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الصحة في العالم العربي

الوفياتوالحد منتقدماً ملحوظاً في تحسين الصحة العالم العربيأحرزت بلدان كثيرة في •

2019فيعاًما 72إلى 1960عاًما عام 47ارتفع متوسط العمر المتوقع من •

األطفال وشلل الدول العربية خالية من المالريا معظم •

2017عام % 86( ب)وااللتھاب الكبدي الوبائي التحصين ضد شلل األطفال والحصبة تجاوز •



الخاصة بالصحة في العالم العربيالتحدياتأهم 

مساواة في الصحة الال

البلدانهشاشة األنظمة الصحية في بعض 

الساريةاألمراض غير 

اإلنفاق علي الصحةضعف  اإلصابات

المستجدجائحة فيروس كورونا 

االضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات

ضعف قواعد البيانات 



العربي مقارنة بالمتوسط العالميالعالمعبء المرض في 

اإلصابات

االضطرابات النفسية وتعاطي 
المخدرات

األمراض غير السارية

األمراض السارية

النقص الغذآئي

اعتالل صحة حديثي الوالدة

آعتالل صحة األم

المتوسط العالمي

العالم العربي

Source: Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Burden of Disease Data Downloads, available at: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool

2015في نسمة1000لكل ( DALYs)سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة 



العربيالعالمالمرض في عبء اتجاه 

اإلصابات

االضطرابات النفسية وتعاطي المخدرات

األمراض غير السارية

األمراض السارية

النقص الغذآئي

اعتالل صحة حديثي الوالدة

آعتالل صحة األم

2015

2005

Source: Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Burden of Disease Data Downloads, available at: http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool

2015في نسمة1000لكل ( DALYs)سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة 



األمم الُمتحدة للتنميةُخطة 

2000في بداية األلفية، اجتمع قادة العالم عام •
اربة في األمم الُمتحدة؛ لوضع رؤية واسعة؛ لُمح

.الفقر بأبعاده الُمتعددة

ية تُرجمت هذه الرؤية إلى أهداف األلفية اإلنمائ•
.الثمانية

وقد وفر إطار هذه األهداف العمل التنموي حول •
.2015حتي عام العالم 

مؤشًرا60، غاية 21، أهدف 8

مؤشرات10واتغاي3

Source: UNDP. http://www.un-ngls.org/spip.php?page=amdg10&id_article=2330/

مؤشرات3غاية و

مؤشرات6وتانغاي



األلفية اإلنمائيةنتائج أجندة 

“الركبيتخلف أحد عن أال "لضمان الوحيد السبيل هو المشترك العمل العالمي •
Leaving No One Behind””

تطلع إليهني العالم الفرصة لإلضافة إلى النجاحات السابقة وبناء طموحات جديدة من أجل الُمستقبل الذلدى •

:التي مازالت قائمةالتحديات مواجھة العالمي علي العمل •
الفقر •
(......، والحضريةالمناطق الريفية -األغنى واألفقر-واألناث الذكور )المختلفةالفئات الفجوة بين•
المناخ والتدهور البيئي تغير •

اإلنسانيةاألكبر على التنمية الخطرالصراعات التي تشكل •

«عالمي ويبعث على التحول حقًا»يجب أن يكون جدول األعمال الجديد •
“Transformative Change”



2030المستدامة أجندة التنمية 

لأللفيةاإلنمائيةاألهدافتتبع•

البلدانجميععلىتنطبقعالمية•

ماعيةواالجتوالبيئيةاالقتصاديةالمحاورعليترتكز•
المستدامةللتنمية

والعدالةاإلنسانحقوقوقيممبادئعلىمؤسسة•
عنأحديتخلفأال"األخالقيةوالواجباتاالجتماعية

"الركب

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20fo

r%20Sustainable%20Development%20web.pdf 



المستدامةلتنمية األجندة المبادئ الخمسة 

.إنھاء الفقر والجوع وضمان الكرامة والمساواة: الناس•

الموارد حماية )حماية نظم األرض األيكولوجية : الكوكب•
(.وتغيرالمناخالطبيعية 

مع حياة متوأمة ضمان حياة مزدهرة وتحقيق :الرخاء•
الطبيعة

.مجتمعات عادلة وشاملةالسالم وتحقيق حفظ : السالم•

.العالميةالشراكة تنمية : الشراكة•



أهداف التنمية المستدامة

مؤشًرا230، غاية 169هدفًا ، 17

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 



أجندة التنمية المستدامةفي ( 3هدف )الصحةهدف 

الساريةوغير الساريةاألمراض 

عوامل وو االصاباتوالبيئية

ةروالخط

مؤشر26وةغاي13

ةوالتغطيالصحينظامالوأداءقدرة

شاملةالصحية

مدي الحياة للجميعصحةال عالجميتمتّعضمان

يةصحمعيشةبأنماط

عجميفيوبالرفاهة

األعمار

3الهدف



المستدامةالتنمية في رؤية ( 3دفهال)هدف الصحة

الصحة في

لب

أهداف التنمية المستدامة



في أجندة التنمية المستدامة(3هدف )الصحةلهدف مفاهيم بناء إطار 

https://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf



امةأجندة التنمية المستدللنظام الصحي في مفاهيم بناء إطار 

https://www.who.int/healthinfo/HSS_MandE_framework_Nov_2009.pdf

المدخالت

المخرجات

التأثير

اآلثر

حيةتقوية النظم الص/ إصالح وتقويم رصد 

أداء النظام 

الصحي

قدرة النظام 

الصحي



(3الهدف )هدف الصحة مؤشرات لترتيب وضع منطق 



(األثر)الوفيات –( 3الهدف )هدف الصحةمؤشرات

الوحدة المقام البسط المؤشر

 *100000 عدد المواليد 

األحياء

عدد وفيات األمھات نسبة الوفيات النفاسية 3.1.1

 *1000 عدد المواليد 

األحياء

شھًرا59إلى 0عدد وفيات األطفال من  معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة 3.2.1

 *1000 عدد المواليد 

األحياء

لـ عدد األطفال الذين توفوا خالل األيام ا

األولى من الحياة28

حديثي الوالدةمعدل وفيات  3.2.2

 *100 السكان في عدد 

30سن 

ة عدد الوفيات من أمراض القلب واألوعي

الدموية ، أو السرطان ، أو السكري ، أو 

ن أمراض الجھاز التنفسي المزمنة بين س

عاًما في جدول الحياة 70و 30

االصطناعي

واألوعية معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب

الجھاز راض أمالدموية والسرطان وداء السكري و

التنفسي المزمنة

3.4.1

 *100000 عدد السكان عدد الوفيات بسبب االنتحار  االنتحاروفيات الناجمة عن المعدل  3.4.2

 *100000 عدد السكان عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابات جراء حوادث

المرور على الطرق

3.6.1



(األثر)الوفيات –( 3الهدف )هدف الصحةمؤشرات

الوحدة المقام البسط المؤشر

 *100000 إجمالي عدد 

السكان

رات عدد الوفيات التي تعزى إلى التأثي

يطيالمشتركة لتلوث الھواء المنزلي والمح

لوث وتمعدل الوفيات المنسوبة إلى األسر المعيشية

الھواء المحيط

3.9.1

 *100000 إجمالي عدد 

السكان

عدد الوفيات الناجمة عن المياه غير 

المأمونة والصرف الصحي غير اآلمن 

ونقص النظافة

المأمونة، معدل الوفيات المنسوب إلى المياه غير

ى المأمونة واالفتقار إلوخدمات الصرف الصحي غير

لخدمات غير مأمونة فيالتعرض)المرافق الصحية

والنظافة وخدمات الصرف الصحيتوفير المياه

(الصحية للجميع

3.9.2

 *100000 إجمالي عدد 

السكان

عدد الوفيات الناجمة عن التسمم غير 

المتعمد

تعمدمعدل الوفيات المنسوب إلى التسمم غير الم 3.9.3



(األثر)األمراض –( 3الهدف )هدف الصحةمؤشرات

الوحدة المقام البسط المؤشر

 *1000 إجمالي غير المصابين عدد األشخاص المصابين 

حددة حديثًا في فترة زمنية م

ة عدد اإلصابات الجديدة بفيروس نقص المناع

شخص غير مصاب من 1000البشري لكل 

ة السكان بحسب الجنس والعمر والفئات عالي

الخطورة من السكان

3.3.1

 *1000 عدد السكان عدد حاالت الدرن الجديدة 

ترة واالنتكاسية الناشئة في ف

زمنية محددة

شخص1000لكلالدرن وقوعمعدل  3.3.2

 *1000 عدد األشخاص الذين 

ي يعيشون في المناطق الت

يايحدث فيھا انتقال المالر

عدد حاالت المالريا الحديثة

في السنة

شخص1000لكلالمالريا وقوعمعدل  3.3.3

 *100000 عدد السكان االلتھاب الكبديعدد حاالت 

الحديثة ( ب)الوبائي 

للك( ب)االلتھاب الكبدي الوبائي وقوعمعدل 

شخص1000

3.3.4



(التأثير)عوامل الخطورة  ( 3الهدف )هدف الصحةمؤشرات

الوحدة المقام البسط المؤشر

اللترات عدد السكان المقيمون في منتصف العام

لنفس السنة التقويمية( سنة+ 15)

مجموع كمية الكحول النقي 

كة المسجل وغير المسجل المستھل

، والمتوسط ( سنة+ 15)للفرد 

خالل ثالث سنوات تقويمية

فقاً االستعمال الضار للكحول، محدداً و

للظروف الوطنية في إطار استھالك

سنة 15سن )الفرد الواحد من الكحول 

رات من في سنة تقويمية، باللت(فأكثر

الكحول الصافي

3.5.2

 *1000 و 15النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

وتعرض ( إذا أمكن14-10وبين )سنة 19

للحمل من قبل 

واتي عدد المواليد األحياء للنساء الل

19و 15تتراوح أعمارهن بين 

(إذا أمكن14-10وبين )سنة 

-10) معدل الوالدات لدى المراهقات 

1000لكل ( سنة19-15سنة، 14

امرأة في تلك الفئة العمرية

3.7.2

المعامل 

*الموحد

100

اوح جميع المستجيبين للمسح الذين تتر

سنة وما فوق مقسم حسب 18أعمارهم بين 

العمر

الذين عدد مستخدمي التبغ الحاليين

سنة وما 18تتراوح أعمارهم بين 

فوق مقسم حسب العمر

ل معدل االنتشار موحد السن الستعما

تبلغ ألشخاص الذيناالتبغ حالياً لدى

سنة فأكثر15أعمارهم 

3.أ.1



(التأثير)أداء النظام الصحي -( 3الهدف )هدف الصحةمؤشرات

الوحدة المقام البسط المؤشر

 *100 يم إجمالي عدد النساء المحتاجات لتنظ

(  سنة49-15)في سن اإلنجاباألسرة 

-15)في سن اإلنجابعدد النساء 

سرة الالتي يطالبن بتنظيم األ( سنة49

ويستخدمن الوسائل الحديثة

ابنسبة النساء الالتي في سن اإلنج

تُھن والالتي لُبّيت حاج( سنة15-49)

إلى تنظيم األسرة بطرق حديثة

3.7.1



(المخرجات)أداء النظام الصحي -( 3الهدف )هدف الصحةمؤشرات

الوحدة مقام بسط المؤشر

 *100 إجمالي عدد المواليد 

رةاألحياء في نفس الفت

اف عدد الوالدات التي تتم تحت إشر

أطباء أو )أخصائين صحيين مھرة 

(  ممرضات أو قابالت

يون أخصائيون صحّ نسبة الوالدات التي يشرف عليھا

َمَھرة

3.1.2

فرد ال ينطبق متوسط العدد السنوي لألشخاص 

يائي الذين يحتاجون إلى العالج الكيم

لعلي األقل مرض متوطن( الوقائي

واحد ؛ وعدد الحاالت الجديدة التي 

تتطلب عالًجا ورعاية فردية 

لألمراض المتوطنة األخرى

تدخالت لمكافحة ليحتاجونعدد األشخاص الذين 

المھملة(المتوطنةاألمراض 

3.3.5

 *100 إجمالي عدد متعاطي 

المخدرات الذين يعانون 

من اضطرابات تعاطي 

المخدرات

ا عدد متعاطي المخدرات الذين تلقو

م تدخالت عالجية مختلفة في العا

الماضي

الخدمات الدوائية)طاق تغطية التدخالت العالجية ن

(  والنفسية وخدمات إعادة التأهيل والرعاية الالحقة

االضطرابات الناشئة عن تعاطي المواد لمعالجة

المخدرة

3.5.1



(المخرجات)أداء النظام الصحي -( 3الهدف )هدف الصحةمؤشرات

الوحدة مقام بسط المؤشر

 *100 عدد األشخاص الذين يحتاجون

إلى التدخل

عدد األشخاص الذين يتلقون التدخل تبارها المعرفة باع)تغطية توافر الخدمات الصحية األساسية 

ندة إلىمتوسط التغطية التي توفر الخدمات األساسية المست

ة اإلجراءات الكاشفة التي تشمل الصحة اإلنجابية، وصح

، الساريةوالمواليد الجدد، واألطفال، واألمراض األمھات،

والقدرة على توفير الخدمات، ،الساريةواألمراض غير 

ً وإمكانية الوصول إليھا لدى السكان عموماً واألشد حرمانا

 ً (خصوصا

3.8.1

:الصحة والوقايةتدخالت التتبع لخدمات تعزيز 

(أربع زيارات على األقل)الحمل رعاية •

التطعيمات •

المناسبمصدر المياه، والصرف الصحي تحسين •

محليًامن مؤشرات التغطية ذات الصلة غيرهم •

:  العالجالتتبع الخاصة بخدمات تدخالت 

العالج بمضادات الفيروسات القھقرية•

(  اكتشاف الحاالت ونجاح العالج)عالج الدرن •

عالج ارتفاع ضغط الدم•

عالج مرض السكري •

عالج االلتھاب الرئوي لدى األطفال •

غيرهم من المؤشرات ذات الصلة محليًا•



(المخرجات)قدرة النظام الصحي -( 3الهدف )هدف الصحةمؤشرات

الوحدة المقام البسط المؤشر

 *100 إجمالي إنفاق األسرة إنفاق األسرة علي الصحة ية المعيشنسبة السكان الذين تصرف أسرهم

من محسوبة كحصةنفقات كبيرة على الصحة

أو دخلھاالمعيشيةمجموع إنفاق األسر

3.8.2

 *100 إجمالي عدد المنشأت 

الصحية

دوية عدد المنشآت التي تحتوي على األ

واللقاحات األساسية
ألدوية نسبة السكان الذين يمكنھم الحصول على ا

امواللقاحات بأسعار معقولة على أساس مستد

3.ب.1

 *100 اللوائح إجمالي عدد 

الصحية الدولية

قةالمحقاللوائح الصحية الدوليةعدد  ة،القدرة على تنفيذ اللوائح الصحية الدولي

لمواجھة حاالت الطوارئ الصحيةوالجاهزية

3.د.1

الوطنيوالسياسات والتمويل التشريعات )1(

الوطنيةوجھات االتصال التنسيق )2(

الترصد)3(

االستجابة)4(

االستعداد)5(

المخاطرعن اإلبالغ )6(

البشريةالموارد ( 7)

المعامل( 8)

مداخل التدخالت( 9)

األمراض من أصل حيواني( 10)

الغذاءسالمة ( 11)

التلوث الكيميائي( 12)

الطوارئ النووية اإلشعاعية( 13)



(المدخالت)قدرة النظام الصحي -( 3الهدف )هدف الصحةمؤشرات

الوحدة المقام البسط المؤشر

الدوالر األمريكي  ال ينطبق متوسط البيانات معبر عنھا بالدوالر األمريكي ب

سعر الصرف السنوي

مجموع صافي المساعدة اإلنمائية 

القطاعات الرسمية المقدمة إلى

بيةوالبحوث الطالصحية األساسية

3.ب.2

10000لكل عدد السكان اءأطب)عدد العاملين الصحيين حسب الكادر 

، أسنانأطباءبشريين، تمريض وقابالت، 

(  صيدلة

يين معدل كثافة األخصائيين الصح

وتوزيعھم

3.ج.1



آنواع مؤشرات الصحة

الوقوع •

نسبة•

معدل •

االنتشار •

تناسب•

المعياريالعمر •

عدد•

كمية•



العدد

المھملةالمتوطنةتدخالت لمكافحة األمراض ليحتاجوناألشخاص الذين عدد 3.3.5

افحةلمكتدخالتليحتاجونالذينعددتحديدفييساعد•

المهملةالمتوطنةاألمراض

الخدماتإعدادعليالمخططينساعدي•

السكانحجماالعتبارفييأخذال•

المشكلةحجميقيسال•

أوالبلدانبينالمشكلةحجملمقارنةاستخدامهيمكنال•

الفئات



الكمية

الطبيةوالبحوث القطاعات الصحية األساسيةمجموع صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى3.ب.2

سن )االستعمال الضار للكحول، محدداً وفقاً للظروف الوطنية في إطار استھالك الفرد الواحد من الكحول 3.5.2

الصافيفي سنة تقويمية، باللترات من الكحول (سنة فأكثر15

الصحيالنظاملدعمالمتدفقةاألموالالكميةتحديدعلييساعد•

الكميةحيثمنالدولبينالمقارنةعلييساعد•

مساعداتالهذةتلبيةمديمقارنةعلييساعدفالالسكانحجماالعتبارفييأخذال•

الوطنيلإلحتياج

الفرديستھلكةالذيالكحولكميةتحديدعلييساعد•

فردلكلالكميةحيثمنالمقارنةعلييساعد•

عليعديسافالالكحولباستھالكيقومونالذينالسكانعدداالعتبارفييأخذال•

المشكلةحجمتحديد



الوقوعنسبة 

البسط ليس جزًءا من المقام

االحياءالمواليدإلىنسبةاألمهاتوفياتحجميظهر•

الوفياتحجمتقديرمقارنةفيساعدي•

الالزمةالخدماتاعدادفيالمخططينيساعد•

يدلتحداستخدامهيمكنالفاالمھاتحجماالعتبارفييأخذال•

األمھاتعليالواقعالخطرحجم

النفاسيةالوفيات نسبة 3.1.1



معدل الوقوع

زمن محدد

كل مؤشرات الوفيات ومعدالت وقوع األمراض

في االعتبار حجم السكانيأخذ •

الت بحساب الحاالوقتيظھر التغيير بمرور •

الجديدة

إتجاه المؤشراتلمتابعةيستخدم •

البسط جزء من المقام

للخطرإجمالي المعرضين 



التناسب-االنتشار 

البسط جزء من المقام

في االعتبار حجم السكانيأخذ •

ي وقت المنتشر ف/المتواجديمكن استخدامه لقياس •

القياس

الوضع القائملمقارنة استخدامه يمكن •

الحاالت الحديثةيظھر ال •

للخطرإجمالي المعرضين 

3.أ.1كل مؤشرات الباقية ماعدا 



العمر المعياري

فأكثرسنة 15ألشخاص الذين تبلغ أعمارهم االسن الستعمال التبغ حالياً لدىموحد االنتشار معدل 3.أ.1

انھولكحقيقية ، ليست " ةمعدل"معدالت موحدةنتج إلمجموغة سكانية موحدة العمر المعياري يستخدام 

العمرتأثير مجتمعين أو أكثر بعد إزالة مقارنة ساعد علي ت

الطريقة المباشرة•

الطريقة غير المباشرة•



الطريقة المباشرة–موحد السناالنتشار 

المدخنين الدولة 

المعيارية

صالدولة سالدولة

صالدولة سالدولة السكان المدخنين السكان المدخنين السكان

العدد المعياري العدد المعياري العدد النسبة العدد العدد النسبة العدد العدد

356 270 900 39.5 261 660 30.0 72 240 15-19

104 38 3,570 2.9 77 2,640 1.1 10 930 20-29

107 32 7,670 1.4 81 5,780 0.4 8 1,890 30-39

941 974 16,500 5.7 586 10,280 5.9 367 6,220 40-49

782 878 1,360 57.5 368 640 64.6 465 720 50

2,290 2,193 30,000 6.9 1,373 20,000 9.2 922 10,000 اإلجمالي

% 7.3= 100(*2193/30000= )المباشر للتدخين في دولة سالسن موحد االنتشار معدل 

%7.6= 100(*2290/30000= )صفي دولةالمباشر للتدخين السن موحد االنتشار معدل 



الطريقة غير المباشرة–موحد السناالنتشار 

المدخنين الدولة المعيارية صالدولة سالدولة

صالدولة سالدولة المدخنين السكان المدخنين السكان المدخنين السكان

العدد العدد النسبة العدد العدد العدد العدد العدد العدد 

244 89 37.0 333 900 660 240 15-19

63 22 2.4 87 3,570 2,640 930 20-29

64 21 1.1 88 7,670 5,780 1,890 30-39

596 361 5.8 953 16,500 10,280 6,220 40-49

392 441 61.3 833 1,360 640 720 50

1,360 934 7.6 2,294 30,000 1,373 20,000 922 10,000 اإلجمالي

% 98.7= 100(*922/934= )غير المباشر للتدخين في دولة سالسن موحد االنتشار معدل 

%101.0= 100(*1373/1360= )صفي دولةللتدخين غير المباشر السن موحد االنتشار معدل 



الحالة الصحية-مصادر البيانات 

(المدني)نظم التسجيل الحيوي 

التعدادالوفيات

المعيشيةمسوح األسر

نظم ترصد األمراض
األمراض

المسوح السيريولوجية

المعيشيةمسوح األسر

نظم ترصد عوامل الخطورةعوامل الخطورة

التعداد



النظام الصحي-مصادر البيانات 

المعيشيةمسوح األسر

مسوح الدخل واإلنفاقأداء النظام الصحي

مسوح ميزانية األسرة

المعيشيةمسوح األسر

قواعد بيانات سجالت الدولةقدرة النظام الصحي

المنشأت الصحيةسجالتقواعد بيانات 

قواعد بيانات تسجيل  العاملين الصحين



شكرا  


