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 2030مولود حي بحلول عام  100,000حالة وفاة لكل  70خفض النسبة العالمية لمعدل الوفيات النفاسية من  3.1الغاية 

 معدل الوفيات النفاسية 3.1.1المؤشر 

 المنظمة

 (WHOمنظمة الصحة العالمية )

 التعريف

مولود حي خالل  100,000( على أنها عدد وفيات النفساء خالل فترة معينة )لكل MMR) يتم تعريف نسبة الوفيات النفاسية

 الفترة الزمنية نفسها(. وتصوير خطر الوفاة اثناء الحمل أو بعد الوالدة.

وفيات األمهات: العدد السنوي لوفيات اإلناث من أي سبب مرتبط أو تفاقم بالحمل )باستثناء األسباب العرضية( سواًء كان 

مولود  100,000ويتم التعبير عنها لكل -بغض النظر عن مدة الحمل -يوًما من الوضع 42ء الحمل والوالدة أو في غضون أثنا

 حي لفترة زمنية محددة.

 المنهجية
 طريقة الحساب

 يمكن حسابها كما يلي:

𝑚𝑎𝑡𝑖𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑑 𝑜𝑟 (𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑)𝑚𝑎𝑡𝑖𝑟𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑑 𝑜𝑟 (𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑)𝑙𝑖𝑣𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑡ℎ𝑠 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
 × 100,000 

المسجلة أو )المقدرة( على مجموع الوالدات المسجلة )أو المقدرة( في نفس الفترة ومن  عدد الوفيات النفاسية بتقسيم

، يتطلب القياس معلومات عن حالة الحمل، وتوقيت الوفاة )أثناء الحمل أو الوالدة، أو في غضون 100,000ثم ضربها في 

 أيام من إنهاء الحمل(، وسبب الوفاة. 42

اشرة من البيانات التي يتم جمعها من خالل نظام التسجيل الحيوي، المسوحات يمكن حساب نسبة وفيات األمهات مب

 المنزلية أو غيرها من المصادر.

 صنيفالت

 يتم تقرير تقديرات معدالت الوفيات النفاسية الحالي على المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية.

 معالجة البيانات المفقودة
 على المستوى المحلي

" لتقدير معدل وفيات النفساء BMaT( نموذج "MMEIGعة فرق وكاالت تقديرات معدل الوفيات النفاسية )تستخدم مجمو

 في حال ظهور قيم مفقودة.

 :من التقرير 12انظر صفحة 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf;jsessionid=08AF19088

8BAD85C527?sequence=1489938F527314 

 log(PMina) = ai– ß1 log(GDPi) + ß2 log(GFRi) – ß3 SABiالمعادلة: 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf;jsessionid=08AF19088489938F5273148BAD85C527?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/194254/9789241565141_eng.pdf;jsessionid=08AF19088489938F5273148BAD85C527?sequence=1
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 مع الحصر العشوائي للبلد على غرار التسلسل الهرمي اقليميا:

𝑎𝑖 ~𝑁(𝑎𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛, 𝑠2𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦), 𝑎𝑟 ~𝑁(𝑎𝑤𝑜𝑟𝑙𝑑, 𝑠2𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛) 

(. وتوزع aregion( حول حصر المنطقة العشوائي )S2 countryللبلد ) بتباين محدد ع طبيعياً ( يتبع توزيaiحيث أن؛ حصر البلد )

 (؛aworld( حول الحصر العالمي )S2 regionبتباين خاص بالمنطقة ) طبيعيا ( توزيعاً aregionحصر المنطقة العشوائية )

GDPi  (2011= الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )تعادل القوة الشرائية في عام 

GFRi  سنة( 49و  15= معدل الخصوبة العام )المواليد األحياء لكل امرأة تتراوح أعمارهن بين 

SABi .نسبة من الوالدات الحية = 

 عملية الجمع

من السجالت المدنية، المسوحات السكانية، أنظمة  تحتفظ الجهات المختصة بقاعدة بيانات مدخلة لبيانات الوفيات النفاسية

الترصد، التعدادات، الدراسات والمسوحات المتخصصة األخرى. ويتم استخدام قاعدة البيانات لتحديد عدد الوفيات النفاسية 

نجاب. " لوفيات النفساء في سن االPM( لحساب نسبة "WRAوحيثما أمكن عدد الوفيات بين جميع النساء في سن اإلنجاب )

 يتم بعد ذلك حساب معدل الوفيات على أنه:

𝑀𝑀𝑅 = 𝑃𝑀( 
𝐷

𝐵
 ) 

 :حيث  

 D  سنة؛ و 49-15هو عدد الوفيات بين النساء الالتي تتراوح أعمارهم بينB  هو عدد المواليد األحياء، يعتمد عدد المواليد

 على المستوى المحلي، ةويتم إجراء نموذج احصائي لتوليد تقديرات متشابه . WPPاألحياء على التوقعات السكانية العالمية

كما تتم مراجعة التقديرات مع عضو الدولة من خالل اجراء تشاور محلي لمنظمة الصحة العالمية في  اإلقليمي والعالمي.

التي تسعى إلى "إنشاء عملية  (EB.107.R8. حيث أيد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قرار )الوثيقة 2001عام 

تشاور تقني تجمع وجهات نظر الفردية ألعضاء الدول في مختلف مناطق منظمة الصحة العالمية ". والهدف الرئيسي 

 .فضل البيانات المراد استخدامها"لعملية التشاور هو "ضمان استشارة كل دولة عضو بشأن أ

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

سنوات  7-5سنوات الستعراض تقييم المتخصصين، كل  5-3، كل CRVSنات من قبل البلدان لمصادر جمع البيا يتم سنوياً 

 سنوات للتعدادات.  10للمسوحات القائمة على السكان، كل 

 اصدار البيانات

 .2018من المقرر نشر السلسلة التالية لتقديرات معدل الوفيات النفاسية في أواخر عام 

 مقدمي البيانات

 . المكاتب اإلحصائية، هيئات رصد متخصصة 
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 نسبة الوالدات التي يشرف عليها اخصائيون صحيون َمَهرة 3.1.2المؤشر 
 المنظمة

 (UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) 

 التعريف

النسبة المئوية النسبة المئوية للوالدات التي يحضرها اخصائيون صحيون مهرة )عادة األطباء، الممرضات، قابالت( هي 

للوالدات التي يحضرها األخصائيون المدربون على توفير الرعاية التوليدية المنقذة للحياة، بما في ذلك توفير اإلشراف 

الالزم وتقديم النصائح والعناية الالزمة للنساء خالل مرحلة الحمل والمخاض حتى فترة ما بعد الوالدة، وتعليم كيفية الوالدة 

 رعاية األطفال حديثي الوالدة.  دخالت وأخيراً بدون ت طبيعياً 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

سنة أثناء الوالدة؛ يعبر عنها كنسبة مئوية  49و 15عدد االخصائيون الصحيون الحاضرون للنساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 

  سنة. 49و 15لعدد الوالدات للنساء تتراوح الالتي أعمارهن بين 

 التصنيف

لألسر المعيشية، يكون التصنيف متوفرا حسب اإلقامة )مدن/ قرى(، ثروات األسر، عمر  المسوحاتل البيانات من عند تسجي

األمهات في سن الخصوبة، المناطق الجغرافية. بينما عند تسجيل البيانات من مصادر إدارية يكون التصنيف أكثر محدودية 

 .ويميل إلى تصنيفه فقط باإلقامة

 معالجة البيانات
 على المستوى المحلي 

 . إذا كانت القيمة مفقودة لسنة معينة، فلن يتم تسجيل هذه القيمة.ال يوجد عالج للقيم المفقودة على المستوى المحلي 

 عملية الجمع 

ومنظمة الصحة العالمية بقواعد بيانات مشتركة بشأن حضور االخصائيين المهرة عند الوالدة )طبيب، ممرضة  UNICEFتحتفظ 

المعيشية على المستوى الوطني هي مصادر  مسوحات األسرأو قابلة( وكالهما يتعاونان لضمان اتساق مصادر البيانات. 

: المسوحات المسوحاتالسابقة للوالدة. وتشمل هذه  البيانات الرئيسية المستخدمة لجمع بيانات مؤشرات الرعاية

( RHS(، استطالعات الصحة اإلنجابية )MICS(، المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات )DHSالديموغرافية والصحية )

سنوات. بالنسبة لمصادر  5إلى  3والمسوحات الوطنية المستندة إلى منهجيات مماثلة. ويتم إجراء االستطالعات كل 

 تتضمن خدمات إحصائية روتينية. - حيث التغطية مرتفعة-يانات في الدول الصناعية األساسية الب

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

سنوات. أما في حال كان مصدر البيانات إدارًيا فإن  5-3هي المسوحات األسرية التي تجري كل  للبياناتالمصدر الرئيسي 

 البينات تتوفر سنوًيا.

 إصدار البيانات

 يو من قبل منظمة الصحة العالمية:تم نشر التقديرات سنوًيا في ماي

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/ 

 /https://data.unicef.org: في إحصاءات الصحة العالمية لحالة أطفال العالم وهو متاح على UNICEFو

http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
https://data.unicef.org/
https://data.unicef.org/
https://data.unicef.org/
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، بسعي جميع 2030 وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 3.2الغاية 

مولود، وخفض وفيات األطفال 1000حالة وفاة في كل  12البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل إلى 

 مولود1000حالة وفاة في كل  25دون سن الخامسة على األقل إلى 

 معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 3.2.1المؤشر 

 المنظمة

 (.UNICEFمنظمة األمم المتحدة ) 

 التعريف

وقبل وصوله  ةمعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة: هو احتمال وفاة طفل من عمر والدته في سنة ما أو فترة معين

 مولود حي.  1000سن الخامسة. ويتم التعبير عن معدالت الوفيات الخاصة بالعمر في تلك الفترة لكل 

 المنهجية
 طريقة الحساب

( من بيانات التقارير الوطنية للتعدادات، UN IGMEألمم المتحدة لتقدير وفيات األطفال )تستمد تقديرات مجموعة وكاالت ا

متغيرات مختلفة للحصول على تقديراتها. تطبق فقط نموذج  UN IGMEال تستخدم  .1أو نظم التسجيل الحيوية المسوحات

ما تكون  ه بعد تقييم جودة البيانات. وغالباً تقديرات االتجا الشتقاقالمنحنى المناسب للبيانات التجريبية جيدة الجودة؛ 

كما تهدف لتقليص أخطاء التقدير وانسجام االتجاهات مع الوقت وانتاج تقديرات محدثة  صلية.التقديرات مقاربة للبيانات األ

لحصول للبيانات التجريبية لBayesian B-splines bias-reduction نموذج  UN IGMEومقيمة بصورة صحيحة. وايًضا تطبق 

 على تقديرات معدل الوفيات دون سن الخامسة لجميع الدول.

 الطرق األكثر استخدامًا:

( سنوات وعدد السكان من نفس العمر، لحساب معدالت الوفاة التي 5 – 0السجل المدني: يستخدم عدد الوفيات من عمر )

 يتم تحوليها إلى احتمال معين للوفاة. 

غير مباشرة والتي تعتمد بشكل أساسي على سؤال كل امرأة في سن اإلنجاب لعدد التعدادات والمسوحات: وهي طريقة 

و  (Brass method)من ثم تطبيق طريقة براس  اةاألطفال الذين أنجبتهم وكم عدد األطفال اللذين يزالون على قيد الحي

model life tables ا ما تشتمل التعدادات على أسئلة غالبً . للحصول على تقدير لمعدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة

 .الماضية، والتي يمكن استخدامها لحساب تقديرات الوفيات 12حول وفيات األسر في األشهر الـ 

الدراسات: سلسلة من األسئلة التفصيلية تستخدم بطريقة مباشرة على أساس تاريخ الوالدة لكل طفل ولد خالل حياة األم، 

ت األطفال حديثي الوالدة وما بعد الوالدة والرضع واألطفال دون سن الخامسة من يمكن الحصول على تقديرات الوفيا

 وحدة التاريخ من نموذج تاريخ الوالدة الكامل.

 صنيفالت

)حديثي الوالدة، رضع، اطفال(، الثروة، اإلقامة،  العمر يتضمن التصنيف العام لمؤشرات الوفيات تصنيًفا حسب الجنس،

لبيانات المصنفة ليست دائما متوفرة.  التصنيف حسب الموقع الجغرافي عادة ما يكون على المستوى بأن ا علماً  تعليم األم.

                                                      

 التابع لألمم المتحدة للحصول على التفاصيل IGMEراجع رابط  1
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. كما يمكن للبيانات المستمدة من أنظمة التسجيل والتعداداتالمحلي أو مستوى الحد األدنى من المقاطعات للمسوحات 

 .يةالحيوية التي تعمل بشكل جيد أن توفر المزيد من التفاصيل الجغراف

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

في األمم المتحدة إلى البيانات التجريبية األساسية. إذا كانت البيانات التجريبية تشير إلى فترة مرجعية  IGMEتستند تقديرات 

ات إلى نهاية العام التقدير UN IGMEسابقة من السنة النهائية للفترة التي يتم فيها االشعار عن التقديرات. تستنتج 

 ستخدم أي متغيرات مشتركة الشتقاق التقديرات.تالمشترك. كما انها ال 

 عملية الجمع

من ثم اجراء تقييم جودة البيانات. ايًضا وبتجميع البيانات من مصادرها كلما كنت متاحة للعامة  UN IGMEو UNICEFتقوم  

بجمع بيانات  UNICEFوصول إلى النظير الوطني. كما تقوم الالبيانات من مكاتبها الدولية عن طريق  UNICEFتجمع منظمة 

 .السجالت الحيوية التي سجلتها وزارة الصحة إلى منظمة الصحة العالمية

إلبالغ عن وفيات يتم اجراء التعديالت على البيانات التجريبية بسبب انتشار فيروس نقص المناعة )االيدز( للتعديل في إطار ا

األطفال دون سن الخامسة بسبب فقدان بيانات األمهات في المسح. وبسبب تلك األزمات التي يصعب التقاطها في 

 يتم اجراء التعديالت على وفيات األطفال.   التعدداتبيانات مسح األسر المعيشية أو 

قاعدة بيانات معدل وفيات األطفال. حيث شملت جميع البيانات المتاحة  UN IGMEولزيادة شفافية عملية التقدير، طورت  

وبمجرد االنتهاء من التقديرات الجديدة سيتم تحديث معلومات  /http://www.childmortality.org لعرض تقديرات كل بلد

CME ديرات الجديدة.لتعكس جميع البيانات المتاحة والتق 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 باستمرار. UN IGMEيتم تحديث قاعدة بيانات 

 اصدار البيانات 

 شهر سبتمبر. في كون تاريخ اإلصداري، وعادة ما 2017في عام  UN IGMEكان من المتوقع إصدار جولة جديدة من تقديرات 

 مقدمي البيانات

 تكون المكاتب اإلحصائية الوطنية، وزارة الصحة على مستوى الدولة.  غالبا ما

 معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة 3.3.2مؤشر 

 المنظمة

 (.UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة ) 

 التعريف

ا من والدته، يوًم  28معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة هو احتمال أن وفاة الطفل المولود في فترة معينة خالل أول 

طفل مولود. ويمكن تقسيم حاالت وفيات األطفال حديثي الوالدة )الوفيات بين المواليد  1000معبرًا عنها مولود لكل 

http://www.childmortality.org/
http://www.childmortality.org/
http://www.childmortality.org/
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المكتملة من العمر( إلى وفيات المواليد المبكرة التي تحدث خالل األيام السبعة األولى من الحياة،  28األحياء خالل األيام الـ 

 المتأخرة التي تحدث بعد اليوم السابع ولكن قبل اليوم الثامن والعشرين من العمر.ووفيات المواليد 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

 صنيفالت

 عملية الجمع

 3.2.1تم ذكره في المؤشر السابق 

 النشرتاريخ 

 3.2.1تم ذكره في المؤشر السابق  

 مقدمي البيانات

 المكاتب اإلحصائية الوطنية، وزارة الصحة. 
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القضاء على أوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي   3.3الغاية

 2030واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى بحلول عام 

شخص غير  1000عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة )اإليدز( لكل 3.3.1 المؤشر
 ، حسب الجنس والعمر والسكانب من السكانمصا

 المنظمة

 HIV2/AIDS3برنامج األمم المتحدة المشترك المعني بــ  

 التعريف 

ف بأنه عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لكل   شخص بين السكان غير المصابين. 1000ُيعرَّ

 المنهجية
 طريقة الحساب

تعد البيانات الطولية على األفراد أفضل مصدر للبيانات ولكنها نادًرا ما تكون متاحة لعدد كبير من السكان. يمكن استخدام 

االختبارات التشخيصية الخاصة في المسح أو من المرافق الصحية للحصول على بيانات حول اإلصابة بفيروس نقص المناعة 

 .Spectrumفيروس نقص المناعة البشرية باستخدام برنامج البشرية. ويتم تصميم نموذج اإلصابة ب

 صنيفالت

المجموعات السكانية الرئيسية )الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، المشتغلين بالجنس، األشخاص ؛ عامة السكان

 50+ ,49-15 , 24-15 , 14-0الفئات العمرية )، الذين يتعاطون المخدرات بالحقن، األشخاص المتحولين جنسيا والسجناء(

year طريقة النقل )بما في ذلك انتقال المرض من األم إلى الطفل(، + سنوات(25،  25)>من يًضا للسكان للفئات أ(، و ،

 الجنس.، مكان اإلقامة

 معالجة البيانات المفقودة 

 على المستوى المحلي

. اضافًة إلى أنه ال يوجد تقديرات لعشر البلدان 250,000ال يتم جمع التقديرات من البلدان التي يبلغ عدد سكانها أقل من 

 التي تكون بها أوبئة االيدز قليلة جًدا.

 عملية الجمع

لوضع التقديرات سنوًيا. البرنامج المستخدم إلنتاج التقديرات هو  UNAIDSالبرامج المدعومة من  4ستخدم الفرق المحلية

5Spectrumالفريق المرجعي لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس . يقدم 6، مجموعة التقديرات واإلسقاطات

  نقص المناعة البشرية إرشادات تقنية حول تطوير مكون فيروس نقص المناعة )اإليدز( في البرنامج

http://www.epidem.org/ 

                                                      

 فيروس نقص المناعة البشرية 2

 اإليدز 3

 تتألف أساسا من علماء األوبئة، الديموغرافيين، المتخصصين في الرصد والتقييم وشركاء تقنيين. 4

  Avenir Health   http://www.avenirhealth.orgتم تطويره بواسطة  5

 /EastWest https://www.eastwestcenter.orgتم تطويرها من قبل  6

http://www.epidem.org/
http://www.epidem.org/
http://www.epidem.org/
http://www.avenirhealth.org/
https://www.eastwestcenter.org/
https://www.eastwestcenter.org/
https://www.eastwestcenter.org/
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 تاريخ النشر
 جمع البيانات

نات طوال العام. يتم إنشاء سلسلة النماذج في األشهر الثالثة األولى من كل عام وانهاءه في يونيو. يتم تجميع مصادر البيا

 .2017وكان التقرير التالي في يونيو 

 اصدار البيانات

 2016يوليو 

 مقدمي البيانات

 وزارة الصحة، الفرق االستشارية الوطنية لمكافحة اإليدز.

 من السكان 100,000اإلصابة بالسل لكل  3.3.2المؤشر 

 المنظمة

 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) 

 التعريف

من السكان على النحو المحدد في العدد التقديري لحاالت السل الجديدة والمنتكسة  100,000 اإلصابة بمرض السل لكل

عنها  )االيدز((، معبراً )لجميع أشكال السل، بما في ذلك الحاالت في األشخاص المتعايشين بفيروس نقص المناعة البشرية 

 نسمة. 100,000بمعدل لكل 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

. يتم إنتاج تقديرات حدوث السل من خالل عملية تحليلية واستشارية تقودها منظمة الصحة العالمية ويتم نشرها سنوياً 

الوطنية  المسوحاترات السل، تعتمد هذه التقديرات على إشعارات الحالة السنوية، تقييم الجودة، تغطية بيانات اشعا

 النتشار داء السل ومعلومات من نظم التسجيل للوفيات )الحيوية(.

 يتم الحصول على تقديرات حاالت اإلصابة لكل بلد باستخدام واحد أو أكثر من الطرق التالية اعتمادًا على البيانات المتاحة:

 تشفةالنسبة المقدرة للحاالت المك÷ اإلصابة = إشعارات الحالة 

𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 =  
𝑐𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑
 

 مدة الحالة÷ اإلصابة = االنتشار 

𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 =  
𝑃𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑒

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
  

 االستردادنماذج 

تتوفر التفاصيل من قياس تأثير السل: سياسة وتوصيات لكيفية تقييم العبء الوبائي لمرض السل وتأثير السيطرة على 

 2017السل ومن التذييل التقني على اإلنترنت إلى تقرير منظمة الصحة العالمية العالمي عن مرض السل لعام 

https://arxiv.org/abs/1603.00278 

 

https://arxiv.org/abs/1603.00278
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 صنيفالت

 العمر )األطفال مقابل الكبار(.، الجنس، يتم تصنيف المؤشر حسب البلد

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1603/1603.00278.pdf: التفاصيل متوفرة على الرابط التالي

 عملية الجمع

تقدم البرامج الوطنية لمكافحة السل تقرير سنوي في الفترة ما بين مارس / يونيو عن بيانات داء السل لمنظمة الصحة 

العالمية باستخدام نظام معياري عن تقدير البيانات عبر االنترنت والمحفوظ في منظمة الصحة العالمية. ويتضمن النظام 

اد تقديرات عبء السل في شهري يوليو وأغسطس ومن ثم ارسالها للبالد. عمليات التحقق من اتساق البيانات. يتم إعد

وفي بعض البلدان المختارة ذات البيانات الجديدة يتم تحديث التقديرات بشكل منفصل خالل السنة. ترسل جميع التقديرات 

مية قبل نشرها في أكتوبر في أغسطس وسبتمبر ومن ثم يتم مراجعتها بناًء على التغذية الراجعة في منظمة الصحة العال

 لمحددة وتوفقها بناًء على مجموعات الجنس والعمر.الالمتثال بالمعايير الدولية 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 مارس/ يونيو من كل عام 

 اصدار البيانات

 أكتوبر من كل عام 

 مقدمي البيانات

 البرامج الوطنية لمكافحة السل، وزارات الصحة

 من السكان 1000اإلصابة بالمالريا لكل 3.3.3 المؤشر 

 المنظمة

 (WHOبرنامج المالريا العالمي في منظمة الصحة العالمية ) 

 التعريف

 شخص معرض للخطر من كل عام. 1000ُتعرف حاالت اإلصابة بالمالريا بأنها عدد حاالت المالريا الجديدة لكل 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 :ريا على أنهيتم التعبير عن حدوث مرض المال

من السكان مع مجتمع سكاني مشتق من المخططات التي قدمها  100,000عدد الحاالت السنوية الجديدة لكل   -1

قسم السكان في األمم المتحدة وتقدر نسب الخطر من قبل برنامج الوطني لمكافحة المالريا في البلد. بشكل 

 ( Lونسبة الخطر المنخفضة ) (Hأكثر تحديدًا في البالد يرمز لنسبة الخطر العالية )

 ويقدر عدد السكان المعرضين للخطر لمجتمع األمم المتحدة على النحو التالي:

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1603/1603.00278.pdf
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𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑈𝑁 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡 𝑟𝑖𝑠𝑘 =
𝑈𝑁 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝐻

𝑈𝑁 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ×
𝐿
2

 

التي سجلتها وزارة الصحة والتي تم تعديلها لألخذ بعين االعتبار ما  Mويقدر عدد الحاالت الجديدة من عدد حاالت المالريا 

 يلي: 

 عدم اكتمال الحاالت في نظم التسجيل.  •

 المرضى الذين يبحثون عن العالج في القطاع الخاص أو العالج الذاتي أو عدم طلب العالج على اإلطالق. •

 ة وجود خطأ في التشخيص أو أن يكون تشخيص غير وافي بسبب نقص التأكيد مخبري للحاالت.إمكاني •

  2008.اإلجراء الموضح في تقرير المالريا العالمي لعام  •

)الحاالت المسجلة، تسجيل اكتمال التقارير وارجحية أن تكون حاالت متطفلة( مع  NMCPsجمع البيانات المسجلة بواسطة ت -2

 بإيجاز: ي تم الحصول عليها وطنيًا من مسوحات األسر المعيشية حول استخدام الخدمات الصحية.البيانات الت

𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
( 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑒𝑑 + 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑚𝑒𝑑 × 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒)

𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠
 

 حاالت القطاع العام = 

  عدم اكتمال الحاالت في نظم التسجيلتقرير ÷ معدل اختبار اإليجابية( × )الحاالت المؤكدة + الحاالت المفترضة 

𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
( 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑃𝑟𝑜𝑏.  𝑠𝑒𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔  𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟)

𝑃𝑟𝑜𝑏. 𝑠𝑒𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 حاالت القطاع الخاص=

 احتمالية البحث عن عالج في القطاع العام÷ احتمالية البحث عن عالج في القطاع الخاص( × )حاالت القطاع العام 

𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 =
( 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑠𝑝𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑃𝑟𝑜𝑏. 𝑛𝑜𝑡 𝑠𝑒𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑒 )

𝑃𝑟𝑜𝑏. 𝑠𝑒𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
 

 حاالت عدم البحث عن عالج= 

 قطاع العاماحتمالية البحث عن عالج في ال÷ احتمالية عدم البحث عن عالج( × )الحاالت الخاصة بالقطاع العام 

لتقدير عدم التأكيد حول عدد الحاالت، ُأفترض معدل اإليجابية لالختبار وذلك للحصول على توزيع طبيعي يتمركز حول قيمة 

 ( 0,1حول مدى ) 𝑇𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒.5547 × 0.244معدل ايجابية االختبار وانحراف معياري معرف على أنه 

 :NMCPكتمال واحد من الحاالت الثالث التالية والمعتمدة على القيمة التي سجلتها ويفترض أن يكون اال

 .0.8حيث تبلغ القمة عند  08 ,1٪ يفترض أن يكون التوزيع مثلثي الشكل بنهايتين 80إذا كانت القيمة أكبر من 

 .0.8،  0.5 ٪ يفترض أن يكون التوزيع مستطيل الشكل بنهايتين50إذا كانت القيمة أكبر من 

 0.5وحيث تبلغ قمتها عند في   0.5، 0 الشكل بنهايتين  مثلث٪ يفترض أن يكون التوزيع 50إذا كانت القيمة أقل من 

مقدر من ُأفترض أن نسب األطفال الذين تم السعي لرعايتهم في القطاع الخاص والقطاع العام يتبع توزيع بيتا بمتوسط  

. كما ُأفترض 4( مقسوما على CI٪ ) 95بنسبة  ةالثق يًضا مقدر من نطاق فتراتأبيانات المسح وبانحراف معياري محسوب و

 مثل: أن نسب األطفال اللذين لم ُيسعى لرعايتهم تتبع توزيع مستطيل الشكل مع حساب الحد األدنى والحد األعلى؛

1 − 𝑃𝑟𝑜𝑝. 𝑠𝑒𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − 𝑃𝑟𝑜𝑝. s𝑒𝑒𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 
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بشكل خطي بين السنوات التي تم فيها إجراء مسح وتم استخراجها _ ُسعي لرعايتهم  الذين األشخاص نسب_قيم التم ادخال 

مع احتمال . يتم استبعاد القيم المفقودة باستخدام مزيج من توزيعات البلد، آخر مسحأو بعد  مسحللسنوات التي تسبق أول 

متساوي لــلسنوات التي كانت قيمها موجودة، أما في حالة عدم وجود قيم مفقودة على االطالق ألي سنة في البلد؛ يتم 

 استخدام مزيج من توزيعات المناطق لتلك السنة.

نات المندرجة تحت اإلحصائي. حيث أجريت التفافات التوزيعات باستخدام مجموعة البي Rتم تحليل البيانات باستخدام برنامج 

“distr”   .في البرنامج 

)أفغانستان، أنغوال، أرمينيا، أذربيجان، بنغالديش، بوليفيا، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، كولومبيا، 

نا، هايتي، هندوراس، جمهورية الدومينيكان، إثيوبيا، غيانا الفرنسية، غامبيا، جورجيا، غانا، غواتيماال، غينيا، بيساو، غيا

اندونيسيا، قيرغيزستان، وجمهورية الو الديمقراطية، ليبيريا، مدغشقر، موريتانيا، مايوت، ميانمار، ناميبيا، نيبال، نيكاراغوا، 

 -ر باكستان، بنما، بابوا، غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، رواندا، السنغال، سيراليون، جزر سليمان، سريالنكا، طاجيكستان، تيمو

البوليفارية(، فيتنام،  -ليشتي، تركيا، تركمانستان، أوغندا، جمهورية تنزانيا المتحدة، أوزبكستان، فانواتو، فنزويال )جمهورية 

 اليمن، زمبابوي(.

الفرعي ولكن مع تعديل القطاع الخاص لعامل إضافي بسبب اكتشاف -بالنسبة للهند، تقدر القيم على المستوى الوطني 

لبعض البلدان اإلفريقية عالية النقل تعتبر جودة تسجيل الحاالت غير كافية ليتم تطبيقها. في مثل  بالنسبة .طةالنشالحالة 

هذه الحاالت يتم اشتقاق تقديرات عدد حاالت المالريا من المعلومات عن انتشار الطفيليات التي تم الحصول عليها من 

 المسوحات األسرية. كالتالي: 

من سجالت المسح الداخلي االفتراضي بواسطة  60,000يانات عن انتشار الطفيليات تقريبًا من أواًل: يتم تجميع ب

spatiotemporal Bayesian Geostatistical model    مع المتغيرات المشتركة البيئية واالجتماعية الديموغرافية وتوزيع

يسمح النموذج الجغرافي المكاني للتنبؤ من انتشار مرض  ، كما IRS،ITNsالبيانات على التدخالت كاألدوية المضادة للمالريا، 

في جميع أنحاء البلدان  2كم   5×5سنوات في مساحة  10-2فقر الدم المنجلي في األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 2016إلى عام  2000األفريقية الموبوءة بالمالريا لكل عام من عام 

 ( /maps-https://map.ox.ac.uk/making)انظر 

ثانيًا: تم تطوير مجموعة نماذج للتنبؤ بإصابات المالريا كدالة االنتشار الطفيلي، حيث تم تطبيق النموذج عل مقدرات االنتشار 

. 2016إلى  2000من عام  لكل سنة 2كم 5×5الطفيلي من أجل الحصول على تقديرات حاالت اإلصابة بالمالريا في مساحة  

تقديرات حاالت المالريا  داخل الحدود المحلية واإلقليمية للحصول2كم  5×5حيث تم تجميع البيانات لكل منطقة مساحتها  

 لكليهما.

التقديرات الوطنية واإلقليمية لحاالت المالريا. )بنن، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو، كوت ديفوار، 

جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، غينيا االستوائية، غابون، غينيا، كينيا، مالوي، مالي، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، 

 الصومال، جنوب السودان، السودان، توغو، وزامبيا(

الت ذكرت دون أي تعدي NMCPsبالنسبة لمعظم الدول المستبعدة فإن عدد حاالت السكان األصليين المسجلين في 

مستجدة. )الجزائر، األرجنتين، بليز، بوتان، كابو فيردي، الصين، جزر القمر، كوستاريكا، جمهورية كوريا، إكوادور، السلفادور، 

إيران، العراق، ماليزيا، المكسيك، باراغواي، جمهورية كوريا، سان تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، جنوب 

 د وتايلند(.أفريقيا، سورينام، سوازيلن

https://map.ox.ac.uk/making-maps/
https://map.ox.ac.uk/making-maps/
https://map.ox.ac.uk/making-maps/
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 نيفالتص

 يتم تقدير المؤشر على المستوى المحلي.

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

بالنسبة للقيم المفقودة للمعلمات )تختبر معدل اإليجابية وتسجل االكتمال( وتستخدم التوزيع الذي يستند إلى مزيج من 

أو المنطقة خالف ذلك. يتم استنتاج سلوك معالم القيم من خالل التوليد  توزيعات القيم المتاحة، إذا وجدت أي قيمة للبلد

مسح األول أو األخير عندما ال تتوفر أي بيانات مسجلة يتم استكمال للخارجي الستكمال االالخطي عند اجراء المسوحات أو 

 عدد الحاالت مع مراعاة النمو السكاني.لداخلي 

 عملية الجمع

 ة المالريا في وزارة الصحة.البرنامج الوطني لمكافح

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 يتم جمع البيانات كل عام.

 اصدار البيانات

 .2018يتم إصدارها سنويًا، ومن المتوقع اإلصدار التالي بحلول ديسمبر  

 مقدمي البيانات

 البرنامج الوطني لمكافحة المالريا هو المسؤول عن جمع المعلومات في كل بلد.

 من السكان 100,000لكل  Bاإلصابة بااللتهاب الكبدي  3.3.4 المؤشر
 

 المنظمة

 هالوكالة المسؤولة عن التجميع العالمي للمؤشر أو السالسل الزمنية المحددة أدنا

 

 التعريف

سنوات الذين أصيبوا بعدوى مزمنة بفيروس  5هذا المؤشر بشكل غير مباشر من خالل نسبة األطفال في سن  يقاس

مستضد ال الذي يعرف بثبوت وجودعدوى ال وفقًا لمؤشر)أي النسبة التي تكون نتيجة االختبارات إيجابية  Bلكبد التهاب ا

 HBsAgأو المستضد  Bتهاب الكبد السطحي الل

إلى وجود  HBsAgغالف الفيروس. يشير االختبار اإليجابي لـ  موجود في: بروتين Bالكبد  المستضد السطحي اللتهاب

و  ،B فيروس التهاب الكبد الوبائي األساس للمناعة ضد  HBsAg. توفر االستجابة المناعية لـ HBVعدوى نشطة بفيروس 

 . Bالتهاب الكبد الوبائي هو المكون الرئيسي لـ  HBsAgيكون المستضد 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 HBsAgبالنظر إلى نسبة األفراد الذين ثبتت إصابتهم بـ ، اللوجستينحدار لال نموذج بايسي تم نمذجة البيانات باستخدام

( الذي يفسر العالقات CARفي كل دراسة، مع ترجيح كل دراسة حسب حجمها واستخدام نموذج االنحدار الذاتي المشروط )
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فتقر إلى بيانات كافية ولتقدير نسبة انتشار الفيروس في البلدان التي تالمكانية واالقتصادية بين البلدان المتشابهة. 

ة عينات جيد يتوفر لديهايستخدم هذا النموذج بيانات من بلدان جنس المصابين، وعمرهم، حالتهم من حيث التلقيح.  بشأن

المحلي اإلجمالي  كما يسترشد النموذج بالقرب الجغرافي لبعض البلدان وتقاربها من حيث الناتج، في هذه المجاالت

. بافتراض أن البلدان القريبة من بعضها اقتصادًيا و / أو جغرافًيا سيكون لها انتشار أكثر ف()نموذج شرطي ذاتي التحو

 تشابًها بسبب البنية االجتماعية وقدرات الرعاية الصحية المتشابهة.

وهي العمر  التفسيرية( مع المتغيرات HBsAgمتغير االستجابة هو انتشار مستضد التهاب الكبد السطحي ) حدد النموذج

 في المشاركين عمر+( ، مقسمة باستخدام متوسط 16( والبالغ )15-5سنوات، األحداث ) 5أقل من ، األطفال )ثالث فئات

 المشاركين من عالية نسبة المثال سبيل على) وأوجه التحيز في الدراسة ،( الدراسة في اإلناث نسبة) والجنس ،( الدراسة

في كل دراسة . الدراسة وبلد اللقاح، من الوالدة جرعة، جرعات بثالث اللقاح وتغطية ،(ناألصليي السكان من الدراسة في

المطابقة بين سنة  خاللمن والتحصين بجرعة الوالدة بالجرعات الثالث من اللقاح  التطعيمالروتينية من  تغطيةال حسبت

 . الدراسة وأعمار المشاركين

 

 وصف للمعادلة العامة للنموذج اللوجستي: 

𝑌𝑖 ~Binomial (πi, Ni),   log
𝜋𝑖

1 − 𝜋𝑖
=  𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗

𝑝

𝑗=1

𝑥𝑖𝑗 + 𝑢𝑖   

 

 كالتالي: العشوائيةالمكانية التأثيرات  وصف . معxiiهي التأثيرات الثابتة للمتغيرات التفسيرية  βjحيث 

𝑢𝑖~ 𝑁(�̅�𝑖 , 𝜎𝑢
2/𝑛𝑖) , 

 حيث: 

�̅�𝑖 =  ∑ 𝑤𝑖𝑢𝑗/𝑛𝑖

𝑗 ∈ 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ(𝑖)
 

  wi=1واألوزان  iللبلد  البلدان المجاورةهو عدد  niحيث 

 
،ثم تشغيله ومعالجة البيانات  WinBUGS وقد تمت محاكاة نموذج االنحدار اللوجستي باستخدام الحزمة اإلحصائية البيزية

)1.3.3 )R  2باستخدامWinBUGS .كبيرة ه التحيز في الدراسة )مثل اختيار نسبة ينظر النموذج في معايير العمر والجنس وأوج

باللقاحات، وجرعة الوالدة من اللقاح، وبلد الدراسة، مع استخدام الوظيفة من المشاركين من السكان األصليين( والتغطية 

 بين البلدانالتلقائي االرتباط المكاني واالقتصادي  لوصف WinBUGSالتحوف في  العادية للنموذج الشرطي الذاتي

لكل بلد تتوفر فيه بيانات عن انتشار الفايروس استنادًا إلى حجم كل دراسة وقد حددت نقطة مركزية مرجحة المجاورة. 

في نهج جديد، أخذنا . وموقعها، فيما استخدمت النقطة المركزية للسكان بالنسبة للبلدان التي تفتقر إلى البيانات الالزمة

إضافة ة المعتادة وخط العرض وخط الطول األبعاد الجغرافي واستخدمتفي االعتبار ثالثة أبعاد في مصفوفة تجاور الدولة؛ 

السجل الطبيعي لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للبلد. كان هذا لقياس ليس فقط جغرافًيا ولكن أيًضا لقياس  إلى

 تلك. نقطة معينة للتجاور الجغرافي واالقتصادي بين كل بلد والبلدان األخرىمصفوفة ال وتحددالقرب التنموي للبلدان. 

البلدان القريبة جغرافيًا واقتصاديًا سيكون لديها درجة منخفضة وتلك التي تباعد عن بعضها جغرافيًا أو اقتصاديًا سيكون 

، فإن تلك البلدان األكثر تشابًها ستحصل على درجة منخفضة وتلك البلدان المتشابهة وعليهلديها درجة / مسافة عالية. 

 ستحصل على درجة عالية.
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استكشاف الطريقة التي قمنا بها بتناسب المسافة الجغرافية واالقتصادية إلنتاج مصفوفة الجوار، وذلك بعد ذلك تم 

ألن المسافة الجغرافية قد تكون أكثر أو أقل أهمية من أوجه التشابه االقتصادية. وبالتالي من خالل إنشاء عدد من 

المصفوفة األنسب التي تشرح الواقع بشكل أفضل.  المصفوفات المتجاورة المختلفة )ليست نهائية( يمكننا اختيار

قمنا بتوحيد المسافة الجغرافية ومسافة الناتج المحلي اإلجمالي ثم حسبنا المسافة بين هذين الرقمين المعيارين. 

: 1 هذا يخلق سطًحا غاوسًيا أملًسا يعتمد على القرب المكاني والقرب من الناتج المحلي اإلجمالي للفرد. قارنا النسب،

مصفوفة، كان علينا وحددت مسافة التجاور لكل  : الناتج المحلي اإلجمالي(.الموقع الجغرافي) 2: 1،  1: 2،  1: 1،  0

أيًضا تحديد مسافة الحي، أي على أي مسافة يمكن أن يتأثر بلد ما بآخر. وبالتالي قمنا أيًضا بتغيير نصف قطر المسافة 

، واستخدمنا الحد األدنى للمسافة، والحد األدنى وثالثة أضعاف الحد األدنى، الجوارتكوين شبكة التي يمكن من خاللها 

 لكل بلد. البلدان المجاورة المحتملةوبالتالي تغيير عدد 

أخيًرا لتحديد حجم تأثير دولة ما على دولة أخرى في شبكة الجوار، قمنا بتغيير أوزان أزواج البلدان في مصفوفة الجوار،  

، بحيث يكون لكل جار تأثير متساٍو على اآلخر )ال يعتمد على المسافة في الشبكة(، 1ا ترجيح محايد بقيمة باستخدام إم

، حيث كلما اقتربنا من البلد زاد تأثيره على بلد آخر. أدت 2/ مسافة  1/ مسافة، و  1أو األوزان المتحللة على مسافة 

 2: 1)معيار معلومات االنحراف( لنسبة  DICلى الحد األدنى من المختلفة إلى العثور ع 36نتيجة هذه التوليفات الـ 

)الجغرافي: الناتج المحلي اإلجمالي(، والحد األدنى للمسافة بين شبكات الجوار هو الحد األدنى للمسافة ووزن متساٍو 

 / مسافة لـ كل دولة مجاورة. 1قدره 

 

 نيفالتص

 . الجنس ،ان(الفئات العمرية )أي أقل من خمس سنوات وعامة السك

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

السطحي وتهدف إلى تسهيل المقارنة بين  Bتمثل جميع القيم أفضل التقديرات لمؤشر مستضد التهاب الكبد 

. التقديرات ليست دائما نفس التقديرات الوطنية الرسمية، بسبب استخدام منهجيات ومصادر مع مرور الوقتالبلدان 

 5-0دولة عضو في منظمة الصحة العالمية. تم إجراء التحليل للفئات العمرية  194بيانات مختلفة. التقديرات متوفرة لـ 

منها على  دقةأكثر اإلقليمية والعالمية ديرات سنوات ولعامة السكان. نظًرا لندرة البيانات من بعض البلدان فإن التق

٪ وليس فقط على تقديرات النقاط 95لذلك، نقترح أن تركز البلدان على فترات زمنية موثوقة  الوطني،المستوى 

 .المبلغ عنها.

 تاريخ النشر
 اصدار البيانات

 كل عام. الربع الثاني من

 مقدمي البيانات
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 منظمة الصحة العالمية

 

عدد األشخاص الذين يستلزمون تدخالت لمكافحة األمراض المدارية 3.3.5 المؤشر 
 )االستوائية( المهملة

 المنظمة

 (.WHOمنظمة الصحة العالمية )

 التعريف

(، استهدفتها منظمة الصحة العالمية عن NTDsعدد الحاالت التي تطلب عالج ورعاية من األمراض االستوائية المهملة )

 ة العالمية.طريق قرارات جمعية الصح

 المنهجية
 طريقة الحساب

 http://www.who.int/wer/2012/wer8702.pdf?ua=1 المنهجية التي تم اختيارها والمعايير الدولية المتفق عليها

. وقد يحتاج PC-NTDواحد على األقل من  PCمتوسط العدد السنوي لألشخاص الذين يتطلبون عالج شامل معروف باسم 

حسب الفئة العمرية  PC-NTDs عبر PC. ويتم مقارنة عدد األشخاص الذين يحتاجون إلى PC-NTDألكثر من  PCاألشخاص إلى 

 ووحدة التنفيذ )مثل المنطقة(. 

السجالت  بناًء علىة التي تتطلب عالج فردي ورعاية ألمراض الجهاز المناعي األخرى: عدد الحاالت الجديدة عدد الحاالت الجديد

وجدت حاالت جديدة ومعروفة من قرحة بورولي، داء شاغاس، داء الكيسات المذنبة، حمى الضنك، مرض  المحلية، متى ما

األفريقي البشري، الجذام، داء الليشمانيا، داء الكلب. كما يمكن إضافة حيث  دودة غينيا، مرض المشوكات، داء المثقبيات

. وبالمثل يمكن إضافة حاالت جديدة تتطلب وتطلب PC-NTDsعدد األشخاص الذين يطلبون ويتطلب إجراء عملية جراحية ل 

 إعادة التأهيل )مثل الجذام أو الوذمة اللمفية(.

من الممكن أن يتداخل. يمكن للجمع أن يبالغ في تقدير مجموع عدد األشخاص  2و أ 1المجتمع الذي يندرج تحت الفقرة 

 عند أقل وحدة تنفيذ شائعة. 2أو  1متطلبي العالج والرعاية. لذلك يتم باالحتفاظ بالحد األقصى 

 صنيفالت

 .NTDالتصنيف حسب المرض لكل 

سنة(  14-5سنوات(، في سن المدرسة ) 4-1: األطفال في سن ما قبل المدرسة )PC مطلوب تصنيف حسب السن لـ

 سنة( 15والبالغون )

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

في الماضي ولم يتم تسجيلها في العام  NTDsالقيم المفقودة بالنسبة للدول التي قد سجلت بيانات  لتعويض عنيتم ا

. و يتم استبدال Rفي برنامج   Ameliaة و التي تستخدم رزمة متعدد تعويضالحالي. و إلعادة اإلنتاج يتم توظيف تقنيات 

المناطق(.و تطبيق تحويل الجذر  –مجموعة بيانات كاملة باستخدام جميع البيانات الموجودة و المستعرضة ) البلدان  100

http://www.who.int/wer/2012/wer8702.pdf?ua=1
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و ايضًا السماح  الدخلالتربيعي للتخلص من القيم السالبة لإلصابة، و كذلك المتغيرات الفئوية التي تشير الى المناطق و 

 للتأثيرات الزمنية الخاصة بكل بلد. 

 

 عملية الجمع

كجزء من الجهود العالمية لتسريع التوسع في العالج الكيميائي الوقائي للتخلص والسيطرة على داء الفيالريات اللمفي 

(LF( داء البلهارسيا ،)SCH( الديدان المنقولة عن طريق التربة ،)STH فإن منظمة .) الصحة العالمية تسهل توريد األدوية التالية

 التي تبرعت بها صناعة األدوية:

diethylcarbamazine citrate, albendazole, mebendazole, and praziquantel 

 ( وبرامج القضاء على داء الفيالرياتONCHOوتتعاون منظمة الصحة العالمية أيضا لتوفير اإليفرمكتين لداء الذنب الكالبية )

 اللمفاوي. 

تم تطوير آلية مشتركة ومجموعة من النماذج لتسهيل عملية التطبيق والمراجعة والتسجيل وكذلك لتحسين التنسيق والتكامل 

 بين البرامج المختلفة.

مصمم لمساعدة البلدان في تحديد رقم أقراص األدوية المطلوبة. الوصول -( JRSMمن ) PC طلب األدوية المشترك المختار

لسكان والمناطق المستهدفة المخطط لها بطريقة منسقة ومتكاملة ضد أمراض متعددة خالل السنة التي ٌيطلب فيها إلى ا

 األدوية.

المصمم لمساعدة البلدان في تقرير التقدم السنوي في توزيع منسق لألدوية في السنة -( JRFنموذج التقرير المشترك )

 مشمول بتقرير معياري.

مصمم لتوحيد التقارير الوطنية لـلبيانات الوبائية عن داء  -PC (EPIRF )سجالت عن البيانات الوبائية و الأنموذج التقرير 

الفيالريات اللمفاوية، داء الكلب، الديدان التي تنتقل عن طريق التربة، البلهارسيا. يتم تشجيع السلطات الوطنية على إكمال 

 على أساس سنوي.هذا النموذج وتقديمه إلى منظمة الصحة العالمية 

التي تم إنشاؤها مع ممثل وزارة الصحة ليصادق على طلب  JRF  (SUMMARY) في JRSMيجب طباعة وتسجيل التقارير 

أن تدرج بمجرد الحصول على التوقيعات، مع النسخ الممسوحة ضوئًيا من ورقتين  البالد رسمًيا لهذه األدوية. يجب أيضاً 

 بشكل مشترك لمنظمة الصحة العالمية. EPIRFو  JRF، يمكن تقديم JRSMمن الكاملة  Excelالعمل، مع إصدارات 

وتقدم االستمارات إلى ممثل منظمة الصحة العالمية في المكتب المحلي المعني بمنظمة الصحة العالمية ونسخ إلكترونية 

فيها استخدام أغسطس من السنة السابقة للسنة التي يهدف  15في موعد أقصاه  PC_JointForms@who.intإلى 

 األدوية استخدامها األدوية.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 .2016لــ عام  2015تم جمع البيانات في الربعين الثاني والثالث من عام  

 اصدار البيانات

 2015لبيانات عام  2017الربع األول من  
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 مقدمي البيانات

 . الوطنية داخل وزارات الصحة NTDبرامج 

 
تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة  3.4الغاية 

 2030والسالمة العقليتين بحلول عام 

معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، السكري  3.4.1المؤشر
 وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة

 المنظمة

 (WHO)  العالميةمنظمة الصحة 

 التعريف

معدل الوفيات بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، السكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، واحتمال الوفاة 

حتى عمر  30سنة من هذه األمراض والتي تعرف بأنها النسبة المئوية من األشخاص البالغين من العمر  70و 30بين سن 

 ة. يتم حساب هذه المؤشر باستخدام جدول الحياة.سن 70

 المنهجية
 طريقة الحساب

 هناك أربع خطوات لحساب هذا المؤشر:

تقدير جداول الحياة المنظمة للصحة العالمية، استنادًا إلى مراجعة األمم المتحدة للتوقعات السكانية العالمية  •

 .2012لعام 

 تقدير توزيعات سبب الوفاة. •

 30حساب معدالت الوفيات الخاصة باألمراض الغير المعدية الرئيسية األربعة لكل خمس سنوات في االعمار بين  •

 .70و

سنة بسبب أمراض القلب، األوعية الدموية، السرطان، السكري أو أمراض  70و 30حساب احتمال الوفاة بين سن  •

 الجهاز التنفسي المزمنة.

 أسباب الوفاة على نوع البيانات المتوفرة من البلدان: وتعتمد الطرق المستخدمة في تحليل

بالنسبة للبلدان ذات نظام التسجيل الحيوي عالي الجودة يتم استخدام السجالت الحيوية الذي يقدمه األعضاء إلى قاعدة 

 ي على بيانات تسجيلبيانات منظمة الصحة العالمية حول الوفيات مع التعديالت عند الضرورة. وبالنسبة للبلدان التي ال تحتو

بيانات األخرى، بما في ذلك المسوحات األسرية مع تشريح العالية الجودة فسيتم حساب سبب الوفيات باستخدام  حيوية

الجّثة ومعاينة وحراسة األنظمة والدراسات الخاصة وأنظمة المراقبة. وفي معظم الحاالت يتم الجمع بين مصادر البيانات 

 طار نمذجتها.إهذه في 
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عامًا من األمراض الغير معدية الرئيسية األربعة باستخدام معدالت الوفاة حسب  70و 30وتقدر احتمالية الموت بين سن 

 70و 30الفئات العمرية لألمراض األربع الرئيسية باستخدام طريقة جدول الحياة. ويتم حسابها خطر الوفاة بين األعمار من 

 ب األخرى باستخدام الطريقة أدناه:بسبب تلك األمراض وغياب بعض األسبا

 الرموز التالية: ICD 7حيث تستخدم

و أمراض الجهاز  E10-E14داء السكري:  E10-E14، داء السكري: C00-C97، السرطان: I00-I99مرض القلب واألوعية الدموية: 

 . J30-J98التنفسي المزمنة: 

 .70و 30ار حساب معدل الوفيات لكل فئة مكونة من خمس سنوات بين االعم

 تحويل معدل الوفيات إلى احتمال الوفاة لكل فئة عمرية في نطاق الخمس سنوات.

سنة، بغض النظر عن غياب أسباب الوفاة األخرى. )يمكن الحصول  70إلى 30يمكن االطالع على احتمال الوفاة من سن 

 ( 6عليها من هذا الرابط صفحة 

tools/indicators/GMF_Indicator_Definitions_FinalNOV2014.pdf?ua=1-http://www.who.int/nmh/ncd 

 صنيفالت

 حسب الجنس 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

سنوات البلد / داخلي ل استكمال خارجياستخدام الجودة؛ تم  احصائيات أسباب الوفاة بها عاليةبالنسبة للبلدان التي تكون 

 المفقودة. أما بالنسبة للبلدان ذات الجودة المنخفضة أو معدومة البيانات حول أسباب الوفاة تمت نمذجتها.

-2000يمكن العثور على المنهجية الكاملة لألساليب المنظمة للصحة العالمية ومصادر البيانات لألسباب العالمية للوفاة، 

 burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2015.pdfhttp://www.who.int/healthinfo/global_ هنا: 2015

 عملية الجمع

 تجري منظمة الصحة العالمية عملية تشاور محلية رسمية قبل إصدار تقديرات أسباب الوفاة.

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

األعضاء المعنيين.  تقوم منظمة الصحة العالمية بإرسال بريد إلكتروني مرتين سنوًيا لطلب سجالت الوفيات المجدولة من

 وتقدم البلدان إحصائيات حول الوفيات السنوية لمنظمة الصحة العالمية على أساس مستمر.

 اصدار البيانات

 2016نهاية  

 مقدمي البيانات

                                                      

 التصنيف الدولي لألمراض 7

http://www.who.int/nmh/ncd-tools/indicators/GMF_Indicator_Definitions_FinalNOV2014.pdf?ua=1
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2015.pdf
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 مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارات الصحة.

 معدل وفيات االنتحار 3.4.2المؤشر 

 المنظمة

 (WHO) منظمة الصحة العالمية  

 التعريف

 .100,000معدل وفيات االنتحار معرف على أنه عدد وفيات االنتحار مقسومًا على عدد السكان مضروب في 

 المنهجية
 طريقة الحساب

𝑠𝑢𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑒 (𝑝𝑒𝑟 100,000 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛) =  
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑠𝑢𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑎𝑡ℎ𝑠 𝑖𝑛 𝑎 𝑦𝑒𝑎𝑟 

𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟
× 100000 

× عدد السكان لنفس السنة( ÷ من السكان( = )عدد الوفيات من االنتحار في السنة  100,000معدل وفيات االنتحار )لكل 

100,000 

 نات المتوفرة من الدول:تعتمد الطرق المستخدمة في تحليل أسباب الوفاة على نوع البيا

بالنسبة للبلدان ذات نظام التسجيل الحيوي عالي الجودة؛ تم استخدام النظام الحيوي الذي قدمه األعضاء إلى قاعدة بيانات 

منظمة الصحة العالمية حول الوفيات مع التعديالت عند الضرورة.  وبالنسبة للبلدان التي ال تحتوي على بيانات تسجيل 

بيانات األخرى، بما في ذلك المسوحات األسرية مع تشريح الالجودة فسيتم حساب سبب الوفيات باستخدام عالية  حيوية

الجّثة ومعاينة وحراسة األنظمة والدراسات الخاصة وأنظمة المراقبة. وفي معظم الحاالت يتم الجمع بين مصادر البيانات 

 طار نمذجتها.إهذه في 

 التصنيف

 مجموعة الجنس، العمر.

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

سنوات البلد / داخلي ل استكمال خارجياستخدام الجودة؛ تم  بالنسبة للبلدان التي تكون احصائيات أسباب الوفاة بها عالية

 المفقودة. أما بالنسبة للبلدان ذات الجودة المنخفضة أو معدومة البيانات حول أسباب الوفاة تمت نمذجتها.

-2000 للوفاة،يمكن العثور على المنهجية الكاملة لألساليب المنظمة للصحة العالمية ومصادر البيانات لألسباب العالمية 

  _burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2015.pdfhttp://www.who.int/healthinfo/globalهنا:2015

 عملية الجمع

 تجري منظمة الصحة العالمية عملية تشاور محلية رسمية قبل إصدار تقديرات أسباب الوفاة.

 

 

 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2015.pdf
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 تاريخ النشر
 جمع البيانات

من األعضاء المعنيين.  تقوم منظمة الصحة العالمية بإرسال بريد إلكتروني مرتين سنوًيا لطلب سجالت الوفيات المجدولة

 وتقدم البلدان إحصائيات حول الوفيات السنوية لمنظمة الصحة العالمية على أساس مستمر.

 اصدار البيانات

 2016نهاية 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية، وزارات الصحة.

تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد المخدرة، بما في ذلك تعاطي المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر  3.5الغاية 

 بالصحة

تغطية التدخالت العالجية )الخدمات الدوائية والنفسية واالجتماعية وإعادة  3.5.1المؤشر 
 التأهيل والرعاية الالحقة( الضطرابات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة

 المنظمة

 (WHO) منظمة الصحة العالمية  

 (UNODC) مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 التعريف

عام مقسوًما على إجمالي عدد األشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي خالل لقوا العالج عدد األشخاص الذين ت

  عام.المخدرات في نفس ال

 المنهجية
 طرق الحساب

عدد األشخاص الذين يعانون من اضطرابات على  الذين تلقوا العالجيتم حساب المؤشر من خالل قسمة عدد األشخاص 

 . تعاطي المخدرات

 صنيفالت

 طريق التدخالت العالجية )الدوائية والنفسية واالجتماعية والتأهيل والرعاية الالحقة(عن  •

 حسب الجنس •

 حسب الفئات العمرية •

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 سيتم تقديم البيانات للبلدان التي تتوفر فيها المعلومات لكل من البسط، بالنسبة الضطراب تعاطي المخدرات

 .يتم إجراء أي تقديرات للبيانات على المستوى الوطني ام. ولنلمقوا
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بالنسبة للكحول، عندما تكون المعلومات المتعلقة باستخدام الخدمة مفقودة في بلد ما ، سيتم استخدام عدة طرق و

 . إلنتاج تقديرات تستند إلى جمع البيانات

 مقدمي البيانات

 المكاتب اإلحصائية الوطنية وزارة الصحة ،

 

تعاطي الكحول على نحو ضار، والذي يعرف وفًقا للسياق الوطني كاستهالك  3.5.2المؤشر 
 سنة وما فوق( في غضون سنة باللتر من صافي الكحول 15الفرد من الكحول )بعمر 

 المؤشر ينافي الشريعة والقوانين في الدولة.
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 2020خفض عدد الوفيات واإلصابات دولًيا الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام  3.6الغاية 

 معدل الوفيات بسبب إصابات حوادث الطرق 3.6.1المؤشر 

 المنظمة

 (WHO) منظمة الصحة العالمية  

 التعريف

 من السكان.100,000 الطرق لكليعرف معدل الوفيات بسبب إصابات حوادث المرور على أنه عدد الوفيات بسبب حوادث 

 المنهجية
 طرق الحساب

على جودة البيانات المتلقية. كمنظمة صحية يتم االعتماد في المقام األول على تقديم بيانات التسجيل  يعتمد النموذج

الحيوية من وزارات الصحة للبلدان إلى منظمة الصحة العالمية )من خالل القنوات الرسمية(. ثم يتم تحليل هذه البيانات على 

ذا كان إات الصحية؛ ليقرروا مدى جودة البيانات والتي تحدد ما جميع أسباب الوفاة بواسطة فريق من قسم نظم المعلوم

 هناك اكتمال وتغطية جيدة للوفيات لجميع األسباب.

 مجموعات وهي: 4ولقد تم تصنيف الدول على 

 : البلدان التي لديها بيانات سجالت الوفاة )بيانات تسجيل حيوية / تسجيل الوفيات(.1 لمجموعةا

 تي لديها مصادر معلومات أخرى حول أسباب الوفاة.: البلدان ال2لمجموعة ا

 نسمة. 150,000: البلدان التي يقل عدد سكانها عن 3لمجموعة ا

 : البلدان التي ليس لديها بيانات سجالت الوفاة قانونية.4لمجموعة ا

 يقوم قسم نظم المعلومات الصحية بتحليل جودة البيانات واكتمالها. 

 :باستخدام نموذج سالمة الطرق

، وبالتالي ال 1( يعني أن البلد في مجموعة VRذا اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن البلد لديه بيانات تسجيل حيوي جيد )إ

 نطبق نموذج االنحدار للتوصل إلى تقدير. 

 : أن حيث يتم تطبيق نموذج انحدار سلبي ذو حدين؛ 4ذا كان البلد يعتبر في المجموعة إو

N  هو إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث المرورC  ،هو حد ثابتXi  ،هي مجموعة من المتغيرات المشتركة التوضيحيةPop 

 مقدار الخطأ النحدار ذو الحدين السالب.   e ،هو عدد السكان في العام للبلد

 فيها تقدير إجمالي الوفيات. مؤخرا تم استخدام طريقة االنحدار الموضحة أعاله والتي تم 2وللبلدان من المجموعة 

 ، ال يتم استخدام تقديرات االنحدار، لكن فقط يتم تسجيل الوفيات مباشرة دون تعديل.3وللبلدان من المجموعة 

 .2015مزيد من التفاصيل حول عملية التقدير هذه في تقرير الحالة العالمي حول السالمة على الطرق 

 صنيفالت

 خدمي الطرق والعمر والجنس ومجموعات الدخل ومناطق منظمة الصحة العالمية.تصنيف البيانات حسب أنواع مست
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 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 نفذت على النحو التالي:

 وحات( والبحث عن مصادر أخرى في االستبيان / المسVRتعريف القيم المفقودة )أو السنوات( في السجالت الحيوية ) 

والبيانات   VRالبيانات المسجلة المتوفرة آلخر ثالث سنوات واستخدامها. حيث أن /VR لهذه السنوات. ومن ثم حساب عامل 

 عن القيم المفقودة. للتعويضتم استخدام هذا العامل لتعديل البيانات المسجلة  المسجلة متاحة

عن القيم المفقودة بمعدل االنحدار السلبي  التعويضتم والبيانات المسجلة عنها  VRوجود بيانات مفقودة في  في حال

 ، عدا ذلك نستخدم معدل متوسط السنوات للبيانات.او معنوياً  ثنائي الحدود لكل بلد إذا كان االنحدار متقارًبا

 عملية الجمع

 تضمنت منهجية جمع البيانات من عدد من القطاعات المختلفة والمساهمين في كل بلد على النحو التالي:

على منهجية المشروع  تم تدريبهم(، الذين تم ترشيحهم من قبل حكوماتهم، واللذين NDCsالمنسقون الوطنيون للبيانات ) 

مثل )الصحة،  خبراء في مجال سالمة الطرق من مختلف القطاعات؛ 8يصل الى  وكمقدمين لحكوماتهم طولبوا بتحديد ما

سهلته مراكز  الذيرته سمح االجتماع بعلى خ (. وأثناء رد كل خبير بناءً ديميةاألكاالشرطة، النقل، المنظمات الغير حكومية أو 

فضل وضع أالبيانات الوطنية بمناقشة جميع الردود. وتم استخدامها لالتفاق على مجموعة المعلومات النهائية والتي تمثل 

 . WHOوالذي ُقدم لمنظمة الصحة العالمية  للبلد في ذلك الوقت.

 .2015يل موجودة في تقرير الحالة العالمي حول السالمة على الطرق لمزيد من التفاص

 تاريخ النشر
 جمع البيانات 

، وعلى الرغم من أن البيانات التي تم جمعها حول الوفيات كان من 2017كان من المقرر أن يتم جمع البيانات التالية لعام 

 محلية المتاحة(تحديث البيانات ال تم طلب) 2016، 2015المرجح أن تكون لعام 

 اصدار البيانات

 2019سيتم نشر البيانات الجديدة لهذا المؤشر في أوائل عام 

 مقدمي البيانات

 وزارة الصحة، وزارة الداخلية، ووزارة النقل.
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حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم  ضمان  3.7الغاية

 2030األسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام 

حصلن على  سنة( اللواتي49و 15نسبة النساء في سن اإلنجاب )أعمارهن بين  3.7.1المؤشر 
 احتياجاتهن إلى تنظيم األسرة بشكل مرضي بالطرق الحديثة

 المنظمة

  (UNFPA)، صندوق األمم المتحدة للسكان(DESA)قسم اإلسكان، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  

 التعريف

يل االنجاب، والذين يستخدمون سنة( اللواتي يرغبن في عدم االنجاب، أو تأج 49-15النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب )

 حاليًا وسائل منع الحمل الحديثة.

 المنهجية
 طريقة الحساب

سنة( اللواتي يستخدمن وسيلة منع حمل حديثة واحدة على  49-15هو النسبة المئوية للنساء في سن اإلنجاب ) :البسط

 األقل في الوقت الحالي.

والحاجة الغير محققة لتنظيم  انتشار وسائل منع الحمل )أي وسيلة( هو إجمالي الطلب على تنظيم األسرة مجموع :المقام 

 االسرة. التقديرات تتعلق بالمرأة المتزوجة. 

 التصنيف

 .المالحظاتاالقتصادية وبعض الفئات التي تعتمد على مصادر البيانات وعدد والعمر، الموقع الجغرافي، الحالة االجتماعية 

 معالجة البيانات المفقودة 
 المستوى المحليعلى 

 ال يوجد محاولة لتقدير القيم المفقودة للبلدان أو لمناطق. 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 يتم تجميع البيانات وتحديثها سنوًيا في الربع األول من العام.

 اصدار البيانات

يصدر البيانات المحدثة للمؤشر قسم االسكان في الربع الثاني من كل عام. حيث كان من المتوقع أن اإلصدار التالي في 

 . 2018الربع الثاني من عام 

 مقدمي البيانات

 مثل المسوحات الديموغرافية والصحية –يتم الحصول على بيانات المسح من المسوحات األسرية الوطنية المنسقة دولًيا 

(DHS( ومسوحات الصحة اإلنجابية )RHS( والمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات )MICS )- وغيرها من المسوحات

المحلية التي ترعاها الدول. عمليات البحث المنهجية و قواعد البيانات المسحية )على سبيل المثال، شبكة المسح األسري 

المخصصة باإلضافة الى استخدام الردود الخاصة بكل بلد على االستبيانات واالستفسارات  .)(IHSNالمتكاملة لقاعدة بيانات )

المكاتب  UNFPA((. والمعلومات من CRING)التقارير المحلية حول مؤشرات األهداف ) UNICEFحول البيانات التي تديرها 

 .المتخصصة
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 15 - 19سنة، من عمر  10 - 14معدل الوالدات لدى المراهقات )من عمر  3.7.2المؤشر 
 امرأة في تلك الفئة العمرية 1000سنة( لكل 

 المنظمة

 قسم اإلسكان •

  (DESA)إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية   •

  (UNFPA)صندوق األمم المتحدة للسكان •

 التعريف

 عمرية. أنثى لكل فئة  1000سنة لكل  19-15سنة أو  10-14العدد السنوي للوالدات لإلناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

 المنهجية
 طريقة الحساب

 Bالمقام ، سنة 19-15هو عدد النساء الذين تتراوح أعمارهم بين   Aالبسط يتم حساب معدل المواليد المراهقين كنسبة. 

 سنة.  14-10سنة. الحساب هو نفسه بالنسبة للفئة العمرية 19-15يقدر بتعرض النساء للحمل في سن 

𝑃𝐴𝐵𝑅 =
𝐴

𝐵
 × 100 

 هو معدل الوالدات للمراهقات.  PABRحيث: 

 يتم الحساب بشكل مختلف بالنسبة لبيانات التسجيل المدني والمسح والتعداد كما يلي:  

هو الرقم المسجل للمواليد األحياء المولودين للنساء اللواتي تتراوح   Aفي حالة بيانات السجالت المدنية: فإن البسط 

 سنة.19-15هو العدد المقدر للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين   B المقامسنة خالل سنة معينة، 19-15أعمارهن بين 

𝑃𝐴𝐵𝑅𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 =
𝐴

𝐵
 × 100 

هو نسبة معدل الوالدات للمراهقات في فئة عمرية في حالة بيانات السجالت     PABR civil registration dataحيث: 

 المدنية.

هو عدد الوالدات الذين تم الحصول عليها من تاريخ ميالد رجعي للنساء اللواتي تمت A فإن البسط  :يانات المسحفي حالة ب

هو عدد النساء الالتي تمت مقابلتهم خالل نفس الفترة وتتراوح  B سنة، المقام 19-15مقابلتهن وتتراوح أعمارهن بين 

 سنة. 19-15أعمارهم بين 

𝑃𝐴𝐵𝑅𝑠𝑢𝑟𝑣𝑎𝑦 𝑑𝑎𝑡𝑎 =
𝐴

𝐵
 × 100 

 هو نسبة معدل الوالدات للمراهقات في فئة عمرية في حالة بيانات السجالت المدنية.    PABRsurvy dataحيث: 

يتم حساب معدل والدات المراهقات على أساس تاريخ آخر والدة أو عدد الوالدات في االثني عشر  :في حالة بيانات التعداد

القائمة على التعدادات  تاد البسط والمقام للمعدل. في بعض الحاالت يتم تعديل المعدالشهًرا السابقة للعد. يوفر التعد

يها بيانات معتمدة؛ يزود التقدير الغير مباشر دد لربطرق تقدير غير مباشرة. وفي بعض البلدان التي ال ي لنقص التسجيل

تقدير معدل الوالدات لسن المراهقة لعدد سنوات ما قبل التعداد. وفي حال وجود بيانات يمكن  own-childrenلطريقة 

 لخصوبة لدى المراهقات.اايًضا حساب 
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 التصنيف

العمر، التعليم، عدد األطفال األحياء، حالة االجتماعية، الحالة االجتماعية االقتصادية والموقع الجغرافي بعض الفئات التي 

 .لمالحظاتصادر البيانات وعدد اتعتمد على م

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد محاولة لتقدير القيم المفقودة للبلدان أو لمناطق.

 عملية الجمع 

 الشعببيانات التسجيل المدني: يتم الحصول على بيانات حول المواليد أو معدل مواليد المراهقات في البلد من بيانات 

  (ESWA, ESCAP, CARUOM,SPC) أو الوحدة االحصائية في األمم المتحدة  ةصائياإلح

مثل المسوحات الديموغرافية  –بيانات المسح: يتم الحصول عليها من المسوحات الوطنية لألسر المعيشية المنسقة دولًيا 

 اً (. و من الممكن ايضMICSرات )( والمسوحات العنقودية متعددة المؤشRHS( ومسوحات الصحة اإلنجابية )DHSوالصحية )

 . (PAPFAM)والمشروع العربي لصحة األسرة  (FFS)حات العائلة و الخصوبة األوروبية والحصول عليها من مس

بيانات التعداد: يفضل الحصول على التقديرات مباشرة من تقارير التعداد. في مثل هذه الحاالت؛ يستخدم تعديل المعدل 

الحاالت األخرى؛ معدل الوالدات في سن  وفيمن المواقع اإللكترونية لمكاتب اإلحصاء الوطنية، ذا تم تسجيلها مباشرة إ

لسكان حسب الجنس ا وتعدادعشر شهًرا الماضية حسب عمر االم  االثنيالمراهقة يحسب من الجداول حول الوالدات في 

 .والعمر

  (:DHSالديمغرافية والصحية )من خالل قواعد البيانات والمواقع التالية: المسوح 

(http://api.dhsprogram.com/%23/index.html) 

 قاعدة البيانات الديموغرافية لقسم اإلحصاء في إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم المتحدة:

http://data.un.org/ 

 قواعد البيانات الداخلية لقسم اإلسكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمانة العامة لألمم المتحدة:

404-http://www.un.org/en/pages/error/ 

(http://ec.europa.eu/eurostat/data/database) 

 bin/main.php-https://www.humanfertility.org/cgi: قاعدة بيانات الخصوبة البشرية

 (/http://mics.unicef.org) (:MICSحات الجماعية للمجموعات )المسو

( باإلضافة إلى عمليات البحث عن البيانات على مواقع IHSNكما يتم استشارة قاعدة بيانات شبكة المسح األسري المتكاملة )

 مكاتب اإلحصاء الوطنية واالستعالمات المخصصة.

 يخ النشرتار
 جمع البيانات

 يتم تجميع البيانات وتحديثها سنوًيا في الربع األول من العام.

http://api.dhsprogram.com/%23/index.html
http://data.un.org/
http://data.un.org/
http://data.un.org/
http://www.un.org/en/pages/error-404/
http://www.un.org/en/pages/error-404/
http://www.un.org/en/pages/error-404/
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php
http://mics.unicef.org/
http://mics.unicef.org/
http://mics.unicef.org/


 ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية لجميع األعمال 

 الهدف الثالث  

28 

 اصدار البيانات

 .2018المحدثة عن المواليد بشكل سنوي، ومن المتوقع اإلصدار التالي يكون في  البيانات يحرر قسم اإلسكان

 مقدمي البيانات 

المواليد ومعدالتها من القسم االحصائي في األمم المتحدة أو القسم بيانات التسجيل المدني: يتم الحصول على بيانات 

 (. ESCWA، ESCAP ،CARICOM ،SPCاالحصائي اإلقليمي أو وحدات اإلحصاء )

مثل المسوح الصحية  -بيانات المسح يتم الحصول عليها من المسوحات الوطنية لألسرة على المستوى الدولي 

 ( MICS(، والمسوحات العنقودية متعددة المؤشرات )RHSحة اإلنجابية )الص مسوحات(، DHSوالديموغرافية )

 اإلحصائيةبيانات التعدادات يتم الحصول عليها من بيانات البلد في قسم اإلحصاءات في األمم المتحدة أو من الوحدات 

(ESCWA, ESCAP, CARICOM,SPC)  التعداد.  سجالت منأو مباشرة 
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تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، وإمكانية الحصول على خدمات  3.8الغاية 

 الرعاية الصحية األساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على األدوية واللقاحات الجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة

صحة اإلنجابية، صحة األم، المواليد، تغطية الخدمات الصحية األساسية )تشمل ال 3.8.1المؤشر 
الطفل، األمراض المعدية واألمراض الغير معدية، القدرة على توفير الخدمات وإمكانية 

 حرمانًا( الوصول إليها، بين عامة السكان وأشدهم

 المنظمة

 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) 

 التعريف 

األمراض المعدية ، الطفل، المواليد، صحة األم، إلنجابيةهو متوسط تغطية الخدمات األساسية والتي تشمل )الصحة ا

حرمانًا(. وهو مؤشر  إليها، بين عامة السكان وأشدهموإمكانية الوصول  على توفير الخدمات قدرة، العديةمغير الواألمراض 

 مؤشر تبًعا لتغطية الخدمات الصحية.  14، والذي يتم حسابه على أنه 100إلى  0 تم تسجيله على مقياس غير مقيد من

 المنهجية
 طريقة الحساب

يتم حساب المؤشر بالمتوسطات الهندسية، على أساس الطرق المستخدمة للتنمية البشرية. ويتطلب أواًل لحساب المؤشر 

ت التتبع على إعداد مؤشرات التتبع بحيث يمكن دمجها، ومن ثم حساب المؤشر من تلك القيم. حيث يتم أواًل وضع مؤشرا

هي القيمة المثلى. هذا المقياس هو المقياس الطبيعي لمعظم  100أقل قيمة و 0نفس المقياس، حيث تكون القيمة 

في المائة(. وبعض المؤشرات تتطلب  100إلى  0المؤشرات مثل )تتراوح النسبة المئوية للرضع الذين تم تحصينهم من 

 على النحو التالي: 100لى إ 0إعادة قياس للحصول على قيم مناسبة من 

إعادة القياس على أساس الحد األدنى غير الصفري للحصول على قرار دقيق: )مما يجعل التوزيع قابل للتوسع عبر البلدان(، 

 %.50انتشار ارتفاع ضغط الدم وعدم انتشاره من التدخين يتم تقييمه باستخدام قيمة مسجلة ال تقل عن 

𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑥 − 50

100 − 50
 × 100 

 : Rescaled value .القيمة المتغيرة 

( .تم mmol/ Lإعادة القياس )المقاييس المستمرة(: قياس الجلكوز )السكر(في الدم الصيامي. قياسه مستمر بوحدة )

ة القيمة ( ومالحظmmol/5.1 Lباستخدام القيمة الصغرى للمخاطر البيولوجية النظرية ) 100إلى  0تحويلها إلى مقياس من 

 ( mmol /7.1 Lالعليا للبلدان )

𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑥 − 50

7.1 − 5.1
 × 100 

: Rescaled value .القيمة المتغيرة 

القيمة العليا للحدود القصوى لمعدل لمؤشرات: كثافة األسرة في المستشفيات وكثافة القوى العاملة في المجال الصحي، 

وتستند هذه الحدود  100تخطى كالهما القيمة العليا الحد األقصى، وعندما تكون القيم أعلى من هذا الحد تثبت عند 

 .(OECD)بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصاديالقصوى إلى القيم الدنيا التي لوحظت في جميع 

𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑑𝑠 𝑝𝑒𝑟 10,000 = min(100, 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ) / 18 × 100  
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 (100*  18، القيمة األصلية / 100= الحد األدنى ) 10,000اعادة قياس أسرة المستشفيات لكل 

𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑝ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 1,000 = min(100, 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ) / 0. 9 × 100  

 (100*  0.9، القيمة األصلية / 100= الحد األدنى ) 1000ن لكل ياعادة قياس األطباء المقيم

𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑝𝑠𝑦𝑐ℎ𝑖𝑎𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 100,000 = 𝑚𝑖𝑛(100, 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ) / 1 × 100  

 (100*  1، القيمة األصلية / 100= الحد األدنى ) 100,000اعادة قياس أطباء نفسيين مسجلين لكل 

𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑟𝑔𝑒𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 100,000 = 𝑚𝑖𝑛(100, 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 )  / 14 × 100  

 (100*  14، القيمة األصلية / 100= الحد األدنى ) 100,000اعادة قياس الجراحين المسجلون لكل 

، يتم حساب المتوسطات الهندسية في كل من مناطق 100إلى  0بمجرد أن تكون جميع قيم مؤشر التتبع على مقياس من 

فر يتم مؤشر التتبع هو ص aالخدمة الصحية األربعة، ومن ثم يتم أخذ المتوسط الهندسي لتلك القيم األربع. إذا كانت قيمة 

 ح الرسم البياني التالي الحسابات( قبل حساب المتوسط الهندسي. يوض100)من أصل  1تغييره إلى 
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 ترجمة المصطلحات 

ي الوالدة وصحة الطفل.  االنجاب، الحمل، حديث

 (.FPخطط االنجاب االسرية ) .1

 (.ANCزيارة ) +4رعاية ما قبل الوالدة،  .2

 (.DTP3مناعة )حصانة( الطفل ) .3

 (pneumoniaرعاية لمرضى االلتهاب الرئوي المشتبه به ) الحصول على .4

 التحكم باألمراض المعدية:

 (.TBعالج فّعال لمرض لسل ) .1

 (.ARTعالج لفيروس نقص المناعة البشرية )اإليدز( ) .2

 (.INTمكافحة الناموس بالمبيدات الحشرية ) .3

 (.WASHتوفر المرافق الصحية األساسية ) .4

ض غير معدية:  امرا

 (.BPطبيعي )ضغط الدم ال .1

 (.FPGمتوسط السكر )جلكوز( في الدم للصيام ) .2

 (TOBACCOغير التدخين )-التدخين .3

ة الوصول إليها: ى توفير الخدمات وإمكاني  القدرة عل

 (.hospitalكثافة أسرة المستشفى ) .1

 (.HWDكثافة عاملي المستشفى ) .2

 (. IHRالقدرة األساسية للرعاية لمؤشر لوائح الصحية الدولية ) .3

بلدان التي ينخفض فيها عدد االصابات بالمالريا، يسقط مؤشر التتبع لمكافحة الناموس بالمبيدات الحشرية من عملية في ال

 الحساب.

 التصنيف

إليصال المعلومات حول  UHC، وبالتالي يجب استخدام مؤشر تغطية خدمة UHCتعد حقوق الملكية أساسية في تعريف 

عدم المساواة في تغطية الخدمة داخل البلدان. ويمكن القيام بذلك عن طريق عرض المؤشر بشكل منفصل للسكان 

 المحليين مقابل السكان المحرومين لتسليط الضوء على االختالفات بينهما.

الوطني استناًدا إلى متوسط -للتصنيف الفرعي بالنسبة للبلدان ُيحتمل أن يكون الموقع الجغرافي هو البعد األكثر وضوح 

بشكل منفصل على  UHCمستويات التغطية المقاسة بمصادر البيانات الموجودة. للقيام بذلك يمكن أن يتم حساب مؤشر 

الوطنية. وفي -)سبيل المثال؛ مقيمي المدن مقابل مقيمي القرى(، مما يسمح بعمليات مقارنة تغطية الخدمات الفرعية

ت الحالي؛ أكثر البيانات متاحة بسهولة للتصنيف على أبعاد عدم المساواة مثل ثروة األسرة، اإلنجاب، وفئة خدمات صحة الوق

األم والوليد والطفل. وفي هذا البعد يمكن مالحظة الالمساواة كبديل لفهم االختالفات في تغطية الخدمة عبر أبعاد عدم 

مرة بمجرد توافر  14ذا النهج بتصنيف كامل لجميع مؤشرات التتبع البالغ عددها المساواة الرئيسية. ينبغي التعويض في ه

 البيانات.
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 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

نقطة البداية لحساب المؤشر هو تجميع المعلومات الموجودة لكل مؤشر تتبعي. في حاالت كثيرة؛ يشمل ذلك استخدام 

التي تم الحصول عليها وجمعها من قبل وكاالت األمم المتحدة بالتشاور مع حكومات البلدان )على السالسل الزمنية للبلد 

سبيل المثال تغطية التحصين)المناعة(، الوصول إلى خدمات المرافق الصحية، عالج فيروس نقص المناعة البشرية، وما إلى 

ة للتوفيق بين مصادر بيانات متعددة أو تعويض القيم ذلك(. تشمل بعض هذه السلسلة الزمنية المنشورة النماذج الرياضي

 المفقودة. تلخيص التفاصيل هنا:

icators_Metadata.pdfhttp://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/UHC_Tracer_Ind 

الدول لبعض المؤشرات. ويتطلب حساب -بعد تجميع هذه المدخالت ال تزال هناك بعض القيم المفقودة لبعض السنوات

قيًما لكل مؤشر تتبع للبلد، لذلك من الضروري ملء هذه الفجوات في البيانات. النهج الحالي  UHCمؤشر تغطية الخدمة 

 مؤشر: يشمل تعويض لوغرتمي بسيط لكل

إذا كان لدولة ما قيم مفقودة بين قيم سنتين، يتم استخدام االستكمال الداخلي الخطي لملء القيم المفقودة  •

 للسنوات المتداخلة.

إذا كان لدولة ما سنوات تاريخية ذات قيم ولكن دون قيمة حالًيا، يتم استخدام االستكمال الخارجي المستمر لملء  •

 القيم المفقودة الحالية. 

ا لم يكن لدى أي بلد قيمة، فيتم التعويض عن القيمة المفقودة بقيمة وسيطها اإلقليمي والذي يعتمد على إذ •

 قيم البنك الدولي. 

مؤشًرا في تغطية الخدمات الصحية على أساس سنوي  14البلدان ال تجمع وال تسجل عن جميع مؤشرات التتبع البالغ عددها 

ات الصحية المختلفة وآليات جمع البيانات األخرى. لذلك يجب أن يكون االمتداد الذي بالنظر إلى توقيت وتوزيع االستبيان

ُاستخدم فيه لملء القيم المفقودة متصل مع قيمة المؤشر. الرصد على المستوى الوطني هو األكثر مالءمة على فترات 

لمؤشرات(. إلى االن تم حساب قيمة خط سنوات يسمح بجمع البيانات الجديدة عبر ا 5زمنية واسعة )على سبيل المثال؛ كل 

 فقط من قبل منظمة الصحة العالمية. 2015لعام  SDGاألساس 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

سنوات( عبر مؤشرات التتبع على سبيل المثال؛ بيانات التحصين)المناعة( وعالج  5إلى  1تتغير عملية جمع البيانات كل )من 

فيروس نقص المناعة البشرية يسجل سنويا، في حين أن المسوحات االسرية لجمع معلومات عن عالج األطفال قد تحدث 

 2018مايو  9سنوات( حسب البلد. مزيد من التفاصيل حول آخر تحديث:  5إلى  3كل )

 التتبع الفردية متوفرة هنا: مؤشرات 

http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/UHC_Tracer_Indicators_Metadata.pdf 

 اصدار البيانات

. بعد ذلك من المرجح مراجعة القيم 2017في ديسمبر  UHCألول من القيم األساسية لمؤشر تغطية الخدمة إطالق اإلصدار ا

 وتحديثها كل عامين.

 

http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/UHC_Tracer_Indicators_Metadata.pdf
http://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/UHC_Tracer_Indicators_Metadata.pdf
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 مقدمي البيانات

 في معظم الحاالت تشرف وزارات الصحة والمكاتب اإلحصائية الوطنية على جمع بيانات تغطية الخدمات الصحية. 

نسبة السكان الذين لديهم نفقات صحية كبيرة كنسبة من إجمالي إنفاق  3.8.2المؤشر 
 األسرة أو دخلها

 المنظمة

 (.WHOمنظمة الصحة العالمية ) 

 التعريف

نسبة السكان الذين ينفقون نفقات أسرية كبيرة على الصحة كنسبة من مجموع إنفاق أو دخل األسر. ويتم استخدام نقطتين 

 ٪ من إجمالي إنفاق أو دخل األسرة.25٪ وأكثر من 10لتحديد "اإلنفاق األسري الكبير على الصحة": أكبر من 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

إلى عدد األشخاص الذين لديهم نفقات أسرية كبيرة على الصحة كنسبة من اجمالي إنفاق المتوسط المرجح لعدد السكان 

 أو دخل األسرة.

∑ 𝑖 𝑚𝑖 𝑤𝑖 1( 
𝑖 النفقات الصحية لألسرة

𝑖 مجموع نفقات األسرة
) > 𝜏 

∑ 𝑖 𝑚 𝑖𝑤𝑖
 

 حيث

  i .المنزل: 

 إذا كان التعبير بين القوسين صحيح، وصفر خالف ذلك. 1(: هي دالة المؤشر التي تأخذ القيمة 1) 

  :mi  تتطابق مع عدد أفراد األسرi، 

 wi تتطابق مع وزن عينات األسر المنزلية :i . 

 τ (.25% و10: االنفاق العالي على الصحة من إجمالي االنفاق األسري أو الدخل )أي% 

 كما وضحت تحت عنوان المفهوم.االنفاق على الصحة واالنفاق االسري أو الدخل معرفة 

لمزيد من المعلومات حول المنهجية يرجى الرجوع إلى الفصل الثاني في تقرير منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لعام 

 بشأن تتبع التغطية الصحية الشاملة. 2017

 التصنيف 

نوع الجنس وعمر رب تقديرات مماثلة على هذ المستوى: الى اآلن يمكن إجراء التصنيف التالي كاستبيان مصمم ومقدم 

 األسرة، الموقع الجغرافي )مدني / قروي(، اجمالي إنفاق أو دخل األسرة.

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 ال يوجد محاولة تعويض للحصول على تقديرات.
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 عملية الجمع 

التي يكون بها  NSOsتحصل منظمة الصحة العالمية على بيانات مسح األسر المعيشية من المكاتب اإلحصائية الوطنية  

المقام والبسط لنسبة اإلنفاق الصحي مبني وفقًا لتوجيهات خاصة بهم إما مباشرة أو من قبل مستشاري منظمة الصحة 

بها اإلقليمية أو مكاتبها المحلية الحصول على إمكانية الوصول إلى العالمية. تعمل منظمة الصحة العالمية من خالل مكات

 البيانات. ال يوجد اجراء أي تعديل منظم.

( بشكل مباشر. وفي حاالت أخرى تستخدم بيانات NSOكما يتلقى عادة البنك الدولي بيانات من المكاتب اإلحصائية الوطنية )

NSO امعة الوطنية في ال بالتا، األرجنتين والبنك الدولي بشكل مشترك على الواردة بشكل غير مباشر. تحافظ كل من الج

. و التي تحتوي على بينات منسقة حول (SEDLAC)قاعدة البيانات االقتصادية االجتماعية لألمريكيين الالتينيين والكاريبيين 

؛ معتمدة على بيانات دقيقة من المسوح التينية و كاريبية–دولة أمريكية  24الفقر و توزيعات اخرى و متغيرات اجتماعية من 

. لدى البنك الدولي عالقات مع المنظمات اإلحصائية الوطنية بشأن برامج العمل التي تشمل  NSOاألسري التي اجرتها

النظم اإلحصائية وتحليل البيانات ويتعامل اقتصاديو الفقر في البنك الدولي عادة مع المنظمات اإلحصائية الوطنية على 

 قياس الفقر والتحليل كجزء من أنشطة المساعدة الفنية. مستوى

تجمع كال مؤسستي منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي التقديرات على المستوى المتوسط. كما أن أهلية التقديرات 

الجودة )انظر المشمولة في قاعدة البيانات العالمية المشتركة إلنتاج التقديرات اإلقليمية والعالمية المعتمدة على فحص 

 في الرابط ادناه (  collection processالملف األصلي مدرج تحت عملية الجمع

 02.pdf-08-03-https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

يتبع جمع البيانات خطة البلد إلجراء مسوحات اإلنفاق االستهالكي لألسر المعيشية، مسوحات ميزانية األسرة، مسوحات 

 الدخل، مسوحات إنفاق األسرة.

 اصدار البيانات

ا . وللمضي قدًما ستضاف البيانات الجديدة كل ما تم تلقي مزيدً 2017تم إصدار إجمالي إنفاق أو دخل األسرة في ديسمبر 

 من المعلومات من نقاط االتصال المحورية المرشحة. سيتم اصدار التحديثات وخطط التقديرات العالمية كل عامين. 

 مقدمي البيانات

 مكاتب اإلحصاء الوطنية بالتعاون مع وزارات الصحة.

 

 

 

 

 

 

 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-08-02.pdf
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الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلّوث الهواء والماء  3.9الغاية 

 2030والتربة بحلول عام 

 معدل الوفيات بسبب تلوث المنازل والهواء المحيط 3.9.1المؤشر 

 المنظمة

 (WHO)  منظمة الصحة العالمية  

 التعريف

الوفيات بسبب التأثيرات المشتركة لتلوث الهواء المنزلي والمحيط بعدد الوفيات، وُيحسب معدل يمكن التعبير عن معدل 

الوفيات بتقسيم عدد الوفيات على مجموع السكان. )ويشار إليها إذا تم استخدام مجموعة سكانية مختلفة، مثل األطفال 

 دون سن الخامسة(.

التعرض للهواء الملوث مرتبط من بين األمور األخرى باألمراض الهامة  أظهرت األدلة من دراسات العلوم الوبائية إلى أن

 والتي تأخذ في عين االعتبار هذا التقدير:

 سنوات من العمر( 5التهابات الجهاز التنفسي الحادة عند األطفال الصغار )المقدر بأقل من  •

 نة( س 25األمراض الدماغية )السكتة الدماغية( لدى البالغين )تقدر بأكثر من  •

 سنة(. 25لدى البالغين )تقدر بأكثر من   (IHD)أمراض نقص تروية القلب •

 سنة(. 25لدى البالغين )تقدر بأكثر من  (COPD) مرض االنسداد الرئوي المزمن •

 سنة(. 25سرطان الرئة عند البالغين )تقدر بأكثر من  •

 المنهجية 
 طريقة الحساب

المعلومات النسبية من خطر المرض الناجم عن التعرض، مع معلومات عن يتم احتساب الوفيات أواًل عن طريق الجمع بين 

مدى انتشار التعرض في السكان )على سبيل المثال، متوسط التركيز السنوي التي يتعرض لها السكان، نسبة السكان الذين 

 يعتمدون في المقام األول على الوقود الملوث ألغراض الطهي(.

(، وهو جزء من المرض المرئي لمجموعة سكانية معينة PAF" )Population Attributable Fractionوهذا يسمح بحساب "

يمكن أن تؤدي إلى التعرض )على سبيل المثال في هذه الحالة لكل من المتوسط السنوي المركز على المواد الجسيمية 

على سبيل المثال مرض القلب والتعرض للوقود الملوث ألغراض الطهي(. وبتطبيق هذا الكسر على إجمالي عبء المرض )

والرئة المعبر عنه كحاالت وفاة(، يعطي العدد اإلجمالي للوفيات الناتجة عن التعرض لعامل الخطر، لتقدير اآلثار المشتركة 

 )في المثال الذي تم ذكره؛ لتلوث الهواء المحيطي والمنزلي(. PAFلعوامل الخطر يتم حساب 

 Ezzati et al). 2003المشتركة كما ُوضحت في ) PAFخطر يتم حساب و لتقدير اآلثار المدمجة لعوامل ال

و بافتراض أن التعرضات موزعة بشكل  PAFو قدرت الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء المحيط و المنزل على أساس حساب 

 الية. و يتم حسابها باستخدام الصيغة التEzzati et al). 2003مستقل و المخاطر مستقلة كما هو موضح في )

𝑃𝐴𝐹 = 1 − (−𝑃𝐹𝐴𝑖) 

 لعوامل الخطر الفردية. PAFهو   PAFiحيث أن:
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 Ezzatiلتلوث الهواء المنزلي بشكل منفصل، استنادًا إلى تقييم مقارنة المخاطر ) PAFلتلوث الهواء المحيط و PAFتم تقييم  

  2010 study (Lim et al, 2012 ;Smith et al,2014) (GDB)( ومجموعات الخبراء للعبء العالمي للمرض2002وآخرون، 

( والتي PM25)2.5um بالنسبة للتعرض لتلوث هواء المحيط، المتوسط السنوي لتقديرات الجسيمات ذات قطر أقل من

 .11.6.2( أو للمؤشر WHO 2016 ،forthcomingتمت صياغتها كما هو موضح في )

المنزلي، تم وضع نموذج لنسبة السكان الذين يعتمدون بشكل أساسي على التلوث الوقود بالنسبة للتعرض لتلوث الهواء 

 (.[polluting fuels use=1-clean fuels use]   7.1.2لغرض الطهي )انظر المؤشر

( التي تم تحديثها (GBD 2010 Burnett et al, 2014( من أجل IERالتعرض المتكاملة )-تم تطوير وظائف االستجابة

(Forouzanfar et al, 2015 .واستخدامها ) 

( والذي تم تقديمه بواسطة البلد وبزيادة  PM2.5نسبة السكان المعرضين لعامل خطر محدد )هنا تلوث هواء المحيط، أي 

1ug/m3  وتم حساب المخاطر النسبية لكلل زيادةPM2.5  على أساسIER5.6-8.8. تم اختيار تركيز المضاد ليكون بين  ug / 

m3 . 

 ( وايضًا السكتة الدماغية و سرطان الرئة باستخدام الصيغة التالية: ALRI, COPD, IHDالوطني لـ )   PAFيتم حساب 

𝑃𝐴𝐹 = ∑(
 𝑝𝑖 (𝑅𝑅 − 1)

∑(𝑅𝑅 − 1) + 1
 ) 

 ug / m3في  PM2.5: هو مستوى iحيث 

 Pi.هي النسبة المئوية للسكان المعرضين مستوى تلوث الهواء : 

 RR.هو الخطر النسبي : 

 (2014سابات الخاصة بتلوث الهواء المنزلي مشابهة، وتم شرحها بالتفصيل في مكان آخر )منظمة الصحة العالمية الح

 التصنيف

 يتم التفصيل حسب البلد، العمر، الجنس والمرض.

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

 يتم تسجيل البلدان التي ال تحتوي على بيانات على أنها فارغة.

 تاريخ النشر

 لم يتم تحديد تاريخ للنشر

 مقدمي البيانات

 وزارة الصحة، وزارة البيئة.
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معدل الوفيات الناجم عن المياه والمرافق الصحية الغير آمنه وانعدام النظافة 3.9.2 مؤشر 
آمنة وانعدام النظافة  الشخصية )التعرض لجميع خدمات المياه والمرافق الصحية الغير

 الشخصية(

 المنظمة

 (WHO)  منظمة الصحة العالمية 

 التعريف

يعرف معدل الوفيات الناجم عن المياه و المرافق الصحية الغير آمنه و انعدام النظافة الشخصية )التعرض لجميع خدمات 

السكان  المياه والمرافق الصحية الغير آمنة وانعدام النظافة الشخصية( على أنه عدد الوفيات في السنة مقسومًا على عدد

 .100,000ومن ثم مضروًبا في  

 المنهجية
 طريقة الحساب

 تم تطوير األساليب مع المعايير الدولية المتفق عليها ومراجعتها ونشرها في وثائق مختلفة:

http://www.who.int/water_sanitation_health/gbd_poor_water/en/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255749/ 

 التصنيف

 التصنيف األكثر منطقية، الفئة العمرية، الجنس.  نظًرا ألن هذا المؤشر يعتمد على السكان، فإن الموقع الجغرافي يعد

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

البيانات متوفرة لجميع الدول تقريًبا. في بعض األحيان تكون البيانات غير مكتملة إذا كان االعتماد على االحصاءات الصحية 

استخرجت / عدلت عن طريق بيانات اضافية ونماذج أسباب الوفاة.  /المزودة بواسطة الوكاالت الدولية والتي تكون أدخلت 

 لوصف أكثر تفصياًل للطرق: 

00_2012.pdfhttp://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_20 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 مستمر 

 اصدار البيانات

 2017الربع األول من  

 مقدمي البيانات

مكاتب اإلحصاء الوطنية، الوزارات المختلفة، قواعد البيانات التي تغطي تغطية كاملة السجل المدني والشهادة الطبية 

 لسبب الوفاة.

 

 

http://www.who.int/water_sanitation_health/gbd_poor_water/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/gbd_poor_water/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/gbd_poor_water/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255749/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255749/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4255749/
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2012.pdf
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 معدل الوفيات الناجم عن التسمم الغير متعمد 3.9.3المؤشر 

 المنظمة

 (WHO)  منظمة الصحة العالمية 

 التعريف

يعرف معدل الوفيات بسبب التسمم الغير مقصود على أنه عدد الوفيات في السنة مقسوم عدد السكان؛ مضروب في 

100,000. 

 المنهجية 
 طريقة الحساب

متفق عليها ومراجعتها ونشرها في وثائق مختلفة. وتعتمد الطرق المستخدمة في تم تطوير األساليب والمعايير الدولية ال

تحليل أسباب الوفاة على نوع البيانات المتاحة من البلدان. بالنسبة للبلدان ذات نظام التسجيل الحيوي عالي الجودة بما في 

أعضاء الدول إلى قاعدة بيانات منظمة  ذلك لديها معلومات عن سبب الوفاة، يتم استخدام التسجيل الحيوي الذي يقدمه

الصحة العالمية حول الوفيات. مع التعديالت عند الضرورة، على سبيل المثال في حالة عدم اإلبالغ عن الوفيات. وبالنسبة 

للبلدان التي ال تحتوي على نظام تسجيل وفيات عالي الجودة يتم حساب تقديرات أسباب الوفاة باستخدام بيانات اخرى 

تي تشمل المسوحات األسرية مع تشريح الجّثة ومعاينة نظام التسجيل، الدراسات الخاصة وأنظمة المراقبة. وفي معظم وال

 الحاالت يتم الجمع بين مصادر البيانات هذه في النماذج.

  يمكن العثور على المنهجية الكاملة هنا:

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2012.pdf?ua=1 

 التصنيف

 يتم التفصيل حسب البلد، العمر، الجنس والمرض.

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

البلد المفقودة يتم ادخالها أو استنتاجها، وفقًا للبيانات المتاحة. بالنسبة للبلدان التي لديها قيم البيانات الخاصة بسنوات 

مفقودة يتم تزويدها من قبل الوكاالت الدولية والتي تم ادخالها / استنتاجها/ تعديلها واستكمالها عن طريق بيانات إضافية 

 ونماذج سبب الوفاة.

 في:ويرد وصف أكثر تفصيال للطرق 

 http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2012.pdf 

 عملية الجمع

تقوم منظمة الصحة العالمية بجمع البيانات مباشرة من مصادر الدولة، ويتم اتباع الطريقة المحددة والتقديرات المشتركة مع 

 أعاله للحصول على مزيد من التفاصيل. 6.1الدول لتتلقى مالحظاتها قبل النشر. انظر المؤشر 

 

 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2012.pdf?ua=1
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalCOD_method_2000_2012.pdf
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 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 مستمرة. 

 اصدار البيانات

 2016 نهاية 

 مقدمي البيانات

مكاتب اإلحصاء الوطنية، الوزارات المختلفة، قواعد البيانات التي تغطي تغطية كاملة السجل المدني والشهادة الطبية 

 لسبب الوفاة.
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 تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع البلدان، حسب االقتضاء a.3الغاية 

سنة فما  15االنتشار الموحد السن لتعاطي التبغ حالًيا بين األشخاص البالغين  a.1.3المؤشر 
 فوق

 المنظمة

 منظمة الصحة العالمية، أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ. 

 التعريف

عاًما فأكثر والذين يتعاطون حالًيا أي منتج من  15م يتم تعريف المؤشر على أنه النسبة المئوية للسكان الذين تبلغ أعماره

 منتجات التبغ )التبغ المدخن و / أو الذي ال يدخن( على أساس يومي أو غير يومي.

 المنهجية
 طريقة الحساب

لعمل نموذج انتشار تدخين التبغ  Bayesian Negative Binomial Meta-regressionالنموذج اإلحصائي المستخدم هو 

. وبمجرد تجميع معدالت االنتشار الخاصة بالعمر والجنس من المسوحات 8الحالي لكل بلد وبشكل منفصل للرجال والنساء

. ولديه المكونات 2030إلى عام  2000الوطنية في مجموعة بيانات، يكون النموذج مناسبًا لحساب تقديرات االتجاه من عام 

 التالية: الرئيسية 

 التكيف مع المؤشرات والفئات العمرية المفقودة. •

 ٪ فترة ثقة حول التقدير.95توليد تقدير لالتجاهات مع مرور الوقت باإلضافة إلى  •

واعتماًدا على اكتمال / شمولية بيانات المسح من بلد معين، فإنه في بعض األحيان تستخدم بيانات بلدان أخرى لملء فجوات 

لء هذه الفجوات يتم "استعارة" المعلومات من الدول في نفس المنطقة الفرعية لألمم المتحدة. ويتم المعلومات. ولم

استخدام خطوط االتجاه الناتجة الشتقاق تقديرات لكل سنة. ويمكن اإلبالغ عن العدد حتى لو لم تقم البلد بإجراء المسح في 

دان؛ فإنه يتم تحديد معدالت االنتشار بحسب الفئة العمرية لمعيار . ولكي تكون النتائج قابلة للمقارنة بين البلةنفس السن

السكان لمنظمة الصحة العالمية. تكون التقديرات الخاصة بالبلدان غير موثوقة في حال كانت المسوح غير منتظمة أو لديها 

 العديد من الثغرات في البيانات؛ في هذه الحالة يجب تفسير هذه النتائج بحذر. 

 التصنيف

 حسب الجنس. 

 معالجة البيانات المفقودة 
 على المستوى المحلي

، ال يوجد لها تقدير محسوب 1990بالنسبة للبلدان التي أجرت أقل من عمليتي مسح استكملت في سنوات مختلفة منذ عام 

تم ملئها كما هو بسبب عدم امكانية تحديد االتجاه. أما للبلدان التي أجرت عمليتي مسح أو أكثر وفي حالة وجود فجوات ي

 موضح في طريقة الحساب.

                                                      

 p 976-966( 2015، )9972 رقم ،385 المجلد The Lancetالوصف الكامل للمنهجية متاحة كمقالة مرجعية في مجلة  8
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 عملية الجمع 

يتم تحميل التقارير إما من المواقع أو بالبريد اإللكتروني من قبل النظراء الوطنيين. تساهم منظمة الصحة العالمية وتشارك 

ء التبغ العالمي. حيث أن وتقريرها عن وبا 2025-2000منهجيات عامة لتقديراتها خالل تقريرها عن االتجاهات في تدخين التبغ 

 هذه التقديرات خاضعة لالستشارات الوطنية قبل النشر. 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 مستمر 

 اصدار البيانات

، منظمة  2025-2000يتم االصدار كل سنتين خالل التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية عن االتجاهات في تدخين التبغ 

 WHO FCTCلصحي العالمي لقاعدة بيانات تنفيذ الصحة العالمية والمرصد ا

 مقدمي البيانات

 .WHO FCTCأعضاء الدول في منظمة الصحة العالمية، األطراف المعنية في 
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دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغير المعدية التي تؤثر على البلدان النامية  b.3الغاية 

في المقام األول، وتوفير إمكانية الحصول على األدوية واللقاحات الهامة بأسعار معقولة، وفقًا لتصريح الدوحة بشأن 

ن حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة، الذي يؤكد حق البلدان النامية في االتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة م

االستفادة بالكامل من األحكام الواردة في االتفاق بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة 

 صول الجميع على األدويةبأوجه المرونة الالزمة لحماية الصحة العامة، وال سيما العمل من أجل إمكانية ح

نسبة السكان المستهدفين الحاصلين على اللقاحات المدرجة في برنامجهم  b.1.3المؤشر 
 الوطني

 المنظمة

 (WHOمنظمة الصحة العالمية )  •

 (.UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة )  •

 التعريف

الثالثة(: النسبة المئوية للرضع الناجين الذين تلقوا )الجرعة   DTPتغطية لقاح النكاف، القاح ضد الكزاز والسعال الديكي 

 الجرعات الثالث من النكاف ،الكزاز و لقاح المضاد للسعال الديكي في سنة معينة.

تغطية لقاح الحصبة )الجرعة الثانية(: النسبة المئوية لألطفال الذين تلقوا جرعتي لقاح الحصبة وفقًا للجدول الزمني الموصي 

 الل روتين خدمات التحصين )المناعة(.به وطنيًا من خ

تغطية لقاح المكورات الرئوية )آخر جرعة في الجدول الزمني(: النسبة المئوية للرضع الناجين الذين تلقوا الجرعات الموصى 

 بها من لقاح المكورات الرئوية.

سنة  15لنسبة المئوية للفتيات )الجرعة األخيرة في الجدول الزمني(: ا HPVتغطية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري 

 الذين تلقوا الجرعات الموصى بها من لقاح فيروس الورم الحليمي البشري.

 المنهجية 
 طريقة الحساب

بتطوير منهجية لتقدير شكل تغطية التحصين الوطني من اللقاحات المختارة في عام  UNICEFقامت منظمة الصحة العالمية 

. وتم تنقيح المنهجية ومراجعتها من قبل لجان الخبراء. وقد تم نشر المنهجية )حيث أن المرجع متوفر تحت القسم 2000

. 2001المرجعي(. كما أوصت تقديرات السلسلة الزمنية لمنظمة الصحة العالمية بإنتاج اللقاحات ونشرها سنويًا منذ عام 

ت الوطنية من األنظمة اإلدارية للبلدان وكذلك تستخدم بيانات التحصينات وتستخدم المنهجية البيانات التي سجلتها الهيئا

 أو المسوحات األسرية متعددة المؤشرات.

 التصنيف

 الموقع الجغرافي. 

 معالجة البيانات 
 على المستوى المحلي

ر متوفرة يتم استخدام نقطة البيانات األولى هي السنة األولى للتسجيل بعد ادخال اللقاح. عندما تكون بيانات البلد غي

 االستكمال الداخلي المتوفر بين نقطتي البيانات واالستكمال الخارجي من أحدث البيانات المتوفرة.
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 عملية الجمع 

بجمع المعلومات  UNICEF تقوم منظمة الصحة العالمية و 1998جمع البيانات السنوية من خالل اآللية المنشئة. منذ عام 

ل استبيان معياري )نموذج التسجيل المشترك( إلى جميع الدول األعضاء لتعزيز التعاون وتقليل بشكل مشترك من خالل إرسا

 /reporting/en/http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routineعبء التسجيل: 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 تجمع البيانات في شهري مارس، مايو من كل عام. واقامة االستشارة المحلية في يونيو من كل عام. 

 اصدار البيانات

تقديرات من  2017)في يوليو عام  -أول اصدار  – 1980من يوليو من كل عام لسالسل زمنية منذ  15تصدر البيانات في 

 (.2016إلى عام  1980عام 

 مقدمي البيانات

 وزارة الصحة، برامج التحصين )المناعة(.

مجموع صافي المساعدة التنموية الرسمية لقطاعي البحوث الطبية والصحة  b.2.3المؤشر 
 األساسية

 المنظمة

 (OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) 

 التعريف

موية الرسمية من جميع الجهات المانحة لقطاعات البحوث الطبية والصحية إجمالي المدفوعات إلجمالي المساعدات التن

 األساسية.

 المنهجية
 طريقة الحساب

مجموع تدفقات المساعدات التنموية الرسمية من جميع المانحين إلى البلدان النامية إلجراء البحوث الطبية والصحة 

 األساسية.

 التصنيف

المانحة، البلد المتلقي، نوع التمويل، نوع المعونة، القطاع الفرعي للصحة،  يمكن تصنيف هذا المؤشر على حسب الجهة

 إلخ.

 عملية الجمع 

في كل بلد / وكالة. وعادة ما يتواجد في وكالة المعونة الوطنية أو  DACمعد التقارير اإلحصائية مسؤول عن جمع إحصائيات 

 وزارة الخارجية أو المالية وما إلى ذلك.

 

 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/en/
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/en/
http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/reporting/en/
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 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 يتم نشر البيانات على أساس سنوي في ديسمبر لتدفقات العام السابق.

 اصدار البيانات

 .2016في ديسمبر  2015كان من المقرر نشر التدفقات التفصيلية لعام 

 مقدمي البيانات

 ة، وما إلى ذلك(.معدي التقارير اإلحصائية في اإلدارات الوطنية )المعونة، وكاالت، وزارات الخارجية أو المالي

نسبة المرافق الصحية التي تحتوي على مجموعة أساسية من األدوية المتاحة  b.3.3المؤشر 
 وبأسعار معقولة على أساس مستدام

 المنظمة

 (WHO)منظمة الصحة العالمية 

 التعريف

 .ةأسس مستدام صلة والمتاحة بتكلفة يسيرة علىمجموعة أساسية من ذات  لديهانسبة المنشآت الصحية التي 

 المنهجية

 طريقة الحساب

المنشآت التي لديها األدوية الهامة المتاحة والمتوفرة بسعر يسير

المنشآت التي شملتها الدراسة

= 𝑺𝑫𝑮𝟑.𝒃.𝟑 

 صول على األدوية:حتعتبر المتغيرات التالية لفهم متعدد األبعاد لمكونات ال

 .بالرعاية الصحية األوليةة المتعلقة هاممجموعة أساسية من األدوية ال •

 .عبء المرض اإلقليمي •

 .توافر الدواء •

 سعر الدواء. •

 .عالجية لكل دواء )عدد الوحدات لكل عالج ومدة العالج(ال الفترة •

 .(LPGWخط الفقر الوطني وأجور العاملين الحكوميين غير المهرة ذوي األجور المنخفضة ) •

 ة.مهاساسية من األدوية الاألمجموعة الجودة وكالة  •
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 التي لديها أدوية يمكن الوصول إليها. نشآتيتم قياس المؤشر لكل منشأة على حدة. ثم يتم حساب نسبة الم

الية لحساب ال ى مستوى المنشأة: مؤشريجب اتخاذ الخطوات الت  عل

 .األدوية األساسية للرعاية الصحية األولية مجموعةمراجعة واختيار  .1

 .أساس عبء المرض اإلقليمي تقدير األوزان لألدوية المحددة على .2

 .عدين من الحصول على الدواءقياس بُ  .3

 التوافر. .4

 االتاحة بسعر يسير. .5

 .)الحصول على األدوية( واتاحتها بسعر يسيرالجمع بين البعدين بشأن توافر األدوية  .6

والتحكم ها وعالجها تداويوفًقا لالنتشار اإلقليمي لألمراض التي يتم  مجموعةفي الأوزاًنا لألدوية ضع و .7

 بهذه األدوية. فيها

بأسعار المتاحة المتوافرة وة ذات الصلة هاممجموعة أساسية من األدوية ال الديه ت المنشأةتحديد ما إذا كان .8

 معقولة.

 

ي شمل ي جميع المنشآت الت ى مستوى الدولة ف اليتين عل  :تها الدراسةيتم حساب الخطوتين الت

 .ليها من األدوية في البلدعصول حالتي يمكن النشآت ب المؤشر كنسبة الماحس .1

 مفوض.ليها في البالد باستخدام عصول حالنظر في جودة األدوية التي يمكن ال .2

 

 التصنيف

 اإلدارة( هيئة) صحية القطاع العام / الخاص / بعثة منشآت .3

 .المناطق الريفية / الحضرية -ا جغرافيً  .4

 .عالجيةالخطة ال .5

 .نوع المنشأة )صيدلية / مستشفى( .6

 الدواء. .7

 

 معالجة البيانات 

 على المستوى المحلي

 السبب،ال يمكن تحصيل سعره. لهذا الدواء وعندما ال يتوفر  خصوصاُ جزئي شكل تمت معالجة القيم المفقودة ب

 (.0الدواء وبالتالي ال يمكن الوصول إليه )الوصول = عدم توفر  السعر المفقودة هي ةتعتبر قيم
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 النشرتاريخ 

 البياناتاصدار 

 سيتم حساب القيم المحدثة ونشرها على أساس سنوي. وبالتالي،. 2019في صيف عام  مؤشرالنتائج إلصدار تم التخطيط 

 مقدمي البيانات

لمنظمة الصحة العالمية. ثم يتم التحقق  وطنيبدعم من المكتب الأحياًنا  يتم جمع البيانات من قبل وزارات الصحة بالبالد

 من صحة البيانات من قبل اإلحصائيين في وزارة الصحة ومشاركتها مع منظمة الصحة العالمية حسب الطلب.

 

تحقيق زيادة كبيرة في تمويل قطاع الصحة وتوظيف قوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها وتدريبها واستبقائها  c.3الغاية 

 لنامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة الناميةفي البلدان ا

 كثافة وتوزيع األخصائيين في المجال الصحي c.1.3المؤشر 

 المنظمة

 (WHOمنظمة الصحة العالمية ) 

 التعريف

كثافة األطباء: يتم تعريف كثافة األطباء على أنها عدد األطباء بما في ذلك الممارسين الطبيين من العامين واالخصائيين 

( المدرجة تحت هذه الفئة ISCOمن السكان الوطنين و / أو غير الوطنين. التصنيف الدولي للمجموعات القياسية ) 1000لكل 

 .ISCO-08من  2212و 2211و 221هي 

ف بأنه عدد أفراد التمريض والقبالة لكل كثا من السكان الوطنين و / أو غير  1000فة العاملين في التمريض والقبالة: ُيعرَّ

من  3222و 3221و 2212و 2211( المدرجة في هذه الفئة هي ISCOالوطنين. التصنيف الدولي للمجموعات القياسية )

ISCO-08. 

ريف كثافة العاملين في طب األسنان على أنها عدد أطباء األسنان وفني / مساعدي كثافة العاملين في طب األسنان: يتم تع

 من السكان الوطنين و / أو غير الوطنين.  1000االسنان وذوي الصلة لكل 

كثافة العاملين في المستحضرات الصيدالنية: ُتعرف بأنها عدد الصيادلة والمنتجات الصيدالنية والفنيين / المساعدين وذوي 

( المدرجة في هذه ISCOمن السكان الوطنين و / أو غير الوطنين. التصنيف الدولي للمجموعات القياسية ) 1000صلة لكل ال

 .ISCO-08من  3212و 2262الفئة هي 

)باستثناء الفنيين الطبيين  3251و 3214و 2261( المدرجة في هذه الفئة هي ISCOالدولي للمجموعات القياسية )التصنيف 

 باألسنان الصناعية(. ذوي الصلة
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 المنهجية
 طريقة الحساب

عادة ما يتم تقدير هذا المؤشر باستخدام قياسين: كثافة األطباء، وكثافة العاملين في التمريض والقبالة. في سياق جدول 

أعمال أهداف التنمية المستدامة؛ توسعت مجموعة البيانات إلى األطباء وموظفي التمريض والقبالة وموظفين طب 

األسنان والعاملين في المستحضرات الصيدالنية. ومن المخطط أن تتحرك مجموعة البيانات بشكل تدريجي لتغطية جميع 

 الكوادر الصحية.

طريقة تقدير عدد األطباء )بما في ذلك األطباء العامين والمتخصصين الممارسين( تعتمد على طبيعة مصدر البيانات 

 قط أو جميع األطباء المسجلين.األصلي وقد تشمل ممارسة األطباء ف

الرسم البياني الخاص بعدد التمريض والقبالة والذي يشمل أفراد التمريض وموظفي القبالة متى ما وجدوا. وفي الكثير 

من البلدان يتم اعتبار الممرضات المدربين بمهارات القبالة على أنها ممرضة، مما يجعل من الصعب التمييز بين العاملين 

 ض وأفراد التوليد في الرسومات البيانية.في التمري

الرسم البياني الخاص بعدد موظفي طب األسنان والذي يشمل أطباء األسنان وفنيي األسنان / المساعدين وأي مهنة ذات 

 الزمالة.-المهني ومستوى-صلة. ونظًرا الختالف مصادر البيانات ال يمكن دائًما التمييز بين المستوى

ص بعدد العاملين في الصيادلة واألدوية: الفنيين / المساعدين والمهن ذات الصلة وأي مهنة ذات صلة. الرسم البياني الخا

 الزمالة.-المهني ومستوى-ونظًرا الختالف مصادر البيانات ال يمكن دائًما التمييز بين المستوى

يمكن الحصول عليها من قاعدة بيانات  بشكل عام، فإن بيانات قاسم الكثافة للقوى العاملة )أي تقديرات السكان الوطنية(

التوقعات السكانية العالمية في قسم األمم المتحدة للسكان. في الحاالت التي يقدم فيها تقرير القوى العاملة الصحية 

مؤشرات الكثافة عوضًا عن الحسابات، ومن الممكن حساب تقديرات المخزون باستخدام تقديرات السكان من االمم المتحدة 

 (.2015عدة بيانات قسم السكان )من قا

 التصنيف

 البيانات على المستوى الوطني. 

 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 عملية مستمرة. 

 اصدار البيانات

 2018الربع األول من عام  

 مقدمي البيانات

 ال يوجد.
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تعزيز قدرات جميع البلدان، وال سيما البلدان النامية، في مجال اإلنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر  d.3الغاية 

 الصحية الوطنية والعالمية

 (، القدرة والتأهب لحاالت الطوارئ الصحيةIHRاللوائح الصحية الدولية ) d.1.3المؤشر 
 المنظمة

 (WHO) العالميةمنظمة الصحة  

 التعريف

 عشر التي تم تحقيقها في وقت محدد وهي: الثالثةالنسبة المئوية لصفات االمكانيات األساسية 

 التشريعات والسياسات والتمويل الوطني. .1

التنسيق الوطني المركزي ونقاط االتصال  .2

 المحورية.

 المراقبة. .3

 االستجابة. .4

 االستعداد. .5

 التواصل مع المخاطر. .6

 الموارد البشرية. .7

 المختبر. .8

 نقاط الدخول  .9

 الحوادث حيوانية المصدر. .10

 سالمة األغذية. .11

 الحوادث الكيميائية. .12

 .اإلشعاعيةحاالت الطوارئ  .13

 المنهجية
 طريقة الحساب

 من االسئلة( لكل القدرات األساسية. 2و 1)العدد اإلجمالي للمستويين ( ÷ 2و 1)عدد اإلجابات بنعم على السؤالين 

 التصنيف

 ال يوجد تصنيف متاح. 

 معالجة البيانات
 على المستوى المحلي 

 ال يتم إجراء أي تقدير. 

 عملية الجمع 

 نقاط االتصال الوطنية باللوائح الصحية الدولية. •

المناقشة مع نقاط االتصال المحورية الوطنية باللوائح الصحية الدولية. والنظراء من المكتب المحلي لمنظمة  •

 للوائح الصحية الدولية.الصحة العالمية والنظراء االقليمين 

 ال يتم إجراء أي تفصيل. •

 تاريخ النشر

 جمع البيانات وإصدار البيانات

، وسيتم تقديم التقرير 2016أكتوبر  31جارية حاليًا. الموعد النهائي لتقديم االستبيان الكامل هو 2016 جمع البيانات لعام 

ويتم  WHA 70. ويقدم التقرير الثاني واالخير ل 2017مارس  31، وآخر موعد لتقديم التقرير الثاني هو EB 140األول إلى 

 .GHOنشره في المرصد الصحي العالمي 

 مقدمي البيانات

 نقاط االتصال المحورية الوطنية باللوائح الصحية الدولية. 
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النسبة المئوية اللتهابات مجرى الدم الناتجة عن كائنات مقاومة للميكروبات  d.2.3المؤشر 
 المحددة

 
 المنظمة

 (WHO) العالميةمنظمة الصحة  

 التعريف

( واإلشريكية MRSAالنسبة المئوية لعدوى مجرى الدم بسبب المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين )

 لدى المرضى الذين اإلشريكية القولونية( -ESBLالقولونية المقاومة للجيل الثالث من السيفالوسبورين )على سبيل المثال 

 يطلبون الرعاية الصحية والذين تؤخذ عينة من دمهم للفحص المخبري.

( على النحو المحدد بواسطة اختبارات تركيز MRSAالمقاومة للميثيسيلين )العنقودية الذهبية  المكورات عزالت •

وفًقا لنقاط التوقف السريرية الحالية  ( واختبارات انتشار قرص سيفوكسيتينMICمثبط أدنى ألوكساسيلين )

 (.CLSIأو  EUCASTالمعترف بها دولًيا )على سبيل المثال ، 

اإلشريكية القولونية المقاومة للجيل الثالث من السيفالوسبورينات: عزالت اإلشريكية القولونية المقاومة على  •

ا للسيفالوسبورينات من الجيل الثالث )على النحو المحدد في نقاط التوقف السريرية الحالية المعترف بها دوليً 

 ( ، على وجه التحديد سيفترياكسون أو سيفوتاكسيم أو سيفتازيديم.CLSIأو  EUCASTسبيل المثال ، 

 المنهجية
 طريقة الحساب

تنفيذ نظام ( التابع لمنظمة الصحة العالمية البلدان في GLASSيدعم النظام العالمي لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات )

ترصد موحد لمقاومة مضادات الميكروبات. تم العثور على حاالت عدوى مقاومة مضادات الميكروبات بين المرضى الذين 

تم جمع عينات سريرية روتينية منهم لزرع الدم في مواقع المراقبة )مرفق الرعاية الصحية( وفًقا للممارسات السريرية 

( لمسببات أمراض الدم المعزولة وفًقا للمعايير الدولية. ASTاسية لمضادات الميكروبات )المحلية، ويتم إجراء اختبارات الحس

( ودمجها مع بيانات المريض والمتعلقة ببيانات السكان ASTالمعايير. يتم إلغاء تكرار النتائج الميكروبيولوجية )تحديد البكتيريا و 

لعدوى ، سواء أصل المجتمع )أقل من يومين تقويميين في بجمع معلومات عن أصل ا GLASSمن مواقع المراقبة. يقوم 

المستشفى( أو منشأ المستشفى )المرضى في المستشفى ألكثر من يومين تقويميين(. يتم تجميع البيانات والتحقق 

إرشادات  GLASSحيث يتم إنشاء اإلحصاءات والمقاييس الوبائية. نشر  GLASSمن صحتها على المستوى الوطني وإبالغ 

 متاح للبلدان. GLASSل إنشاء أنظمة مراقبة مقاومة مقاومة مضادات الميكروبات ودليل تنفيذ منهجية حو

 GLASSعلى الرغم من أن التمثيل الوطني لمعدالت مقاومة مضادات الميكروبات المتولدة ليس مطلًبا صارًما ، فإن 

 يشجع البلدان على اشتقاق بيانات وطنية تمثيلية.

 100تشتق هذه النسبة من العملية الواردة أدناه ثم تضرب في 

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين أو اإلشريكية القولونية ب يتبين اصابتهمعدد المرضى الذين  البسط:

 المقاومة للجيل الثالث من السيفالوسبورينات في عينات الدم المختبرة

 في عينات الدم المختبرة E. coliأو  S. aureusإجمالي عدد المرضى الذين يعانون من نمو بكتريا  المقام:
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 تاريخ النشر
 جمع البيانات

 يتم تحديث المراجعة المنهجية للدراسات المصلية المنشورة وتقديرات النموذج على أساس سنوي.

 اصدار البيانات

 عام كل من  الثانيالربع  

 مقدمي البيانات

 منظمة الصحة العالمية.



 

stats.gov.sa 
 

 

 


