح  الناجم عن الخطأ االن

ان  مقام الكسر: العدد اإلجمالي للس

ة الملطفة  ٢٠ الرعا ة الفّعالة  ــتهالك  -التغط ـــ ــ ــ ــطة اسـ ــ ـــ ــ ـــــة بواسـ ــ ة المفعول المعادلة المقاســـ ة القو نات األفيون ــ ــ ـــ ــ المسـ
استثناء الميثادون) لكل وفاة ناجمة عن السرطان  للمورفين (

ان ة المفعول المعادلة للمورفين على صعيد الس ة القو نات األفيون  س الكسر: استهالك المس

ات الناجمة عن السرطان في الفترة نفسها  مقام الكسر: العدد اإلجمالي للوف

عالج ســرطانات الدم لد األطفال  ٢١ ة الفّعالة  ات إلى  -التغط ة الوف اس المعدل لنســ معدل المقاســة بواســطة المق
اس المعدل للنطاق المرصود. استخدام المق اس  عدل المق ة. و  أاإلصا

ات   سنة ١٩سنوات و ٥بين  الناجمة عن سرطانات الدم لد األفراد الذين تتراوح أعمارهمس الكسر: عدد الوف

سرطانات الدم بين  ة   سنة ١٩سنوات و ٥الذين تتراوح أعمارهم بين  األفرادمقام الكسر: عدد حاالت اإلصا

عالج الرو  ٢٢ ة الفّعالة  ات إلى  -التغط ة الوف اس المعدل لنس عدل المقاسة بواسطة المق الرو. و ة  معدل اإلصا
اس استخدام المق اس   أالمعدل للنطاق المرصود. المق

ات   سنة ١٩سنوات و ٥الناجمة عن الرو لد األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين س الكسر: عدد الوف

الرو بين األ ة   سنة ١٩سنوات و ٥الذين تتراوح أعمارهم بين  فرادمقام الكسر: عدد حاالت اإلصا

ة األسنان  ٢٣ ة الفّعالة برعا عدل المقاسة  -التغط ة انتشار تسوس األسنان الدائمة. و اس المعدل لنس بواسطة المق
اس المعدل للنطاق المرصود. استخدام المق اس   أالمق

 س الكسر: عدد األفراد المصابين بتسوس األسنان الدائمة

ان  مقام الكسر: العدد اإلجمالي للس
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التدبير العالجي الرتفاع ضغ الدم  ٢٤ ة الفّعالة  فر ضغ الدم  -التغط ة األفراد المصابين  المقاسة بواسطة نس
ة لضغ الدم التي تزد على  ات العالج حققون الغا  .١٤٠/٩٠الذين 

قل ضغ الدم لديهم عن  حصلون على العالج والذين    ١٤٠/٩٠س الكسر: عدد األشخاص الذين 

فر ضــغ الدم (ضــغ الدم  حصــلون  ١٤٠/٩٠ســاو مقام الكســر: عدد األشــخاص المصــابين  أو أكثر) وال 
حصلون على العالج فر ضغ الدم و  على العالج + عدد األشخاص الذين ُشخّصت إصابتهم 

وز الدم  ٢٥ التدبير العالجي الرتفاع غلو ة الفّعالة  وز  -التغط ارتفاع غلو ة األفراد المصابين  المقاسة بواسطة نس
ة العالج حققون الغا وز بالزما الدم التي تقل عن الدم الذين  ات غلو ـــــتو ــ ـــ ــ ــيلتر مع  ١٢٦ة لمســ ــ ـــــــ ــ سـ غرام/ د مل

ام.  الص

خصــّ  وز البالزما عن ســ الكســر: عدد األشــخاص الذين شــُ ات غلو ر وتقل لديهم مســتو ت إصــابتهم بداء الســ
ام ممن يتلقون العالج ١٢٦ سيلتر مع الص غرام/ د  مل

وز الدم مقام الكسر: عدد األشخاص الذين تبلغ لديه ات غلو ام  ١٢٦م مستو سيلتر أو أكثر مع الص غرام/ د مل
وز البالزما عن  ات غلو ــــتو ـــ ــ ر وتقل لديهم مسـ ـــــ ـــ ــابتهم بداء الســ ــ ـــ ــ ت إصـ ـــــــّ خصـــ ــُ ــ ـــــ ـــخاص الذين شـ ــ ـــ + عدد األشــ

ام ممن يتلقون العالج  ١٢٦ سيلتر مع الص غرام/ د  مل

عالج سرطانات الثد وعن الرحم والقولون  ٢٦ ة الفّعالة  م والرحم التغط اس المعدل  -والمستق المقاسة بواسطة المق
اس المعدل للنطاق  اســتخدام المق اس  عدل المق ة لكل نوع من أنواع الســرطان و ات إلى معدل اإلصــا ة الوف لنســ

 أالمرصود.
ات  ل نوع من أنواع السرطانس الكسر: عدد الوف  الناجمة عن 

ل نو  ة   ع من أنواع السرطان مقام الكسر: عدد حاالت اإلصا
ة الفّعالة لكل نوع من أنواع السرطان األرعة على حدة)  (ُتحسب التغط

عالج مرض القلب اإلقفار  ٢٧ ة الفّعالة  ات إلى  –التغط ة الوف ــ ـــــ ــ اس المعدل لنسـ ــطة المق ـــ ــ ــ ـــة بواسـ ــ حاالت المقاســـــ
اس  استخدام المق اس  عدل المق . و مرض القلب اإلقفار ة   أالمعدل للنطاق المرصود.اإلصا

ات   الناجمة عن مرض القلب اإلقفار س الكسر: عدد الوف
مرض القلب اإلقفار  ة   مقام الكسر: عدد حاالت اإلصا

ة  ٢٨ تة الدماغ ــ عالج الســ ة الفّعالة  ات إلى  -التغط ة الوف اس المعدل لنســــ ـــة بواســــطة المق ة المقاسـ معدل اإلصــــا
ة. تة الدماغ اس المعدل للنطاق المرصود. الس استخدام المق اس  عدل المق  أو

ات  ةس الكسر: عدد الوف تة الدماغ  الناجمة عن الس

ة  تة الدماغ الس ة   مقام الكسر: عدد حاالت اإلصا

عالج داء االنسداد الرئو المزمن  ٢٩ ة الفّعالة  ة  –التغط اس المعدل لنس ات إلى المقاسة بواسطة المق حاالت الوف
اس المعدل للنطاق المرصود. استخدام المق اس  عدل المق ة بداء االنسداد الرئو المزمن. و  أاإلصا

ات   الناجمة عن داء االنسداد الرئو المزمنس الكسر: عدد الوف

 س الكسر: عدد حاالت داء االنسداد الرئو المزمن المنتشرة 

ة الفّعالة  ٣٠ ات  -عالج أمراض الكلى في مراحلها األخيرة التغط ة الوف ــ ــ ـــ ــ اس المعدل لنسـ ـــطة المق ــ ــ ـــة بواســـ ـــ ــ المقاســ
ــاس  عــدل المق ــــار أمراض الكلى في مراحلهــا األخيرة. و ـــ ــ ــ ـــ النــاجمــة عن أمراض الكلى المزمنــة، إلى معــدل انتشــ

اس المعدل للنطاق المرصود.  أاستخدام المق
ات   راض الكلى المزمنةالناجمة عن أمس الكسر: عدد الوف

أمراضس الكسر: عدد  ة   األخيرة االكلى في مراحله الحاالت المضا

ة الفّعالة بجراحة  ٣١ تاالتغط ــعوا لجراحة  - الكتار ـــ ــــاد الذين خضــ ــ السـ ــابين  ـــ ة األفراد المصــ ــ ــطة نســـــ ــ ـــة بواســـ المقاســــ
تا  .الكتار

تاس الكسر: عدد األفراد المصابين  تاالذين خضعوا لجراحة  الكتار  الكتار
العمى الناجم عن  م أو  صــــر الوخ ضــــعف ال ــابين  ــر: عدد األفراد المصــ تامقام الكســ + عدد األفراد الذين  الكتار

تاخضعوا لجراحة   الكتار
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ة الفّعالة ل ٣٢ امل لتدبير العالجي التغط نان دائمة على الفقدان  ـــ ــ ــ ـــ ــ قى لديهم أ أســ ـــنان (األفراد الذين ال يت ـــــ ــ ـــ ألسـ
امل األسنانالمقاسة بواسطة معدل انتشار  -اإلطالق)   .فقدان 

الغين  امل األسنانسنة من العمر أو أكثر المصابين  ٦٥س الكسر: عدد األفراد ال  فقدان 

الغين من  ة لل ان  سنة أو أكثر ٦٥العمر مقام الكسر: عدد األفراد في المجموعة الس

ة  ٣٣ ات النفس عالج االضطرا ة الفّعالة  مة. -التغط ة الوخ ات النفس عالج االضطرا ة   المقاسة بواسطة التغط

مة ة الوخ ات النفس  س الكسر: عدد األشخاص الخاضعين لعالج االضطرا

مة ة الوخ ات النفس االضطرا  س الكسر: عدد األشخاص المصابين 

عالج معاقرة مواد اإلدمان  ٣٤ ة الفّعالة  ات معاقرة مواد  -التغط ــطرا اضــ ــابين  ة األفراد المصــ المقاســــة بواســــطة نســــ
 عالج مااإلدمان الذين يتلقون 

ة المختلفة خالل العام الماضي  س المقام: عدد األشخاص الذين حصلوا على التدخالت العالج

اضطر   اب معاقرة مواد اإلدمانمقام الكسر: عدد األشخاص المصابين 

التأهيل  ٣٥ ة الفّعالة  ات المرّ عد االتغط ــــا ات مرّ  -ة إلصــ ـــا ــابين بإصـــ ة األفراد المصــــ ــطة نســــــ ــــة بواســــ ة المقاســ
 يب متعددة للتأهيللوالخاضعين ألسا

اجات المرّ  ـــــخاص ذو االحت ــر: عدد األشــ ــ ــ الكســـ ــ ـــلون على التأهيل ســـ ــ حصــ ة الذين  ــــا ة الناجمة عن اإلصـــ
 المتعدد التخصصات

اجات المرّ  ةمقام الكسر: العدد اإلجمالي لألشخاص ذو االحت  ة الناجمة عن اإلصا

م لمفصل الورك  ٣٦ عالج الُفصال العظمي الوخ ة الفّعالة  ة األشخاص الذين خضعوا  -التغط المقاسة بواسطة نس
ادله. حتاجون إلى است  الستبدال مفصل الورك إلى عدد من 

 الكسر: عدد األشخاص الذين خضعوا الستبدال مفصل الوركس 

م لمفصل الورك + عدد األشخاص الذين خضعوا  الُفصال العظمي الوخ مقام الكسر: عدد االشخاص المصابين 
 الستبدال مفصل الورك

ة الفّعالة  ٣٧  فقدان السمع لد الرضع الصم أو الضعاف السمع.عد تأهيل الالتغط

الغين من العمر   فقدان السمععد سنة) الذين خضعوا للتأهيل  ١-صفرس الكسر: عدد الرضع (ال

الغين من العمر  ضعف السمعخّص سنة) الذين شُ  ١-صفرمقام الكسر: عدد الرضع (ال الصمم أو   ت إصابتهم 

ـــتشــــفى  ٣٨ قة لدخول المسـ ة الطوار الســــا ة الفّعالة بخدمات رعا ـــة  -التغط الغين واألطفال المقاسـ ة ال ـــطة نســــ بواسـ
ة الحادة. ات الناجمة عن اإلصا ع الوف  الذين يتوفون في المستشفى إلى جم

استثناء "المتوفين قبل الوصول" أو  ة الحادة ( ات التي تحدث في المستشفى نتيجة لإلصا س الكسر: عدد الوف
 "المتوفين لد الوصول")

ات الناجمة ع ة الحادةمقام الكسر: عدد الوف  ن اإلصا

قة للوالدة  ٣٩ ة السا الرعا ة الفّعالة   الجودةالمقاسة  -التغط

ــر: عدد النســــــاء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ة  ٤٩و ١٥ســــــ الكســــ ًا في فترة زمن ــــنة والالتي أنجبن مولودًا ح ســ
اس ضـــغ ا قة للوالدة أرع مرات أو أكثر وخضـــعن لق ة الســـا لدم وســـحب عينات الدم معينة وحصـــلن على الرعا

قة للوالدة ة السا  في زارة واحدة على األقل من زارات الرعا

ــاء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ــ ـــ ــــر: العدد اإلجمالي للنسـ ًا في  ٤٩و ١٥مقام الكســــ ـــنة والالتي أنجبن مولودًا ح ــ ــ سـ
ة نفسها  الفترة الزمن

شأن هذه المؤشرات أو مضاهاتها.  انات جديدة  ا المظللة تشير إلى أنه قد يلزم جمع ب  الخال
اس المعدل للنطاق المرصود:  أ   ])٢,٥المئين  ’ [س -] ٩٧,٥المئين  ’ [(س ])/٢,٥المئين  ’ [س -(س  - ١المق
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  ٢ الملح
 

ةمؤشر ا ة من الطوارئ الصح   لحما
 

ة ار  الغا ة مل ة على نحو أفضلحما  شخص آخر من الطوارئ الصح

ة على نحو أفضلالمؤشر المرّ  المؤشر ة من الطوار الصح  ب للحما

ة من المتوســــ الحســــابي لثالثة مؤشــــراتمؤشــــر ايتكون  التعرف ة من الطوار الصــــح ة لحما ، فرع
 وهي:  أال

 :ـــة  التــأهــب ـــح ــ ــ ـــ ــ ـــاللوائح الصــ ـــــة  ـــ ــ ـــــ م القـــدرات الخـــاصـ قـــاس تـــأهـــب البلـــدان بـــدرجـــات تقي
ة ـــحّ )، المُ ٢٠٠٥(  الدول ـــترك، والمصــــنفة في صـ م الخارجي المشـ ــتخدام درجات التقي اســ حة 

 خمس فئات؛

 :ة ة  الوقا ة المعرضــة لمخاطر الُمْمرضــات ذات األولو ان ة الفّعالة للمجموعات الســ الحما
ما في ذلك تلك التي تسبب األنفلونزا؛ م،   في اإلقل

  :ة افحة الُمْمرضات. - سُحدد الحقاً الكشف واالستجا ة البلدان لم  مثل استجا

 

 طرقة التقدير/
 الحساب

ة الُقطرة = ة الصح ة      مؤشر الحما ة + الكشف واالستجا   التأهب + الوقا
٣ 

المصادر المفضلة 
انات ة ( التأهب:  للب ة الدول ــــح م الذاتي للدول األطراف في اللوائح الصــ )، وتقرر ٢٠٠٥تقرر التقي

الدخل القومي اإلجمالي انات البنك الدولي الخاصة  م الخارجي المشترك، و  التقي

 :ة ع على الصعيد الوطني،  الوقا ة التمن سيف لتغط ة واليون تقديرات منظمة الصحة العالم
ــــد  ــ ـــ انات المرصــ انات المتعلقة و ة، والب ــحة العالم ـــ ــ ــ ع لمنظمة الصــ ــحي العالمي التا ــ ـــــ الصــ
ة من العدو  افحتهاالوقا  وم

 ة ــف واالســــتجا ات المرض،الكشــ ار فاشــــــ انات  : نظام إدارة األحداث، وأخ الواردة في والب
ة ر واالستجا  تقارر البلدان أو نظام اإلنذار الم

 مصادر محتملة
انات  أخر للب

 اطي العالمي من اللقاحات استعمال المخزون االحت انات الخاصة   الب

 افحتها في حال توافرها ة من العدو وم الوقا انات األخر المتعلقة   الب

انات  المستو الُقطر  تصنيف الب

التواتر المتوقع لجمع 
انات اً  الب  سنو

انات م  نوع الب ــة، وتقرر التقي ــة الــدول ـــــــح ــ ـــ م الــذاتي للــدول األطراف في اللوائح الصــ الخــارجي تقرر التقي
مالءمة التوقيت،  ـــــة  ـــرات الخاصــ ــ ع، والمؤشــ التمن ة  التغط ـــة  ــ ــترك، والتقديرات الخاصــ المشـــــ

اس عدد العاملين في مج ق ة من والمؤشر الخاص  ة الحاصلين على الوقا ة الصح ال الرعا
ة.العدو  ة الصح الرعا طة   المرت
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د من الصحةمؤشر  مز ان    : المؤشراتتمتع الس
 

  تجر مناقشة المؤشر مع الخبراء التقنيين.  أ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دون سن الخامسةمعدل انتشار التقّزم بين األطفال  ١

 معدل انتشار الهزال بين األطفال دون سن الخامسة ٢

ة ٣ ة واالجتماع ة النفس م من حيث الصحة والتعلم والعاف ة األطفال دون سن الخامسة ذو النمو السل  نس

ة ٤ ما في ذلك العنف البدني والنفسي على أيد مقدمي الرعا  عدد األطفال الذين تعرضوا للعنف، 

ــاء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ٥ ــ ة النســ ــ ـــأن  ٤٩و ١٥نســــ شـــ ــتنيرة  ــ ـــهن قرارات مســ أنفســـ ـــنة والالتي يتخذن  ســـ
ة الصحة اإلنجاب ة المتعلقة  ة، واستخدام وسائل منع الحمل، والرعا  العالقات الجنس

ات الالتي تتراوح أعمارهن بين  ٦ ة النساء المعاشرات والفت لعنف بدني أو سنة، الالتي تعرضن  ٤٩و ١٥نس
 جنسي أو نفسي من عشير حالي أو ساب

قة في الهواء المح التي تقل أقطارها  ٧ مات الدق ـــــ ـــ ــ ات الجســ ــــتو ـــ ــ ـــون لمســـ ــ ــ ـــ ان الذين يتعرضــ ــــــــ ــ ة الســ ــــــــ ــ نســ
ة عن  ة ٢,٥اإليرودينام ما يتجاوز الحدود التي توصي بها منظمة الصحة العالم رومتر،   م

ان الذين يتعرضون لزادة  ٨ ة الس  أبيرة في درجات حرارة الهواءنس

ة التي تستفيد ٩ ان اه الشرب الخاضعة لإلدارة المأمونة المجموعة الس  من خدمات م

ة التي تستفيد ١٠ ان  من خدمات اإلصحاح الخاضعة لإلدارة المأمونة المجموعة الس

الغين من العمر  ١١ غ بين ال  سنة أو أكثر ١٥معدل انتشار تعاطي الت

اق الوطني على أنه استهالك الفرد للكحولعرّ تعاطي الكحول على نحو ضار المُ  ١٢  ف وفقًا للس

ان من الملح/ الصوديوم ١٣  متوس مدخول الس

الغين ١٤  معدل انتشار ارتفاع ضغ الدم بين ال

 معدل انتشار فر الوزن والسمنة بين األطفال والمراهقين ١٥

اً  التخلص من الدهون المتحولة ١٦  الُمنتجة صناع

الغين ١٧  معدل انتشار نقص النشا البدني بين ال

 معدل محاوالت االنتحار ١٨

ات الناجمة عن حوادث المرور ١٩  عدد اإلصا
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ة والمؤشرات ذات الصلة ات البرمج   أالغا
 

ة  ١ ة والتأهيل ة العالج ة والرعا ــحة والوقا ـــ ــ ما في ذلك تعزز الصــ ة الجيدة ( ـــ ــ ــ ــاســ ـــ ــ ة األســ ـــح ــ زادة إتاحة الخدمات الصــــ
ة  مؤشر التغط اسها  ة، وق ة األول ة الصح يز على الرعا ة الشاملةوالملطفة) مع التر  الصح

أنها اإلنفاق من األموال  ٢ ة (التي ُتعرَّف  ات مال ــعو ــ ــــون لصـ ـــخاص الذين يتعرضـ ة لألشــ ة المئو ــ ــ وقف الزادة في النسـ
ة ما يتجاوز القدرة على الدفع) من أجل حصولهم على الخدمات الصح  الخاصة 

ة  ٣ ة الممولة من الميزان ة للنفقات الصح ة المئو مقدار زادة النس  ٪١٠العامة 

ة، إلى  أ٤ ة المجان ما في ذلك األدو ة،  ة األول ة الصح ة للرعا ة األساس  ٪٨٠زادة توافر األدو

ل  ب٤ غي إتاحتها تش ة التي ين ة ٪٦٠مجموعة المضادات الحيو  أو أكثر من االستهالك اإلجمالي للمضادات الحيو

ة األسـاسـ ٥ ة الخدمات الصـح ة األفقر زادة تغط ات في الشـرحة الخمسـ ة بين الجماعات السـرعة التأثر والنسـاء والفت
 ٪٧٠إلى 

مقدار  سنة ٦٥خفض عدد المسنين الذين تزد أعمارهم على  ٦ ة  عتمدون على الرعا  مليون  ١٥الذين 

حتاجون إلى هذا العالج  ٧ ــى الذين  ة المرضــ فة على زادة توافر المورفين الفمو في مراف رعا ة الملطِّ ألغراض الرعا
ات من  ع المستو  ٪٥٠إلى  ٪٢٥جم

ة وتحسين توزعها ٨ ثافة القو العاملة الصح  زادة 

ة أ٩ ة الدول موجب اللوائح الصح  زادة قدرة البلدان الالزمة 

ا واألنفلونزا  ب٩ ع ضد الكوليرا والحمى الصفراء والتهاب السحا التمن ة   الجائحةزادة التغط

ــرعي التأثر الذين  ١٠ ة من بين األشــــخاص الســ ة األســــاســــ ـــلون على الخدمات الصــــح حصـ ــخاص الذين  زادة عدد األشــ
شون في بيئات هشة إلى   على األقل ٪٨٠ع

ات لكل  ١١ ة  ١٠٠ ٠٠٠خفض عدد الوف  ٪٥شخص التي ُتعز إلى الكوارث بنس

ات األمومة  ١٢ ة خفض المعدل العالمي لوف  ٪٣٠بنس

ة  ١٣ ن تالفيها بنس م ات األطفال الحديثي الوالدة واألطفال دون سن الخامسة التي   ٪٣٠خفض وف

ة  ١٤ التقزم بنس  ٪٣٠خفض عدد األطفال دون سن الخامسة المصابين 

 ٪٥خفض معدل انتشار الهزال بين األطفال دون سن الخامسة إلى أقل من  ١٥

ة األ ١٦ ــ ـــ ة زادة نســ ة واالجتماع ــ ـــ ة النفســ ـــحة والتعلم والعاف ــ م من حيث الصــ ــل ــ ــة ذو النمو الســـ ــ ــــن الخامســـ طفال دون ســـ
 ٪٨٠  إلى

ما في ذلك العنف البدني والنفســـي  ١٧ ة،  خفض عدد األطفال الذين تعرضـــوا للعنف خالل األشـــهر االثني عشـــر الماضـــ
ة  ة خالل الشهر الساب بنس  ٪٢٠على أيد مقدمي الرعا

ة النساء الالتي في سن اإلنجاب (في عمر  ١٨ م األسرة بسنة ٤٩-١٥زادة نس  وسائل) والالتي ُلّبيت حاجُتهن إلى تنظ
 ٪٦٦حديثة إلى 

ـــاء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ١٩ ة النســ ـــ ــنة و ١٥زادة نســ ــ ـــأن  ٤٩سـ شــ ـــتنيرة  ـــهن قرارات مســ أنفســ ــنة والالتي يتخذن  ســـ
ة، واستخدام وس ة إلى العالقات الجنس الصحة اإلنجاب ة المتعلقة   ٪٦٨ائل منع الحمل، والرعا

ات الالتي تتراوح أعمارهن بين  ٢٠ ة النســــاء المعاشــــرات والفت ـــ ــن لعنف بدني أو  ٤٩و ١٥خفض نسـ ــنة، الالتي تعرضــ ســ
قة، من  ، خالل االثني عشر شهرًا السا  ٪١٥إلى  ٪٢٠جنسي أو نفسي من عشير حالي أو ساب
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ــبي قدره تحقي ٢١ ـــ ــ ــن  ٪٢٠ انخفاض نســـ ـــ ــ ــ رة (في سـ ات الم ــنة ٧٠-٣٠في معدل الوف ــ ـــ ــ ) الناجمة عن األمراض غير سـ
ة والعالج ر وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة) عن طر الوقا ة والسرطان والس  السارة (أمراض القلب واألوع

مقدار  ٢٢ الغين من العمر في معدل االنتشار الراهن لتعاط ٪٢٥تحقي انخفاض نسبي  غ بين ال  سنة أو أكثر ١٥ي الت

مقدار  ٢٣ على األقل في معدالت تعاطي الكحول على نحو ضار حسب االقتضاء في إطار  ٪٧تحقي انخفاض نسبي 
اق الوطني  الس

مقدار  ٢٤ ان من الملح/ الصوديوم ٪٢٥تحقي انخفاض نسبي   في متوس مدخول الس

دء انحسارهما ١٩-٥سنوات) وسمنة األطفال ( ٤-صفرفر الوزن بين األطفال (وقف زادة انتشار  ٢٥  سنة) و

ة اللوائح  ٢٦ حما ة لألشــخاص المشــمولين  ة المئو ًا (زادة النســ ة المتحولة المنتجة صــناع التخلص من األحماض الدهن
 الفّعالة)

مقدار  ٢٧ الغين من العمر في معدل انتشار نقص النشا  ٪٧تحقي انخفاض نسبي   سنة أو أكثر ١٨البدني بين ال

ة  ٢٨ ات الناجمة عن االنتحار بنس  ٪١٥الحد من معدل الوف

ة  ٢٩ ات الناجمة عن حوادث المرور على الصعيد العالمي بنس ات واإلصا  ٪٢٠خفض عدد الوف

ة الزادة  ٣٠ ة بتغط ــ ــ ـــ ـــ ة والنفســـ ة (الخدمات الدوائ ة وخدمات إعادة التأهيل والخدمات خدمات التدخالت العالج االجتماع
ة  مة بنس ة الوخ ة) لمعالجة حاالت الصحة النفس  ٪٥٠الالحقة للرعا

مقدار  ٣١  في معدل انتشار ارتفاع ضغ الدم ٪٢٠تحقي انخفاض نسبي 

شر بين المراهقات ( ٣٢ مي ال اللقاح المضاد لفيروس الورم الحل ة   ٪٥٠سنة) إلى  ١٤-سنوات ٩زادة التغط

ة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ٣٣  ٪٢٥ممن يخضعن لفحص سرطان عن الرحم إلى  سنة ٤٩و ٣٠زادة نس

سببها فيروس شلل األطفال البر أو فيروس شلل األطفال  ٣٤ استئصال شلل األطفال: انعدام حاالت شلل األطفال التي 
 الدائر المشت من اللقاحات

بلدًا آخر موطونًا (العدد اإلجمالي  ٣٠لقضاء على مرض واحد على األقل من أمراض المناط المدارة المهملة في ا ٣٥
 التراكمي للبلدان)

فيروس  ٣٦ ـــابين  ــل بين األشـــــخاص المصــ ــ ات الناجمة عن السـ ما في ذلك الوف ــل ( ــ ات الناجمة عن السـ خفض عدد الوف
ة  ) بنس شر  ٪٥٠العوز المناعي ال

ة  ٣٧ ات الناجمة عن المالرا بنس  ٪٥٠خفض عدد الوف

ات الناجمة عن فيروس التهاب الكبد  ٣٨ ة  Cوفيروس التهاب الكبد  Bخفض عدد الوف  ٪٤٠بنس

شــر لكل  ٣٩ فيروس العوز المناعي ال ات الجديدة  حســب  ١٠٠٠خفض عدد اإلصــا ان  شــخص غير مصــاب من الســ
ة الجنس والعمر والمجموعات ا ة بنس س ة الرئ ان  ٪٧٣لس

ة إلى  ٤٠ ة من اللقاح المحتو على الحص ة بجرعة ثان ة التغط  ٪٨٥زادة نس

سين إلى  ٤١ ة عالج السل المقاوم للرفامب  ٪٨٠زادة مستو تغط

عض الكائنات المختارة المقاومة  ٤٢ ة لحاالت عدو مجر الدم الناجمة عن  ة المئو ات خفض النســ رو لمضــادات الم
 ٪١٠مقدار 

ة  ٤٣ ات الناجمة عن تلوث الهواء المنزلي والهواء المح بنس  ٪٥خفض معدل الوف

ة  ٤٤ المناخ بنس ات الناجمة عن األمراض المتأثرة   ٪١٠خفض معدل الوف

طرقة مأمونة أمام مل ٤٥ اه الشرب التي تدار  ة الحصول على خدمات م ان  ار شخص آخرإتاحة إم

طرقة مأمونة أمام  ٤٦ ة الحصول على خدمات اإلصحاح التي تدار  ان  مليون شخص آخر ٨٠٠إتاحة إم

حها.  أ ة من أجل تنق ة والمؤشرات ذات الصلة مع البرامج التقن ات البرمج   تجر مناقشة قائمة الغا

=     =     =  


