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تمهيد

التي تسبب بها فيروسا  ُيعتبر تفشي أمراض معدية خطيرة في اآلونة األخيرة، على غرار تلك 
عن  النظر  بغض  فعال،  بشكل  النتشار  هذا  من  والحد  الوقاية  بأهمية  تذكيًرا  وزيكا،  إيبول 
لألمراض  األكثر عرضة  المستقبلية  للمناطق  تقييًما  الدراسة  تفشيها. وتوّفر هذه  مكان وزمان 
المعدية - أي الدول التي قد تكون عرضًة بشكل خاص لتفشي األمراض المعدية. وتنطلق هذه 
RAND قد نشروه في آذار )مارس( من  الذي كان باحثو مؤسسة  المفهوم  إثبات  الدراسة من 
التأثّر بأربع  القدرة على  2015. وتمثل هذه الدراسة مقاربة أكثر متانًة على تقييم مدى  العام 
طرق هي: قاعدة أدلة أكثر شموليًة، ومجموعة أكثر متانًة من عوامل تساهم على األرجح في 
لهذه  للتعديل  قابلة  أوزان  واستخدام  المرافقة،  البديلة  والمقاييس  التأثر  على  القدرة  انتشار 
الدراسة  في  إليه  المشار  التقييم  حساب  إن  العالم.  حول  الدول  كافة  معاينة  وكذلك  األطر، 
مالئمة  أداة  الدراسة  وتصف  للتفشي.  المعرضة  المعدية  األمراض  كافة  على  ذاته  في  ينطبق 
والوكالت  البشرية  والخدمات  الصحة  ووزارة  الدفاع  وزارة  تساعد  أن  يمكنها  للمستخدم 
الفني  الدعم  أولويات  تحديد  على  الدوليين  الشركاء  جانب  إلى  األمريكية،  األخرى  الحكومية 

الحدود. نقلها عبر  إمكانية  مع  األمراض  لتفشي  األكثر عرضًة  للدول  والتمويلي 
 RAND أبحاث  لمعهد  التابع  الدولي  واألمن  الدفاع  سياسات  مركز  البحث  هذا  أجرى 
الدفاع  وزير  مكتب  وبرعاية  فدرالي  بتمويل  يعمل  وتطوير  بحوث  مركز  وهو  الوطني،  للدفاع 
البحريّة  مشاة  وقّوات  البحرية  وقّوات  الموّحدة  المقاتلين  وقيادة  المشتركة  األركان  وهيئة 

الدفاع. استخبارات  الدفاع ومجموعة  ووكالت 
موقع  زيارة  الدولي،  واألمن  الدفاع  سياسات  مركز  حول  المعلومات  من   لمزيد 
www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp أو التصال بالمدير )يمكن إيجاد معلومات التصال على 

الموقع(. صفحة 
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ملخص

فيروسا  بها  التي تسبب  تلك  األخيرة، على غرار  اآلونة  أمراض معدية خطيرة في  أظهر تفشي 
إيبول وزيكا، الطبيعة العابرة للحدود لألمراض المعدية والحاجة إلى تنسيق الخطوات من أجل 
الحّد من انتشارها. وربما تحظى الدول األكثر عرضًة لهذا التفشي باألولوية القصوى للحصول 
مؤشر  استحدثنا  الدول،  هذه  تحديد  على  المساعدة  وبغية  والتمويلي.  التقني  الدعم  على 
والوكالت  األمريكية  للحكومة  أداة  ليكون  المؤشر  هذا  ُصّمم  وقد  المعدية.  لألمراض  التعّرض 
الدولية من أجل تزويدها بفهم أوضح لمدى تأثر الدول باألمراض المعدية، وبالتالي المساعدة 
للحّد  الوقائية  بالتدابير  الخاصة  والخطوات  القرارات  لتخاذ  الضرورية  المعلومات  توفير  على 

األمراض. لهذه  المحتمل  التفشي  آثار  من 
ولجأنا إلى منهجية دقيقة لتحديد الدول األكثر عرضة لنتشار األمراض فيها. وينطلق هذا 
التقرير من إثبات المفهوم الذي نشرناه في سياق تفشي مرض اإليبول )غيلفيلد وأخرون، 2015 
.Gelfeld et al(. وقد أجرينا مراجعة شاملة لتقارير ذات صلة بغية تحديد العوامل التي تنعكس 
النطاق  واسعة  مجالت  سبعة  ضمن  وأدرجناها  المعدية،  األمراض  بتفشي  التأثر  درجة  على 
السياسية- والمجالت  المرض  وديناميات  العامة  والصحة  الصحية  والرعاية  الديمغرافية  هي: 
البيانات  استخدام  خالل  ومن  القتصادية.  والمجالت  السياسية-الدولية  والمجالت  المحلية 
العالمية  الصحة  ومنظمة   )World Bank( الدولي  البنك  من  )مثاًل  واسع  نطاق  على  المتوافرة 
)World Health Organization( وغيرهما من المنظمات الدولية(، طورنا أداة لستحداث مؤشر 
يسمح لنا بتحديد وترتيب الدول التي قد تكون عرضة للتأثر. وقد ُصّممت هذه األداة لتمكين 
إلى  واستندنا  ككل.  والمجالت  الفردية  األطر  من  لكل  المستخدم  حسب  المكيفة  األوزان 
والعلوم  العالمية  والصحة  األوبئة  علم  مجال  في  الواسعة  وتجربتنا  الشاملة،  التقارير  مراجعة 
حساسية  تحاليل  أجرينا  ثم  ومن  والنتائج،  األوزان  من  أساسية  مجموعة  إلعداد  الجتماعية 

المجالت.  من خالل تغيير األوزان بشكل منهجي في كافة 
لكافة  المعيارية  النقاط  تعكس  حرارية  خريطة  تقييماتنا  من  الرئيسية  النتائج  وتشمل 
ولئحة   )S1 )الشكل  المعدية  األمراض  بتفشي  تأثرها  بمدى  يتعلق  ما  في  العالم  حول  الدول 
تأثًرا  25 دولة أكثر  22 من أصل  تأثرها. ولم يكن مفاجًئا أن  إلى مدى  الدول استناًدا  بترتيب 
التابعة  أفريقيا  في  األمريكية  العسكرية  القيادة  مسؤولية  مجال  )ضمن  أفريقيا  منطقة  في  تقع 
المركزية  القيادة  )ضمن  واليمن  أفغانستان  فهي  األخرى  الثالث  الدول  أما  الدفاع(؛  لوزارة 
الحساسية  اختيار  أزال  البداية،  في  األمريكية(.  الجنوبية  القيادة  )ضمن  وهايتي  األمريكية( 
كافة األوزان )أي تم ضبط كافة األوزان عند 1.0( ومن ثم جرى تصفيرها منهجًيا )أي تم ضبط 
بواقع مرتين وثالث مرات. وأشار  الصفر(، وبعدها زيادة وزن كل مجال  األوزان عند مستوى 
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هذا الختيار إلى أن معظم الدول الخمس والعشرين األولى )أي األكثر تأثًرا( ل تزال ضمن ذلك 
تغّير  بمدى  مقارنة  للغاية  متينة  األداة  أن  على  يدل  ما  مختلفة،  ترتيبات  وفق  ولو  النطاق، 
الدول  وشّكلت  المعدية.  األمراض  بتفشي  المصنفة  الدولة  تأثر  مدى  ناحية  من  اإلطار  قيم 
المتضررة جراء النزاعات مبعث قلق خاص على غرار الصومال )التي حلت في المرتبة األولى( 
وجمهورية أفريقيا الوسطى )في المرتبة الثانية( وجنوب السودان )في المرتبة الرابعة(، حيث 

الضعيفة.  الصحية  واألنظمة  السياسية  الضطرابات  من  لمزيج خطير  أن جميعها مسرح 
تعرضت  دول  سبع  في  الصحية  النتائج  قارنّا  لالستنتاجات،  تفسيرنا  دعم  أجل  ومن 
ل  وحدها  المرتفعة  التعرض  نقاط  أن  إلى  المقارنة  هذه  وأشارت   .2014 في  اإليبول  لفيروس 

األمراض. بتفشي  يتعلق  ما  في  الضعيفة  النتائج  بلد تحت خانة  بالضرورة تصنيف  تحّتم 
“لحزام  أهمية  إيالء  مع  األكثر عرضة،  الدول  على  التركيز  على  السياسات  نشجع صانعي 
أمراض” محتمل في منطقة الساحل، التي كشفت عنها البيانات. وتجدر المالحظة أن عدة دول 
سجلت نسبة تأثر أفضل مما كان متوقًعا على أساس المؤشرات القتصادية وحدها. ويشير ذلك 
إلى أن الدول ذات الدخل المنخفض يمكنها تخطي التحديات القتصادية وأن تصبح أكثر صموًدا 

العامة.  الصحة  في وجه تحديات 

.S1 الشكل
خريطة العالم لمؤشر التعّرض لألمراض المعدية

مالحظة: تتفاوت ا�لوان بين ا�حمر الداكن (ا�كثر عرضة) وا�خضر الداكن (ا�قل عرضة)
RAND RR1605-S.1

نقاط معيارية 

0.000 1.000
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الفدرالية  للوكالت  فعالة  أداة  توفير  الحسابية في  العملية  ويتمثل هدفنا من تصميم هذه 
المساعدة  العالم من أجل  أنحاء  الوطني والدولي في  الصعيدين  الصحة على  األمريكية ومخطط 
فيها.  الوعي  وتعزيز  المعدية  األمراض  لتفشي  عرضة  أكثر  تكون  قد  التي  الدول  تحديد  على 
معالجة  أجل  من  الستراتيجيين  والبرمجة  التخطيط  لتوجيه  العملية  هذه  استخدام  ويمكن 
تكتسي  حالت  على  والتركيز  الحساسة  القطاعات  من  غيرها  أو  الصحة  أنظمة  ضعف  نقاط 
التنمية  بين  الترابط  على  الضوء  األداة  هذه  وتسلط  إقليمية.  أو  ديمغرافية  أو  جغرافية  أهمية 
بإمكان  المعلومات،  هذه  من  وانطالقًا  باألمراض.  التأثر  ومدى  السياسي  والستقرار  القتصادية 
المتحدة لمكافحة  الوليات  البشرية )مثاًل عبر مراكز  الدفاع ووزارة الصحة والخدمات  وزارة 
 U.S. Agency for International( ووالوكالة األمريكية للتنمية الدولية )األمراض والوقاية منها
الصحية  األنظمة  لدعم  مستهدفة  تدابير  اتخاذ  عام  بشكل  الدولي  والمجتمع   )Development
الضعيفة ومساعدة الدول على الستعداد لمواجهة تفشي األمراض المعدية مستقباًل التي تحمل 
أنظمة  لتقوية  البرامج  تطبيق  مواصلة  الوكالت  هذه  شأن  ومن  الحدود.  عبر  النتقال  خطر 
التفشي  حالت  ورصد  المخبرية  والتجارب  األمراض  مراقبة  )مثاًل  تعزيزها  أو  العام  الصحة 
أنظمة  دعم  جانب  إلى  األمراض(،  مراقبة  تدابير  واتخاذ  للتحقيق  السريعة  الستجابة  وفرق 
والستشفائية(.  السريرية  والعناية  الشهادات،  ومنح  المهني  التدريب  )مثاًل  الطبية  الرعاية 
دعم  مواصلة  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  غرار  على  اإلغاثة،  منظمات  على  يتعين  كما 
من  أفضل  حوكمة  تؤدي  قد  المثال،  سبيل  على  الحوكمة.  تعزيز  ومساعي  القتصادية  التنمية 
خالل برامج تعزيز الديمقراطية ومكافحة الفساد إلى تراجع درجة التأثر في ظل إقدام الدول 
التي تساعد على محاربة نقل األمراض  التحتية  التعاون والتواصل والبنى  أنظمة  على تحسين 
المحاكاة،  سبيل  على  النظرية  التمارين  فيها  بما  التمارين،  استخدام  يمكن  أخيًرا،  المعدية. 
الضروري  التعاون  وكذلك  أفضل  بشكل  الفاعلة  والجهات  الخطوات  فهم  على  الدول  لمساعدة 
إلى  ونظًرا  ما.  مرض  بتفشي  تهديد  ألي  فعال  بشكل  تستجيب  أنظمة  إعداد  أجل  من  بينها 
التهديدات المتعددة لتفشي األمراض، وإمكانية نقلها في عالم يخضع بشكل متزايد للعولمة، من 
قدرات مستمرة  تطور  تأثًرا،  األكثر  العالم وبخاصة  الدول حول  أن  لضمان  اآلن  التصرف  المهم 
فعال قبل خروجها  لها بشكل  األمراض ورصدها والستجابة  للحد من مخاطر تفشي  ضرورية 

السيطرة.  عن 
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شكر وعرفان

RAND للدفاع الوطني على دعمه السخي لهذا المشروع. كما نود  نود أن نشكر معهد أبحاث 
 Michael( ومايكل ماكنيرني )Seth Jones( سيث جونز ،RAND أن نشكر زمالءنا في مؤسسة
 )Stephanie Young( على قيادتهما ومعلوماتهما ومدخالتهما، وكذلك ستيفاني يونغ )McNerney
من مؤسسة RAND والنقيب بول ريد )Paul Reed( من وزارة الدفاع على مراجعاتهما الدقيقة 

النص. لهذا  والمدروسة 





1

الفصل األول
مقدمة

ُيعتبر تفشي أمراض معدية خطيرة في اآلونة األخيرة على غرار اإليبول )Ebola( وفيروس كورونا 
المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفسي ))Middle East Respiratory Syndrome )MERS( وجائحة 
األنفلونزا وفيورس الزيكا )Zika( من بين فيروسات أخرى دلياًل على الطبيعة العابرة للحدود لألمراض 
الصحي  األمن  أعمال  ويهدف جدول  منها.  للحّد  الخطوات  تنسيق  إلى  الحاجة  عن  فضاًل  المعدية 
العالمي الذي أطلقه البيت األبيض في شباط )فبراير( في 2014، إلى جانب دول ومنظمات شريكة 
أخرى، إلى مساعدة الدول على بناء قدراتها من أجل الحد من مخاطر األمراض المعدية ورصدها 
والستجابة لها. غير أن جدول األعمال ل يشمل أنشطة تقييم مدى تأثر الدول بهذه المخاطر. ما هي 
الدول األكثر عرضة للتأثر بتفشي األمراض المعدية التي قد تعبر الحدود الوطنية وتنتشر إقليمًيا أو 
حتى عالمًيا؟ قد تحظى هذه الدول باألولوية القصوى للحصول على دعم تقني وتمويلي من الوكالت 

الحكومية األمريكية، وكذلك من أي دول ومنظمات شريكة أخرى.
وقد أصبح األمن الصحي العالمي من أولويات سياسة الوليات المتحدة وغيرها من الدول 
حول العالم وبات راسًخا صراحة في استراتيجية األمن القومي األمريكي )البيت األبيض، 2015 
White House(، وجدول أعمال األمن الصحي العالمي )البيت األبيض 2014( واستراتيجية أمن 
تهدف  كما   .)2015 األمريكية،  البشرية  والخدمات  الصحة  )وزارة  األمريكية  القومي  الصحة 
 2005 العالمية،  الصحة  )منظمة  العالمية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  الدولية  الصحية  اللوائح 
العالمي،  إلى تعزيز أمن الصحة   )U.S. Department of Health and Human Services [HHS]
أمراض  توزع  السابقة  التحليالت  وصفت  وقد  صريح.  بشكل  المصلح  هذا  استخدام  بدون  ولو 
إلى مثل  العودة  العالم )يرجى  المعدية على صعيد  الذي تطرحه األمراض  العام  محددة والتهديد 
عجزنا  لكننا   ،)2013 وآخرين،   )Christian( كريستيان  2000؛   ،)Fidas( وفيداس   )Noah( نواه 
30 دراسة راجعناها في سياق  أكثر من  في  الواردة  الماضية  التحليالت  النقاب عن  عن كشف 
بتفشي  الدول  تأثر  مدى  تحديد  إلى  منهجي  بشكل  هدفت  التي  السابقة  للدراسات  مراجعتنا 
على  المحتملة  المخاطر  هذه  وفداحة  التنبؤ  على  القدرة  عدم  إلى  ونظًرا  المعدية.  األمراض 
المناطق  تقييم  أجل  من  الشامل  المعدية  لألمراض  التعّرض  مؤشر  طّورنا  العالمي،  الصحة  أمن 
مدى  لتقدير  تفاعلية  حسابات  استحدثنا  وقد  المعدية.  لألمراض  عرضة  األكثر  المستقبلية 
ونقصد  تأثًرا.  األكثر  للدول  فهمنا  وتعزيز  المعدية  األمراض  بتفشي  العالم  لدول  النسبي  التأثر 
للتفشي.  القابلة  األمراض  انتشار  من  الحد  على  ما  دولة  قدرة  التأثر  مدى  بعبارة  عام  بشكل 
انتشار األمراض ورصده والستجابة له،  الكافية للحد من  القدرة  تأثًرا ل تملك  فالدول األكثر 
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يتعذر  قد  أنه  حين  وفي  بذلك.  للقيام  أكبر  بقدرة  تتمتع  مقاومة  األكثر  الدول  أن  وقت  في 
الوقاية من الحالة )أو الحالت( األولى لمرض ما بالكامل، يجب أن تكون الدول قادرة على رصد 
مدى  2014 و2015 كشفت عن  عامي  بين  اإليبول  فأزمة  انتشاره.  من  والحد  بسرعة  المرض 
واألهم  واحتوائه.  المرض  لمواجهة  بسرعة  التفاعل  على  أخرى  دول  وقدرة  الدول  بعض  تأثر 
المعدية  األمراض  إزاء  العالمي  المجتمع  ترابط  بمدى  تذكير  بمثابة  أتت  األزمة  أن  ذلك،  من 
المناسب  الوقت  وفي  الفعالة  والستجابة  المبكر  وكشفها  منها  الوقاية  وأهمية  للتفشي  القابلة 

تظهر.  قد  ومتى  أينما  لتفشيها 
سبيل  في  المبذولة  األخرى  المساعي  محتمل  لمرض  الحساسة  المناطق  تقييم  ويكّمل 
تحقيق أمن الصحة العالمي، على غرار الجهود المباشرة التي ترمي إلى المساعدة على الوقاية من 
الموصوف  للتقييم  ويمكن  عليها.  والسيطرة  للحدود ورصدها  العابرة  المعدية  األمراض  مخاطر 
وقت  وبأسرع  المرض  تفشي  قبل  الجهود،  لهذه  والتمويلي  الفني  الدعم  أولويات  يرتب  أن  هنا 
إليها  التي تحتاج  الثابتة  القدرات  تأثًرا على تطوير  األكثر  الدول  ممكن فور تفشيه، ما يساعد 

عليها. والسيطرة  المخاطر  هذه  من  للوقاية 
المناطق  في  اإليبوال  وباء  أثر  من  التخفيف  لتقرير  مباشًرا  تابًعا  الدراسة  هذه  وُتعتبر 
عن  الصادر   )Mitigating the Impact of Ebola in Potential Hot Zones( المحتملة  الحساسة 
على  قائمة  مقاربة  وصف  الذي   ،)Gelfeld et al.,  2015 وأخرون،  )غيلفيلد   RAND مؤسسة 
منهجي  بشكل  اإليبول  فيروس  تفشي  خطر  تقييم  على  القرار  صانعي  لمساعدة  المفهوم  إثبات 
في  أثره  من  للحّد  اتخاذها  يمكن  التي  الخطوات  في  والنظر  به  للتأثر  معرضة  أخرى  دول  إلى 
دول مماثلة. وفي تقريرنا السابق، أوصينا بمواصلة تطوير الحسابات لدمج منهجية كمية أكثر 
مباشرة  الدراسة  هذه  وتعالج  منهجي.  بشكل  المعدية  باألمراض  الدول  تأثر  مدى  لتقييم  دقة 
تقوم  دليل  قاعدة  أربعة طرق مهمة هي:  لجهة  متانة  أكثر  التوصية وفق عملية حسابية  هذه 
التي قد تساهم  العوامل  أكثر متانة من  تماًما على بحث علمي ودراسات تجريبية، ومجموعة 
في درجة التأثر بتفشي مرض إلى جانب مقياس أو مقاييس بديلة مرافقة لكل عامل، واعتماد 
في  الدول  كافة  على  حسابية  عملية  وتطبيق  والمقاييس،  العوامل  لهذه  للتعديل  قابلة  أوزان 

فقط.  بعضها  اختيار  العالم عوًضا عن  أنحاء  مختلف 
الفدرالية  للوكالت  فعالة  أداة  توفير  الحسابية في  العملية  ويتمثل هدفنا من تصميم هذه 
المساعدة  العالم من أجل  أنحاء  الوطني والدولي في  الصعيدين  الصحة على  األمريكية ومخطط 
المعدية.  األمراض  لتفشي  عرضة  أكثر  تكون  قد  التي  الدول  في  الوعي  وتعزيز  تحديد  على 
معالجة  أجل  من  الستراتيجيين  والبرمجة  التخطيط  لتوجيه  العملية  هذه  استخدام  ويمكن 
أو  ديمغرافية  أو  جغرافية  أهمية  تكتسي  حالت  على  والتركيز  الصحة  أنظمة  ضعف  نقاط 
إقليمية. وانطالقًا من هذه المعلومات، بإمكان وزارة الدفاع ووزارة الصحة والخدمات البشرية 
مستهدفة  تدابير  اتخاذ  عام  بشكل  الدولي  والمجتمع  األخرى  األمريكية  الحكومية  والوكالت 
األمراض  تفشي  لمواجهة  الستعداد  على  الدول  ومساعدة  الضعيفة  الصحية  األنظمة  لدعم 
المعدية مستقباًل التي تحمل خطر النتقال عبر الحدود. ونظًرا إلى التهديدات المتعددة لتفشي 
األمراض، وإمكانية نقلها في عالم يخضع بشكل متزايد للعولمة، من المهم التصرف اآلن لضمان 
من  للحد  ضرورية  مستمرة  قدرات  تطور  تأثًرا،  األكثر  تلك  وبخاصة،  العالم  حول  الدول  أن 

السيطرة.  فّعال قبل خروجها عن  لها بشكل  األمراض ورصدها والستجابة  مخاطر تفشي 
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كأداة  المحتملة  تطبيقاته  وتفاصيل  معدية  ألمراض  التعّرض  مؤشر  الدراسة  هذه  تصف 
خلف  الكامنة  المنهجية  الثاني  الفصل  ويفّصل  الدولية.  والمنظمات  الحكومات  قرارات  تدعم 
مختلف  ترجيح  إزاء  ومقاربتنا  وهيكليتها  األداة  تطوير  فيصف  الثالث،  الفصل  أما  األداة.  تصميم 
 195 العناصر. ويعرض الفصل الرابع النتائج التي توصلنا إليها من خالل تطبيق األداة في الدول الـ
جميعها ويناقش شرح النتائج. أخيًرا، يتطرق الفصل الخامس إلى التطبيقات المحتملة لألداة التي 

أخرى.  دولية  المتحدة وحكومات ومنظمات  الوليات  تستخدمها  أن  يمكن 
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الفصل الثاني
األساليب

نعتبرهما  اللذين  والمقاومة  بالتأثر  الخاصة  األساسية  للمفاهيم  أفضل  قياس  تحقيق  أجل  من 
للتقارير  لعملة واحدة، قررنا استخدام منهجية جمعت بين مراجعة دقيقة  وجهين متعارضين 
العلمي  البحث  في  كبير  بشكل  وتترسخ  مماثلة  دراسات  في  نجحت  ألنها  الخبراء  وإيضاحات 
الصلة  ذات  بالدراسات  الخاصة  للتقارير  موسعة  مراجعة  البداية  في  أجرينا  وقد  الصلة.  ذي 
العلمية  التقارير  شامل  بشكل  درسنا  الخصوص،  وجه  وعلى  المعدية.  األمراض  تفشي  حول 
من  متنوعة  مجموعة  خالل  من  معدية  أمراض  وبروز  الصحية  األنظمة  أداء  بين  ربطت  التي 
إليها، عمدنا  النتائج التي توصلنا  العلمية الجتماعية )العودة إلى المراجع(. وبناء على  العدسات 
إلى إعداد إطار عمل للعوامل والمقاييس المرافقة التي تلت انطالقًا من المواضيع والستنتاجات 
التجريبية  الدراسات  من  عدد  إلى  واستندنا  الصلة.  ذات  التقارير  في  المحددة  المركزية 
تأثر  ومدى  المعدية  باألمراض  ترتبط  رئيسية  وعوامل  مواضيع  لتحديد  الصحفية  والمقالت 
الفرضية  حددنا  والفساد(،  الطبية،  العناية  مجال  في  العاملة  القوى  )مثاًل  عامل  ولكل  الدول. 
)أو  األمراض  بتفشي  الدولة  وتأثر  العامل  بين  العالقة  تشرح  التي  التقارير  من  المستخلصة 
هذه  قسمنا  التقارير،  مراجعة  من  مستخلصة  رئيسية  مواضيع  ووفق  المقاومة(.  على  قدرتها 
العامة  الصحية والصحة  الديمغرافية والرعاية  النطاق هي:  العوامل على سبعة مجالت واسعة 
والمجالت  السياسية-الدولية  والمجالت  السياسية-المحلية  والمجالت  المرض  وديناميات 

القتصادية.
وقد  أكثر.  أو  بديل  بمقياس  واحد  كل  ربطنا  به،  قيمة خاصة  عامل  كل  منح  أجل  ومن 
واسع  نطاق  على  المتوافرة  البيانات  مع  مصفوفة  ضمن  الدول  لكافة  المقاييس  كافة  أدرجنا 
العالمية  الصحة  ومنظمة   )World Bank( الدولي  البنك  غرار  على  مصادر  من  والمستخلصة 
معياًرا  وضعنا  وقد  الدول.  لبعض  متاحة  تكن  لم  البيانات  بعض  أن  ذكره  والجدير   .)WHO(
)األفضل(.  و1  )األسوأ(   0 بين  تتراوح  رقمية  عالمة  وضع  أجل  من  إجراء  لكل  الخام  للبيانات 
وحرًصا منا على الدقة، عمدنا حسابًيا إلى “قلب” المقاييس التي كان منحها عالمة مرتفعة أسوأ 

الفساد(. األطفال، ومؤشر  )مثاًل معدل وفيات 
خالل  من  ما  لدولة  المفقودة  البيانات  قيم  احتسبنا  المفقودة،  القيم  مع  بفعالية  وللتعامل 
الناتج  إجمالي  إلى  استناًدا  أخرى  لدول  فرعية  مشابهة  مجموعة  لمقياس  المتوسطة  القيمة 
المحلي الخاص بالفرد والمنطقة الجغرافية )راجع الملحق B لالئحة الكاملة لمجموعات الدول 
الفرعية(. وقد قسمت هذه التقنية البيانات إلى فئات فرعية تستند في المقام األول إلى دخل 
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الدنيا  والفئة  المنخفض،  الدخل  الدولي:  البنك  يستخدمها  تسميات  خمس  خالل  )من  الفرد 
األعضاء  غير  للدول  المرتفع  والدخل  المتوسط،  الدخل  من  العليا  والفئة  المتوسط،  الدخل  من 
منّظمة  في  األعضاء  للدول  المرتفع  والدخل  )OECD(؛  والتنمية  القتصادّي  التعاون  منّظمة  في 
)أفريقيا  الجغرافية  للمناطق  الدولي  البنك  تصنيف  إلى  ثم  ومن  والتنمية(،  القتصادّي  التعاون 
والكاريبي،  الالتينية  وأمريكا  الهادئ،  والمحيط  آسيا،  وشرق  آسيا،  وجنوب  الصحراء،  جنوب 
خالل  ومن  الشمالية(.  وأمريكا  الوسطى،  وآسيا  وأوروبا  أفريقيا،  وشمال  األوسط  والشرق 
دخل  باستخدام  الصادرة  المعنية  الدولة  لبيانات  حجًما  أصغر  سلل  وفق  الوسائل  هذه  ترتيب 
الوسائل  وأن  المطابقة  من  ممكنة  درجة  أكبر  ضمان  يمكننا  السواء،  على  والجغرافيا  الفرد 

بالدولة.  الخاصة  المفقودة  القيمة  إلى  يكون  ما  أقرب  بالتالي  المسندة ستكون 
إلى ستة  استناًدا  لكل عامل ومقياس  0 و1،  بين  تتراوح عادة  أولية،  أوزانًا  لقد خصصنا 
والعامالن  بذاته،  بالعامل  األولى  األربعة  المعايير  ترتبط  وموثوقيته.  العامل  تعكس جودة  معايير 
األخيران بالمقياس. أما هذه المعايير الستة فهي )1( متانة العالقة أو الترابط بين العامل وخطر 
منطقي  هو  )هل  للعامل  الظاهرية  الصالحية  و)3(  للعامل  الداعم  البحث  جودة  و)2(  المرض 
أخرى(  عوامل  عن  نسخة  العامل  ُيعتبر  مدى  أي  )إلى  التميز  و)4(  الحدسية؟(  الناحية  من 
العامل( و)6(  يعكس  أي  للعامل -  فعاًل  بدياًل  المقياس  ُيعتبر  أي مدى  )إلى  البديلة  القيمة  و)5( 
مراجعة  نتائج  من  والثاني  األول  المعيار  أوزان  برزت  وقد  للمقياس.  المتاحة  البيانات  جودة 
الثالث والرابع فهي مستخلصة من تقييم فريقنا للعامل الذي يشكل  التقارير. أما أوزان المعيار 
بالمقاييس  تحديًدا  ترتبط  فهي  والسادس  الخامس  المعيار  أوزان  إلى  وبالنسبة  التركيز.  محور 
مقياس  أكثر من  يمثل  الفريق بحسب مجال خبرتهم. وحيث  أعضاء  تقييم  من  وتتأتى  الفردية 
للمساهمة في منح  العامل  بالتساوي بين مقاييس  المقياس موزعة  أوزان  ما، تكون  واحد عاماًل 
المعيارية من أجل  الخام  البيانات  العامل عالمة إجمالية. وقد طبقنا هذه األوزان جميعها على 
العامة لمختلف  التأثر  احتساب عالمة تأثر قائمة على مؤشر لكل دولة، ومن ثم جعلنا درجة 
تأثًرا  األكثر  الدول  إلى  الصفر  يشير  حيث  و1،   0 بين  قيمته  تتراوح  معيار  على  تقوم  الدول 

الدول األكثر مقاومًة. إلى   1 المعدية، ويشير  بتفشي األمراض 
أو  فرضياتهم  وفق  األوزان  بتنويع  للمستخدمين  نعتمدها  التي  الحسابية  العملية  تسمح 
ألوزاننا  اإلجمالية  الصالحية  تقييم  أجل  ومن  بهم.  الخاصة  التخطيط  متطلبات  أو  أولوياتهم 
تنويع  في  منهجي  بشكل  يساهم  ما  الحساسية،  اختبارات  من  عدًدا  أجرينا  األولية،  وحساباتنا 
الذي  األولي  األساس  خط  من  المستخلصة  تلك  مع  النتائج  هذه  ومقارنة  مجال  لكل  األوزان 

نعتمده. 
هيكلية  لوضع  نعتمدها  أن  يمكن  كان  أخرى  صالحة  تجريبية  طرق  وجود  ندرك  ونحن 
التاريخي  النحدار  تحليل  باستخدام  الطرق  هذه  إحدى  وتتمثل  منهجي.  بشكل  الدراسة  هذه 
متغيرات  لمجموعة  معٍد(  بمرض  التأثر  )مدى  مستقل  غير  متغير  على  األثر  معاينة  أجل  من 
دقيقة  ُتعتبر  المنهجية  هذه  أن  حين  وفي  المعنية.  النتيجة  على  آثارها  اختبار  بغية  مستقلة 
ل  التاريخي  النحدار  تحليل  أن  إلى  نظًرا  تحديات  على  تكتنف  أنها  إل  التجريبية،  الناحية  من 
التأثر  بين مدى  التفرقة  إلى جانب ضرورة  للواقع  منافية  المشكالت. وتبرز مخاوف  يخلو من 
احتمال  بين  يجمع  )مزيج  والخطر  بروزه(  حال  في  المرض  انتشار  ومدى  المحتملة  )اآلثار 
الجهد  إلى  نظًرا  ذلك،  على  عالوًة  السياق.  هذا  في  وتبعاته(  به  التأثر  ومدى  ما  مرض  تفشي 
والمعاصرة  الحديثة  البيانات  جمع  في  المفقودة  البيانات  بسبب  القائمة  والتحديات  المطلوب 
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ل  مهمة  الزمن  من  محددة  فترة  ألي  العالمية  التاريخية  البيانات  جمع  لكان  الدول،  لكافة 
بها.  ُيستهان 
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والمقاييس  ارتباًطا  األكثر  المفاهيم  أن  وجدنا  الدراسة،  هذه  إطار  في  وبحثنا  مراجعتنا  خالل 
المرافقة تصنف في سبعة مجالت شائعة ضمن الفئات الموضوعية األربع األوسع نطاقًا الخاصة 
بالعوامل الديمغرافية والصحية والسياسية والقتصادية. أما المجالت السبعة فهي: الديمغرافية 
العامة وديناميات المرض والمجالت السياسية-المحلية والمجالت  والرعاية الصحية والصحة 
هذه  ضمن  المرافقة  والمقاييس  العوامل  وتوفر  القتصادية.  والمجالت  السياسية-الدولية 

الكمي. تحليلنا  عمل  إطار  السبعة  المجالت 

العمل: سبعة مجاالت وعوامل مرافقة أساس إطار 

3.1 ملخًصا إجمالًيا. وفي  تصف الفقرات التالية العوامل الواقعة ضمن كل مجال، ويوفر الشكل 
معرض مراجعتنا األولية للدراسات السابقة، وجدنا دراسات أكاديمية تحظى بشعبية تربط كل 
التأثر باألمراض المعدية. وقد استمدينا المجالت من خالل تنظيم العوامل بحسب  عامل بمدى 
أجل  من  الروابط  هذه  إلعداد  مختلفة  دراسة  ثالثين  نحو  استخدمنا  المجموع،  في  الموضوع. 
البيانات  قائمة مصادر  أن  المالحظة  الفكري لألداة. تجدر  التحقق من فرضياتنا وإرساء األساس 

المجال. منظمة بحسب  الدراسة(  نهاية هذه  )عند  والمراجع 

الديمغرافية العوامل 
تؤثر عدة عوامل ديمغرافية على درجة تأثر دولة ما بتفشي األمراض المعدية. وتسلط األدبيات 
ذات الصلة الضوء على دور هذه العوامل على غرار الكثافة السكانية والنمو والحراك ودرجة 
الحراك  إلى  إضافة  النمو  وسريعة  مكتظة  مدنية  مناطق  تضم  التي  الدول  وُتعتبر  التحضر. 
السكاني المرتفع بين الحدود أكثر تأثًرا بانتشار األمراض المعدية. كما يمكن أن يلعب مستوى 
الدراسة والتحصيل العلمي دوًرا مفيًدا في الحّد من انتشار األمراض المعدية وآثارها من خالل 

األمراض. نقل  تقليص  أو ممارسات صحية تساهم في  اعتماد سلوكيات  تعزيز 
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الصحية  بالرعاية  الخاصة  العوامل 
البلد  قدرة  على  ومباشر  واضح  بشكل  ما  بلد  في  وجودته  الصحية  الرعاية  نظام  متانة  تؤثر 
المنشورة.  األدلة  من  كبيرة  مجموعة  تدعمه  ما  وهو  المعدية،  األمراض  تفشي  مقاومة  على 
األنظمة  متانة  إلى  تشير  رئيسية  عوامل  أدرجنا  للتقرير،  الموسعة  مراجعتنا  إلى  واستناًدا 
في  العاملة  القوى  العوامل حجم  لتمثيلها. وقد شملت  بديلة  مقاييس  واخترنا  الوطنية  الصحية 
الرعاية  التحتية لقطاع  الرعاية الصحية والبنية  الطبية )األطباء والممرضون( ونفقات  الرعاية 
الصحية )عدد مختلف أنواع مراكز الرعاية الصحية(. وانطالقًا من البحوث ذات الصلة، أدرجنا 

لبلد ما.  الصحي  الوضع  أيًضا مقياس معدل وفيات األطفال كمؤشر على 

العامة  بالصحة  الخاصة  العوامل 
الوقاية من تفشي األمراض  أنظمة صحة عامة متينة لضمان قدرة بلد ما على  ل بّد من توافر 
تقديم  على  ما  حكومة  قدرة  وتعكس  فعال.  بشكل  لها  والستجابة  فوًرا  ورصدها  المعدية 
من  يستفيدون  الذين  السكان  ونسبة  اللقاحات(  غرار  )على  الرئيسية  الصحية  الخدمات 
الوقاية من مخاطر  للمجتمعات  يمكن  أي مدى  إلى  المحّسنة  الصحية  والمنشآت  النظيفة  المياه 

الشكل 3.1.
مجاالت مدى التأثر بتفشي األمراض والعوامل المرافقة لها

RAND RR1605-3.1
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الصحية  لقدراته  ما  بلد  أيًضا مدى تطوير  ُيعتبر  المبدأ،  لها. ومن حيث  أو الستجابة  األمراض 
أو  العالمية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  الدولية  الصحة  لوائح  مع  بالتماشي  األساسية  العامة 
درجة المشاركة المباشرة في جدول أعمال األمن الصحي العالمي، مؤشًرا مهًما على دقة نظام 

األمراض.  البلد، وبالتالي قدرته على مقاومة تفشي  العامة في  الصحة 

األمراض  ديناميكيات  عوامل 
فقد  األمراض.  بتفشي  دولة  تأثّر  مدى  على  التأثير  والبيئة  بالمناخ  المرتبطة  للعوامل  يمكن 
تكرار  آثار  خالل  من  المرض  انتقال  على  مباشرة  الحرارة  ودرجات  المتساقطات  أنماط  تؤثر 
بالمياه  منقولة  أمراض  بروز  إلى  يؤدي  ما  تطورها(،  وانتقالها )وربما  األمراض  الجراثيم ونواقل 
ذلك،  عن  فضاًل  النيل.  غرب  وفيروس  الضنك  وحمى  والمالريا  الكوليرا  غرار  على  النواقل  أو 
الوطنية  األنماط  في  تغييرات  غرار  على  المنشأ،  البشرية  األنشطة  ارتفاع  أن  إلى  األدلة  تشير 
أمراض  بروز  باحتمال  يرتبط  والتصحر،  الزراعية  األنشطة  مدى  فيها  بما  األراضي،  لستعمال 
معدية حيوانية المصدر. وتجري هذه العملية إما من خالل زيادة درجة الرتباط بالظروف أو 
مضيفها  أو  الجرثومة  يحملون  الذين  السكان  عدد  ازدياد  في  تساهم  التي  الظروف  تغيير  غالًبا 

نموذجنا.   في  الحسبان  في  العوامل  أخذنا هذه  الطبيعي. وعليه، 

السياسية-المحلية العوامل 
الستعداد  على  الحكومة  قدرة  على  بدورها  تؤثر  أن  السياسية-المحلية  للعوامل  يمكن 
تأثرها بمخاطر  ما سيؤثّر بدوره بشكل كبير على مدى  المعدية،  األمراض  لتفشي  والستجابة 
بثالثة  )المقاسة  للحوكمة  أن  افترضنا  األكاديمية،  الدراسات  من  عدد  إلى  واستناًدا  مماثلة. 
المقاومة،  القدرة على  إيجابًيا على  تأثيًرا  الدولي(  البنك  مؤشرات حوكمة مختلفة صادرة عن 
تشهد  ل  التي  المستقرة  الحكومات  تكون  أن  المرجح  من  كما  ضاًرا.  أثًرا  للفساد  أن  حين  في 
توّفر خدمات  التي  تماًما كالحكومات  الخصوص،  أكثر مقاومًة في هذا  صراعات داخل حدودها 
والالمركزية  الديمقراطية  من  األعلى  المستويات  ترتبط  ذلك،  عن  فضاًل  لمواطنيها.  جودة  ذات 
السياسية، إلى جانب احترام حقوق اإلنسان، بقدرة الدولة على الدفاع عن نفسها ضد مخاطر 
األمراض. وغالًبا ما ينتج عن مستويات الديمقراطية األكثر ارتفاًعا في بلد ما وتمكين حكومته 
وتسفر  المقاطعة.  أو  والولية  المدينة  مستوى  على  فعالية  أكثر  واستجابة  تنظيًما  المحلية 
أنحاء  مختلف  في  الطوارئ  حالت  في  الستجابة  من  مستويات  عدة  عن  الناجحة  الالمركزية 
البالد، ما من شأنه إعداد آليات لالستجابة لتفشي مرض ما. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني 
الستعداد  على  المساعدة  الديمقراطية،  العملية  في  أكبر  بشكل  وتشارك  تنشط  التي  أيًضا، 
لتفشي األمراض والستجابة لها. كما أن احترام حقوق اإلنسان يعني أن يشعر المواطنون بقدرة 
مجموعات  تتمكن  لكي  والستجابة  الوقاية  جهود  يخص  ما  في  مالحظاتهم  تقديم  على  أكبر 

األمراض.  انتشار  دون  للحؤول  المعتمدة  باآلليات  بالكامل  التدقيق  من  المدنية  المصالح 

السياسية-الدولية  العوامل 
إلى جانب العتبارات المحلية، تؤثر العوامل السياسية الدولية على قدرة بلد ما على مقاومة 
والمنظمات  الثنائية  المانحة  الجهات  من  المستمر  للدعم  ويمكن  المعدية.  األمراض  تفشي 
التمويل الضروري  لبلد ما وتوفير  النظام الصحي  المساعدة على تقوية  الدولية على حد سواء 
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منظمة  استجابة  أثبتت  وقد  لها.  والستجابة  الصحية  لألزمات  استعداًدا  العمل  والخبرة وطاقم 
 U.S. Centers for( منها  والوقاية  األمراض  لمكافحة  المتحدة  الوليات  العالمية ومراكز  الصحة 
غرار  على  الحكومية  غير  المنظمات  ومختلف   )Disease Control and Prevention )CDC(
منظمة أطباء بال حدود )Doctors Without Borders( من بين جهات أخرى، أهميتها في احتواء 
أزمة اإليبول التي اندلعت في غرب أفريقيا. وفي حين يمكن للمساعدات أن تساهم بدون شك 
تخلق  أن  أيًضا  للمساعدات  يمكن  أنه  الدراسات  أظهرت  المعدية،  األمراض  آثار  من  الحد  في 

في حساباتنا.  واقع عكسناه  تبعيات خطيرة، وهو 

االقتصادية العوامل 
أجل  توفيرها من  عليه  يتوجب  التي  الموارد  ونطاقه كمية  ما  بلد  اقتصاد  يملي حجم  ما  غالًبا 
لذلك،  ونتيجة  الموارد.  هذه  ونوعية  المعدية  األمراض  تطرحها  التي  للمخاطر  الستجابة 
الناتج  إجمالي  ذلك  في  بما  نموذجنا،  في  القتصادية  والتنمية  المتانة  مقاييس  بعض  أدرجنا 
األمم  برنامج  عن  )الصادر  البشرية  التنمية  ومؤشر  القتصادي،  النمو  ومعدلت  للفرد،  المحلي 
باألمراض  المتعلقة  األكاديمية  البحوث  أشارت  كما  الوطنية.  الفقر  اإلنمائي(، ومعدلت  المتحدة 
لمجتمع  التكنولوجي  والتقدم  والنقل،  بالتصالت  الخاصة  التحتية  البنية  أهمية  إلى  المعدية 

نموذجنا.  في  المرافقة  والمقاييس  العوامل  أدرجنا هذه  ما. وعليه، 

جمع إطار العمل وتوزيع األوزان

قيم  توزيع  وتم  اإلجمالية.  التأثر  درجة  احتساب  خالل  مضاعفات  بدور  األوزان  اضطلعت 
 3.7 3.1 إلى  األوزان بشكل منفصل على كل معامل وعلى كل نطاق ككل. تلخص الجداول من 
استندنا  وقد  السبعة.  النطاقات  على  الموزعة  األولية  واألوزان  والمقاييس  والفرضيات  العوامل 
والصحة  األوبئة  علم  حقول  في  الجماعية  وتجاربنا  وخبرتنا  الدقيقة  التقارير  مراجعة  إلى 
نطاق  األوزان ضمن  توزيع  على  واتفقنا  األولية.  األوزان  هذه  توزيع  الجتماعية خالل  والعلوم 
 ،0.25 )مثاًل   0.25 بواقع  غالًبا  متزايد  وبشكل  ومقياس  عامل  لكل  و1.0   0 بين  عموًما  يتراوح 
الستة  المعايير  1.0. ويلغي وزن صفر ألي من  التجمع حول  تفضيل عدم  0.75( ووسط   ،0.50
بشكل فعال العامل من الحسابات. ولم نمنح وزن الصفر ألي معامل في السيناريو الرئيسي. ومع 
باألوزان  المرتبطة  الرقمية  القيمة  بزيادة  قمنا  مقياس،  أو  عامل  لكل  المتوقعة  القيمة  ارتفاع 
1.0(. وقد منحنا أهمية  1.0 )أو أكثر، في حال منح أوزان تتخطى مستوى  0 واقتربنا من  عن 
المعامل  ترابط  لمتانة   1.0 وتتخطى  األساس  بخط  ترتبط  أوزانًا  ووزعنا  عوامل  ألربعة  خاصة 
)ρ(: قمنا بمنح وزن يعادل 2.0 لمركب درجة القدرة األساسية الخاصة بلوائح الصحة الدولية 
أننا  وبما  القتصادية.  المتانة  يعكس  لعامل   1.5 إلى جانب وزن  الحكومة  واستقرار  والحوكمة 
منحناها  التأثر،  درجة  على  والمباشر  الكبير  انعكاسها  لجهة  تأثيًرا  األكثر  العوامل  أنها  اعتبرنا 
على صعيد  أهميتها  من خالل  المحددة  العوامل  هذه  أهمية  تحديد  1.0. وجرى  تتخطى  أوزانًا 

السواء.  المحترف على  الصلة وحكمنا  ذات  التقارير 
تكون  أن  المزمع  ومن  عامل.  بكل  المرتبطة  الستة  المعامالت  على  األوزان  بتوزيع  قمنا 
إلى النحدار.  المعامل استناًدا  الترابط )ρ( مساوية لمعامل النحدار، في حال تم تحديد  متانة 
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القائم.  البحث  في  محدد  هو  كما  والنتيجة  العامل  بين  الترابط  متانة  إلى   ρ عالمة  وتشير 
في  يرد  كما  العامل  لمساهمة  دعًما  الدليل  لمتانة  الشامل  بتقييمنا   )Qr( البحث  وتحظى جودة 
)أو  الوزن  يكون  العامل،  على  دقيقة  دراسات  عدة  فيها  تدل  التي  الحالت  وفي  الحالي.  بحثنا 
يقترب من( 1.0. أما حين يدل عدد أقل من الدراسات التي تتمتع بأساس تجريبيي أضعف على 
0.5 ألن أي عامل له  البحث دون  أدنى. ل يتمتع أي عامل بتقييم جودة  العامل، فتكون األوزان 
بتقييمنا   )F( الظاهرية  الصالحية  تحظى  الحسبان.  من  بالكامل  إلغاؤه  تّم  مماثل  ضعيف  أساس 
1 إلى أننا نشكك  للصالحية الظاهرية الخاصة بالترابط المحدد. وتشير صالحية ظاهرية دون 
بشكل  يرتبط  ل  لكنه  مهم  العامل  أن  نعتقد  )أي  الدللي  التقرير  في  المقترح  الترابط  متانة  في 
بأهمية  ثقتنا  من  تحد  بديلة  آليات  تخيل  على  قادرون  أننا  أو  الحالي(  بحثنا  ُيظِهر  كما  متين 
حين  وفي  أخرى.  عوامل  إلى  نسبة  العامل  تكرار  مدى  إلى   )R( التفرد  ويشير  هذا  العامل. 
لخفض  التميز  أدرجنا  وقد  بالضرورة.  منفصلة  ليست  العوامل  أن  إل  متميًزا،  عامل  كل  ُيعتبر 
القيمة  تدل  من جهتها،  والمرتبطة.  المماثلة  العوامل  من  العديد  أدرجنا  اإلجمالي حيث  الوزن 
البديلة )X( على تقييمنا لمدى تمثيل المقياس المستخدم للعامل بشكل جيد. ويشير وزن 1.0 
يعتبر مؤشًرا على  أقل  العامل، في حين أن وزنًا  تماًما مع  يتطابق  المقياس  أن  إلى  لقيمة بديلة 
 )Qd( البيانات  وزن  جودة  مع  التعامل  يجري  كما  مثالًيا.  ليس  للعامل  وجدناه  مقياس  أفضل  أن 
1.0 تشير إلى أن البيانات المستخدمة لتمثيل العامل هي ذات  بالطريقة عينها حيث أن درجة 
الجودة األفضل وأي درجة دون 1.0 تدل على أن البيانات تنطوي على خطأ في القياس أو عملة 

كثيرة.  مفقودة  معلومات  أو  ما(  نوًعا  )متهالكة  منخفضة 
التالية.  بالطريقة  بلد  لكل  عامل  كل  تمثل  التي  البيانات  مع  الستة  األوزان  هذه  تجتمع 
نطاق  الدول ضمن  كافة  في  ما  عامل  لمقياس  معياًرا  لتشكل  الخام  البيانات  توحيد  يجري  أوًل، 
الستة  باألوزان  بلد  لكل  المعياري  المقياس  ضرب  إلى  يصار  ذلك،  بعد  و1.0.   0 بين  يتراوح 
الخاصة بالعامل جميعها. أخيًرا، يجري توحيد المقاييس المرجحة مجدًدا في كافة أنحاء الدول 
حيث  من  األسوأ  الدولة  تسجل  حيث  و1.0،   0 بين  تتراوح  دولة  لكل  للعامل  درجة  لوضع 
جمع  يتم  النطاقات،  درجات  تحديد  وبهدف   .1.0 األفضل  الدولة  وتسجل  للعامل   0 البيانات 
كافة درجات العامل ضمن نطاق ما لكل دولة، ومن ثم توحيدها كمعيار مرة أخرى في مختلف 
كافة  النطاقات  ضمن  كافة  العوامل  جمع  فيتم  دولة،  لكل  إجمالية  درجات  لوضع  أما  الدول. 
)عامل  مستوى  كل  عند  وبالتالي،  الدول.  مختلف  بين  كمعيار  توحيدها  ويتم  الدولة،  بحسب 
1.0، حيث تسجل الدولة األسوأ وفق  0 و  فردي أو نطاق أو إجمالي(، تتراوح كل درجة بين 

 .1.0 0 وتسجل الدولة األفضل  هذا العامل أو النطاق أو الدرجة اإلجمالية 
وتعكس النتائج الواردة هنا متانة ترابط المنشورات وجودة البيانات المتوافرة وأحكام المؤلفون. 
األولية  األوزان  مع  فعلنا  كما  األوزان،  تعديل  من  المستخدمين  لتمّكن  األداة  تطوير  جرى  وقد 
المستخدم  األسلوب  أن  وبما  الرابع(.  الفصل  في  وصفه  يتم  )الذي  التالي  الحساسية  واختبار 
بناء  متاحة  إنما هي  اإلنترنت  عبر  نشرها  يتم  لم  األداة،  استخدام  المفقودة صّعب  القيم  إلسناد 
يرغبون  وقد  مختلفة،  أولويات  المستخدمين  لمختلف  يكون  قد  المؤلفون.  من  الطلب  على 
بالتالي في توزيع أوزان تختلف بشكل كبير. على سبيل المثال، يمكن أن نتخيل أن المخططين 
في  باألمن،  المرتبطة  للمعامالت  أعلى  أوزانًا  يمنحون  قد  الدفاع(  وزارة  )مثاًل  األمن  مجال  في 
أو  البشرية  والخدمات  الصحة  وزارة  )مثاًل  الصحي  المجال  في  المخططون  يمنح  قد  حين 
يرى  وقت  في  بالصحة،  المرتبطة  للمعامالت  أعلى  أوزانًا  الدولية(  للتنمية  األميركية  الوكالة 
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بناء على  الممنوحة  األوزان  تعديل  في  األهم ويرغبون  القتصادية هي  العوامل  أن  آخرون  فيه 
ذلك. 
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الجدول  3.1.
العوامل والفرضيات والمقاييس واألوزان الديمغرافية

المقياسالفرضيةالعاملالعالمة

األوزان 

ρQrFRXQd

DG-1تعتبر دولة تتمتع بكثافة سكانية مرتفعة الكثافة السكانية
 أكثر عرضة لتفشي األمراض المعدية 

الناشئة بسبب الكتظاظ

عدد األشخاص في الكيلومتر المربع 
)مرتفع = سيئ؛ قلب قيمة المقياس(

0.751.000.750.251.000.90

DG-2 التحضر
)التفاعل مع المياه 
والصرف الصحي 

والنظافة( 

تعتبر دولة تشهد كثافة سكانية في 
المناطق الحضرية أكثر عرضة لتفشي 

األمراض المعدية بسبب الكتظاظ والحتكاك 
المباشر أو غير المباشر بعدة أشخاص

 نسبة األشخاص الذي يعيشون في
مناطق حضرية مرتفعة = سيئة؛ قلب 

قيمة المقياس(

0.750.900.750.251.000.90

DG-3تعتبر دولة تتمتع بمعدل نمو أكبر أكثر نمو السكان
عرضة لتفشي األمراض المعدية الناشئة 

بسبب الكتظاظ

معدل نمو السكان السنوي )متوسط تغيير 
النسبة المئوية السنوية للسكان( مرتفع 

= سيئ؛ قلب قيمة المقياس(

0.500.900.500.251.000.90

DG-4/التحصيل العلمي
التعلم

تعتبر دولة تتمتع بمعدلت تعلم وتحصيل 
علمي مرتفعة أقل عرضة لتفشي األمراض 

الناشئة من خالل سلوكيات خطيرة قد تزيد 
التعرض لألمراض 

0.750.901.001.001.000.90معدل تعلم الراشدين )مرتفع = جيد(

معدل تعلم اإلناث الراشدات )مرتفع = 
جيد(

0.750.901.001.001.000.90

DG-5تعتبر دولة تشهد مستويات عالية من الحراك السكاني 
 الحراك السكاني أكثر عرضة لنتشار

األمراض المعدية

المعدل الصافي للهجرة )متوسط عدد 
المهاجرين السنوي لكل ألف شخص 
)مرتفع = سيئ؛ قلب قيمة المقياس(

0.500.500.751.000.750.90

مالحظات: أوزان العامل هي ρ= متانة الترابط؛ Qr= جودة البحث؛ F= الصالحية الظاهرية؛ R= التكرار )التفرد(. أما أوزان المقياس فيه X = القيمة البديلة؛ Qd = جودة البيانات.
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16 الجدول  3.2.
العوامل والفرضيات والمقاييس واألوزان الخاصة بالرعاية الصحية

المقياسالفرضيةالعاملالعالمة

األوزان

ρQrFRXQd

HC-1 القوة العاملة 
الطبية

تتمتع دولة فيها عدد أكبر من مزودي الرعاية 
الصحية بقدرة أفضل على الحّد من تفشي 

األمراض المعدية

عدد األطباء لكل ألف مواطن )مرتفع 
= جيد(

0.900.500.751.001.000.65

عدد الممرضين والقابالت لكل ألف 
شخص )مرتفع = جيد(

0.900.500.751.001.000.65

HC-2تتمتع دولة تنفق أكثر على قطاع الصحة )ل سيما النفقات الطبية
الرعاية الصحية( بقدرة أفضل على الحّد من 

تفشي األمراض المعدية

نسبة إجمالي الناتج المحلي التي يتم 
إنفاقها على الصحة )مرتفع = جيد(

0.500.900.500.331.000.90

اإلنفاق الصحي على الفرد )مرتفع = 
جيد(

0.500.900.500.331.000.90

HC-3 البنية التحتية
الطبية

تتمتع دولة تضم بنية تحتية طبية أفضل بقدرة 
أفضل على الستجابة من أجل الحّد من تفشي 

األمراض المعدية 

أسّرة المستشفيات لكل ألف شخص 
)مرتفع = جيد(

0.500.700.750.331.000.90

المنشآت الصحية لكل 100 ألف 
شخص )مرتفع = جيد(

0.500.700.750.331.000.90

المراكز الصحية لكل 100 ألف 
شخص )مرتفع = جيد(

0.500.700.750.331.000.90

المستشفيات لكل 100 ألف شخص 
)مرتفع = جيد(

0.500.700.750.331.000.90

HC-4 الوضع/النتائج
الصحية

تعكس دولة تشهد وضًعا صحًيا سيًئا مع معدل 
وفيات أطفال كبديل، قدرة أقل على تقديم 

الخدمات وتصبح بالتالي أقل قدرة على الستجابة 
بفعالية لمنع أو الحّد من تفشي األمراض المعدية

معدل وفيات األطفال )عدد الوفيات 
في أقل من 12 شهًرا لكل ألف مولود( 
)مرتفع = سيئ؛ قلب قيمة المقياس(

0.750.901.001.001.000.90

مالحظات: أوزان العامل هي ρ= متانة الترابط؛ Qr= جودة البحث؛ F= الصالحية الظاهرية؛ R= التكرار )التفرد(. أما أوزان المقياس فيه X = القيمة البديلة؛ Qd = جودة البيانات.
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الجدول  3.3.
العوامل والفرضيات والمقاييس واألوزان الخاصة بالصحة العامة

المقياسالفرضيةالعاملالعالمة

األوزان

ρQrFRXQd

PH-1 تقديم الخدمات
الصحية

تعتبر دولة قادرة على تقديم خدمات 
 الرعاية األساسية قادرة أيًضا على 
 الستجابة للحد من تفشي األمراض

المعدية

نسبة التغطية مع جرعة ثالثة من 
اللقاح الثالثي البكتيري DTP )مرتفع 

= جيد(

0.900.501.000.331.000.90

نسبة التغطية مع جرعة أولى من 
لقاح الحصبة )مرتفع = جيد(

0.900.501.000.331.000.90

PH-2 المياه والصرف
الصحي والنظافة

تكون دولة تتمتع بكميات كبيرة من مياه 
 الشرب وظروف صرف صحي ونظافة 
مالئمة محمية أكثر من انتقال بعض 

األمراض المعدية - مثال الكوليرا 

يستخدم السكان مصادر مياه شرب 
محسنة )%( )مرتفع = جيد(

1.000.901.001.001.000.90

يستخدم السكان منشآت صرف 
صحي محسنة )%( )مرتفع = جيد(

1.000.901.001.001.000.90

PH-3 البنية التحتية
األساسية الخاصة 

بالصحة العامة

تتمتع دولة تضم بنية تحتية صحية قوية 
- مثال وجود معهد وطني للصحة العامة - 
بقدرة أفضل على منع والستجابة بفعالية 

للحد من تفشي األمراض المعدية

الدولة عضو في التحاد الدولي 
للمعاهد الوطنية للصحة العامة 

International Association(
 )of National Public Health Institutes

)ثنائي؛ 1= نعم ]جيد[(

0.500.751.001.000.750.90

PH-4 درجة القدرة
األساسية للوائح 
الصحة الدولية

تعتبر دولة تتمتع بقدرات أساسية أقوى 
للوائح الصحة الدولية قادرة أكثر على منع 

 والستجابة بفعالية للحد من تفشي 
األمراض المعدية

المتوسط الحسابي للدرجة ضمن 
كافة درجات لوائح الصحة الدولية 

)مرتفع = جيد(

2.000.901.001.001.000.90

PH-5 رزم خطوات
جدول أعمال 
األمن الصحي 

العالمي

تتمتع دولة تلتزم بقيادة خطوات جدول 
أعمال األمن الصحي العالمي أو المساهمة 

 فيها بقدرة أفضل على احتواء تفشي 
األمراض المعدية

تقود الدولة أو تساهم في أكثر من 
رزمة خطوات جدول أعمال األمن 

الصحي العالمي )ثنائي؛ 1= نعم 
]جيد[(

0.250.900.751.000.750.90

مالحظات: أوزان العامل هي ρ= متانة الترابط؛ Qr= جودة البحث؛ F= الصالحية الظاهرية؛ R= التكرار )التفرد(. أما أوزان المقياس فيه X = القيمة البديلة؛ Qd = جودة البيانات. 
DTP = الخناق والسعال الديكي والكزاز.
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18 الجدول  3.4.
العوامل والفرضيات والمقاييس واألوزان الخاصة بدينامكيات األمراض

المقياسالفرضيةالعاملالعالمة

األوزان

ρQrFRXQd

العامل البيئي
DD-1/المتساقطات

هطول األمطار 
تنقل دولة تشهد كمية متساقطات أكبر األمراض 

المنقولة بالمياه وبالنواقل بشكل أكبر بسبب آثار 
المتساقطات على انتقال وحركة )وربما تطور( 

جراثيم ونواقل األمراض 

معدل هطول األمطار سنويًا 
)ملم( )مرتفع = سيئ: قلب قيمة 

المقياس(

0.250.700.751.000.750.90

DD-2 تنقل دولة تشهد درجات حرارة أعلى األمراض درجة الحرارة
المنقولة بالمياه وبالنواقل بشكل أكبر بسبب آثار 

درجات الحرارة على انتقال وحركة )وربما تطور( 
جراثيم ونواقل األمراض

 متوسط الحرارة السنوي 
)مرتفع = سيئ: قلب قيمة 

المقياس(

0.250.700.751.000.750.75

العامل اإليكولوجي
DD-3 تغييرات في

 استعمال 
األراضي 

يترافق تنامي األنشطة البشرية المنشأ مع تزايد قابلية 
 التأثر بأمراض معدية حيوانية المنشأ 

واحتمال بروزها - إما من خالل زيادة درجة 
 الرتباط بالظروف أو غالًبا تغيير الظروف التي 
تساهم في ازدياد عدد السكان الذين يحملون 

الجرثومة أو مضيفها الطبيعي

األراضي الزراعية )%( )مرتفع = 
سيئ: قلب قيمة المقياس(

0.500.900.751.001.000.90

الغابات )%(
)مرتفع = سيئ: قلب قيمة 

المقياس(

0.500.900.751.001.000.90

معدلت التصحر العالمية )%(
)مرتفع = سيئ: قلب قيمة 

المقياس(

0.500.900.751.001.000.90

مالحظات: أوزان العامل هي ρ= متانة الترابط؛ Qr= جودة البحث؛ F= الصالحية الظاهرية؛ R= التكرار )التفرد(. أما أوزان المقياس فيه X = القيمة البديلة؛ Qd = جودة البيانات.
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الجدول  3.5.
العوامل والفرضيات والمقاييس واألوزان السياسية-المحلية

المقياسالفرضيةالعاملالعالمة

األوزان

ρQrFRXQd

P-D-1تعتبر دولة تتمتع بحكومة كفوءة وقوية قادرة الحوكمة
بشكل أفضل على مقاومة تفشي مرض معٍد 

مؤشرات الحوكمة العالمية
مؤشر فعالية الحكومة 

)مرتفع = جيد(

2.000.701.001.001.000.90

مؤشرات الحوكمة العالمية
مؤشر الجودة التنظيمية )مرتفع = جيد(

2.000.701.001.000.500.75

مؤشرات الحوكمة العالمية
مؤشر سيادة القانون )مرتفع = جيد(

2.000.701.001.000.750.90

P-D-2تسجل دولة ترتفع فيها معدلت الفساد نتائج الفساد 
صحية أسوأ ونسبة تأثر أكبر بتفشي األمراض 

المعدية

مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة 
 )Transparency International( الشفافية

الدولية )مرتفع = جيد(

0.751.000.750.501.000.90

P-D-3ل تواجه دولة تتمتع باستقرار أكبر ونوعية توفير الخدمات 
خدمات أفضل الكثير من العقبات )الجغرافية 

والمالية والخاصة بالموظفين والنفاذ( أمام توفير 
الرعاية الصحية للسكان المهشمين

تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج 
)UNDP( األمم المتحدة اإلنمائي

استطالع األنظمة الصحية )مرتفع = جيد(

0.750.900.750.500.500.65

P-D-4ترتبط مختلف ديناميكيات الالمركزية )المالية الالمركزية
والسياسية( بنتائج إيجابية على مستوى الصحة

مؤشر البنك الدولي لالمركزية )مرتفع = 
جيد(

0.750.700.501.001.000.90

P-D-5تعتبر دولة تتمتع بحكومة أكثر ديمقراطية الديمقراطية
وشرعية قادرة بشكل أفضل على مقاومة تفشي 

مرض معٍد

مؤشر الديمقراطية عن مشروع بوليتي 4 
)Polity IV( )مرتفع = جيد(

0.500.900.751.001.000.75

P-D-6 الستقرار
الحكومي

 تعزز هشاشة دولة ما قابلية التأثر بتفشي 
 األمراض المعدية، في حين من شأن هذا النتشار 

أن يفاقم ضعف الدولة الحالي

مؤشر صندوق السالم للدول الهشة )مرتفع = 
جيد؛ قلب قيمة المقياس(

2.000.701.000.501.000.90
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20 الجدول  3.5. يتبع

المقياسالفرضيةالعاملالعالمة

األوزان

ρQrFRXQd

P-D-7يترافق الستقرار السياسي- غياب الصراعات وجود صراعات
وهشاشة الدولة - مع قدرة أفضل على تقديم 

الرعاية الصحية وتحقيق نتائج أفضل

مؤشرات الحوكمة العالمية
مؤشر البنك الدولي لالستقرار السياسي 

وغياب العنف )مرتفع = جيد(

0.900.701.000.500.750.75

P-D-8 يرتبط سجل سيئ لحقوق اإلنسان بأداء سيئ على حقوق اإلنسان
صعيد الصحة

 Amnesty( مقياس منظمة العفو الدولية
International( لإلرهاب السياسي )مرتفع = 

سيئ؛ قلب قيمة المقياس(

0.500.580.501.000.500.25

 تقرير وزارة الخارجية األمريكية عبر 
مقياس منظمة العفو الدولية لإلرهاب 

السياسي
)مرتفع = سيئ؛ قلب قيمة المقياس(

0.500.580.501.000.500.25

مالحظات: أوزان العامل هي ρ= متانة الترابط؛ Qr= جودة البحث؛ F= الصالحية الظاهرية؛ R= التكرار )التفرد(. أما أوزان المقياس فيه X = القيمة البديلة؛ Qd = جودة البيانات.
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الجدول  3.6. 
العوامل والفرضيات والمقاييس واألوزان السياسية-الدولية

المقياسالفرضيةالعاملالعالمة

األوزان

ρQrFRXQd

التعاون الناجح مع الشركاء األجانب
P-I-1إن الدول التي تتلقى مساعدات أكبر من الجهات دعم المساعدة

المانحة قادرة بشكل أفضل على ضمان وظيفة النظام 
الصحي 

صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية 
للفرد من البنك الدولي )مرتفع = 

جيد(

0.500.500.750.330.750.75

P-I-2تعتبر الدول التي تتلقى نسبة كبيرة من مساعدات تبعية المساعدة
الجهات المانحة أقل قدرة على التعامل مع حالت 

الطوارئ الصحية بمفردها وبالتالي تكون أكثر عرضة 
للتأثر بتفشي األمراض المعدية

صافي المساعدة اإلنمائية الرسمية 
المقدمة من البنك الدولي )% 

إجمالي الدخل الوطني( )مرتفع = 
سيئ؛ قلب قيمة المقياس(

0.750.500.750.331.000.75

P-I-3 استمرارية
المساعدة 

بإمكان دعم التمويل المستمر والمتوقع تعزيز السيطرة 
بشكل أفضل على األمراض المعدية من خالل أنظمة 

صحية أقوى 

تدني الترابط بين المساعدة األجنبية 
والستثمارات األجنبية المباشرة 

)مرتفع = جيد(

0.500.500.750.330.750.50

التنسيق والتعاون الدولي 
P-I-4 دعم المنظمات

الدولية
 سيؤدي ازدياد اإلشراك والتمويل والمساعدة من 

الشركاء الحكوميين أو الثنائيين إلى رصد تفشي 
األمراض المعدية والسيطرة عليها بفعالية أكبر

حصة المستفيدين بحسب الدولة 
للفرد الواحد ضمن برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي )مرتفع = جيد(

0.750.500.750.500.250.25

P-I-5 دعم المنظمات
الدولية/الجهات 
المانحة الثنائية

يجب أن يؤدي دعم المنظمات الدولية والثنائية للدول 
النامية إلى تمتين قطاع الصحة وتعزيز قدرته على 

مقاومة تفشي األمراض المعدية والستجابة لها 

مساعدة إنمائية للصحة بحسب 
الدولة عام 2001 )مرتفع = جيد(

0.500.500.750.500.750.75

مساعدة إنمائية للصحة للفرد الواحد 
)مرتفع = جيد(

0.500.500.750.500.750.75

P-I-6 يترافق التعاون بين الحكومات والجهات المانحة التعاون
والمنظمات غير الحكومية في تصميم البرنامج وتطبيقه 
مع أنظمة صحية أفضل وسيطرة على األمراض المعدية 

الشتراك مع مؤسسات متعددة 
األطراف )جاينز )Jane’s(( )مرتفع = 

جيد(

0.750.500.751.00.500.50

مالحظات: أوزان العامل هي ρ= متانة الترابط؛ Qr= جودة البحث؛ F= الصالحية الظاهرية؛ R= التكرار )التفرد(. أما أوزان المقياس فيه X = القيمة البديلة؛ Qd = جودة البيانات.
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22 الجدول  3.7.
العوامل والفرضيات والمقاييس واألوزان االقتصادية

المقياسالفرضيةالعاملالعالمة

األوزان

ρQrFRXQd

اقتصاد متين ونمو اقتصادي متين 
EC-1 يترافق اقتصاد متين مع نتائج صحية أفضل )تراجع المتانة القتصادية

معدل وفيات األطفال وارتفاع متوسط العمر المتوقع( 
في كافة الدول

إجمالي الناتج المحلي للفرد 
الواحد 

)مرتفع = جيد(

1.500.901.000.500.750.75

EC-2 أدى النمو القتصادي الكبير إلى مكاسب ملحوظة النمو القتصادي 
على صعيد السيطرة على تفشي األمراض المعدية 
)السل وشلل األطفال( حتى في دول ذات بيئات 

مؤسسية ضعيفة )جمهورية كونغو الديمقراطية 
 وميانمار وهايتي(. تترجم المكاسب الناتجة عن 

النمو القتصادي مباشرة بمكاسب صحية، وصوًل إلى 
عتبة محددة من التنمية

إجمالي الناتج المحلي لمعدل 
نمو الفرد الواحد )2010 - 

2014( )مرتفع = جيد(

0.500.500.751.001.000.75

EC-3تتمتع الدول التي تشهد تنمية اقتصادية أكبر بنفاذ التنمية القتصادية
أكبر إلى موارد التشخيص، ما يجعلها قادرة بشكل 

أكبر على رصد تفشي األمراض المعدية والستجابة 
لها

مؤشر التنمية البشرية الصادر 
عن برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي )مرتفع = جيد(

0.750.700.900.500.750.75

أدى ارتفاع التنمية القتصادية إلى جهود أفضل 
للسيطرة على األمراض المعدية نتيجة موارد إضافية 

وأكثر جودة لمحاربة انتشار األمراض المعدية

المؤشر العددي للفقر دون 
1.25 دولر في اليوم )مرتفع = 

سيئ؛ قلب قيمة المقياس(

0.750.900.900.500.750.75
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الجدول  3.7. يتبع

المقياسالفرضيةالعاملالعالمة

األوزان

ρQrFRXQd

البنية التحتية والتكنولوجيا
EC-4 البنية التحتية للنقل

في الدولة الشريكة
يسّهل توّفر بنية تحتية جيدة للنقل تسليم 
اإلمدادات الطبية الضرورية إلى البلد ومن ثّم 

توزيعها في مختلف أنحائه. 

مؤشر أداء الخدمات 
اللوجستية الصادر عن البنك 

الدولي )مرتفع = جيد(

0.500.500.751.000.500.65

نسبة الطرقات المعبدة 
)باإلجمال( )مرتفع = جيد(

0.500.500.751.000.500.50

EC-5يترافق النتشار والتقدم التكنولوجي الكبير مع سيطرة التقدم التكنولوجي
أفضل على األمراض المعدية

مؤشر اقتصاد المعرفة الصادر 
عن البنك الدولي )مرتفع = 

جيد(

0.750.900.751.000.750.65

EC-6 البنية التحتية
لالتصالت في الدولة 

الشريكة

تسهل بنية تحتية جيدة لالتصالت نقل المعلومات 
حيال األمراض المعدية وتدابير السيطرة عليها إلى 

السكان والسلطات البعيدة 

أجهزة التلفاز لكل ألف شخص 
)مرتفع = جيد(

0.500.500.751.000.250.50

الشتراكات في الهاتف 
المحمول لكل 100 شخص 

)مرتفع = جيد(

0.500.500.751.000.500.65

مستخدمو اإلنترنت لكل 100 
شخص )مرتفع = جيد(

0.500.500.751.000.250.65

مالحظات: أوزان العامل هي ρ= متانة الترابط؛ Qr= جودة البحث؛ F= الصالحية الظاهرية؛ R= التكرار )التفرد(. أما أوزان المقياس فيه X = القيمة البديلة؛ Qd = جودة البيانات.
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الفصل الرابع
النتائج

لكافة  بالنطاق،  الخاصة  والدرجات  اإلجمالية  الدرجة  أي  المفهرسة،  الدرجات  تمثيل  يتّم 
 .A الملحق  في  منظم  ترتيب  ضمن  مدرجة  وهي   1.0 و   0 بين  تتراوح  معيارية  كقيم  الدول 
البداية  في  نعرض  الفصل،  هذا  في   .4.1 الشكل  في  التأثر  لمدى  العالمي  التوزيع  رؤية  يمكن 
نتائج  نقدم  ثم  ومن  معدية،  ألمراض  التعّرض  مؤشر  درجات  حيال  األولية  والمالحظات  النتائج 
تحليلنا للحساسية. بعد ذلك، نناقش تداعيات نتائجنا ونستخدم تفشي فيروسي اإليبول والزيكا 

النتائج. هذه  على  كمثلين 

األولية النتائج 

هو  كما  تأثًرا،  واألقل  األكثر  الدول  إلى  النظر  المفيد  من  الدول،  تأثر  سجالت  تحديد  بهدف 
المشتركة  القواسم  إلظهار  لئحة  كل  وتقييم  معدية،  ألمراض  التعّرض  مؤشر  ضمن  محدد 
25 األكثر تأثًرا وفق حساباتنا، ومن ثم، على سبيل المقارنة،  والتجاهات. نعرض أوًل الدول الـ

25 األقل تأثًرا.  الدول الـ

الدول األكثر عرضة
22 من  أن  مفاجآت كثيرة حيث   )4 األكثر عرضة/)الجدول   25 الـ الدول  في  التدقيق  ل يحمل 
إفريقيا  في  األمريكية  العسكرية  القيادة  )وتغطيها  الكبرى  الصحراء  جنوب  في  تقع  الدول  هذه 
سجالت  ولديها  واليمن  وأفغانستان  هايتي  فهي  األخرى  الثالث  الدول  أما   .))AFRICOM(
مماثلة للدول األفريقية ذات درجة التأثر المرتفعة على صعيد قلة النفاذ إلى المواد والحوكمة 
وفق  الدول   A الملحق  وفي  هنا  الواردة  الجداول  وتمثل  الرديئة.  الصحية  واألنظمة  الضعيفة 
المعيارية  الدرجات  لون  يتفاوت  دولة،   195 وبين  األقل عرضة.  إلى  األكثر  من  محدد  ترتيب 
الفاتح  األخضر  إلى  واألصفر  بالبرتقالي  مروًرا  عرضة(  )األكثر  الداكن  األحمر  بين  اإلجمالية 
25 األكثر عرضة بين 0 )القيمة  والداكن )األقل عرضة(. وتتراوح الدرجات المعيارية للدول الـ
الفاتح.  والبرتقالي  الداكن  األحمر  بين  فتتفاوت  )موزمبيق(  و0.26  للصومال(  األدنى  المعيارية 
)القيمة  و1.0  )إيطاليا(   0.82 بين  المعيارية  درجاتها  فتتراوح  عرضة  األقل   25 الـ الدول  أما 

للنرويج(.  األدنى  المعيارية 



26   تحديد المناطق المستقبلية األكثر عرضة لألمراض

في  )الواردة  لنموذجنا  الكاملة  النتائج  إلى  استناًدا  المهمة  التجاهات  من  العديد  تتبلور 
الملحق A(، بما فيها درجات المؤشر اإلجمالية والدرجات الخاصة بنطاق معين في كافة الدول 
البالغ عددها 195 دولة، ومن شأنها تعزيز إدراكنا والستجابة المحتملة. ويتمثل التجاه األول 
من  فسبع  سواها.  من  عرضة  األكثر  الدول  بين  حديث  صراع  أو  صراع  وجود  في  واألوضح 
وجمهورية  )الصومال  حالًيا  صراعات  تشهد  مناطق  في  تقع  عرضة  األكثر  الدول  من   10 أصل 
)أنغول  حديثة  بصراعات  حافل  تاريخ  لديها  أو  وأفغانستان(  السودان  وجنوب  الوسطى  أفريقيا 
تعكس  ما  ما وغالًبا  بلد  في  الصحي  النظام  متانة  الصراعات  تقوض  ومدغشقر وتشاد(. وحتًما، 
الصراعات  خالل  الموارد  تدمير  يتّم  أنه  وبما  متعثرة.  حتى  أو  منقسمة  أو  ضعيفة  حكومة 
ما  القائمة،  المشاكل  الصراع مجالت  يفاقم  للمغادرة،  المحترفين حافز  األخصائيين  لدى  ويكون 

المعدية. لألمراض  مناطق حساسة محتملة  إلى نشوء  يؤدي 
وُيعتبر اتجاه آخر مثير للقلق، يظهر نوًعا ما في الشكل 4.1 ولكن بوضوح أكبر في الشكل 
24 من أصل الدول الثالثين األكثر عرضة حزاًما متيًنا  4.2، وهو ذو طبيعة جغرافية. فتشكل 
أي  الساحل،  دول  عبر  وغينيا  وغامبيا  موريتانيا  في  أفريقيا  غرب  طرف  من  متواصل  وشبه 
المناطق  حزام  وهو  الصومال،  في  األفريقي  القرن  إلى  وصوًل  والسودان،  وتشاد  والنيجر  مالي 

لألمراض. األكثر عرضة 

الشكل 4.1.
خريطة العالم لمؤشر التعّرض لألمراض المعدية

RAND RR1605-4.1

0.000 1.000

نقاط معيارية 
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الجدول  4.1.
الدول الـ25 األكثر عرضة 

الدرجة المعياريةالدولة أو المنطقةالقيادة التي تواجه المرضالمرتبة

القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا 1
AFRICOM

0.000000الصومال

0.000061جمهورية أفريقيا الوسطىالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا2

0.098450تشادالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا3

0.100836جنوب السودانالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا4

0.107294موريتانياالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا5

0.148414أنغوالالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا6

القيادة العسكرية الجنوبية األمريكية 7
SOUTHCOM

0.149471هايتي

8CENTCOM 0.157034أفغانستانالقيادة المركزية األمريكية

0.166531النيجرالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا9

0.170787مدغشقرالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا10

0.181762جمهورية الكونغو الديمقراطيةالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا11

0.184254ماليالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا12

0.187841غينيا-بيساوالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا13

0.206682بنينالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا14

0.207809غامبياالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا15

0.213114ليبيرياالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا16

0.213225غينياالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا17

0.223256ساو تومي وبرينسيبالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا18

0.223397سيراليونالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا19

0.231504بوركينا فاسوالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا20

0.238068جزر القمرالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا21

0.250277اليمنالقيادة المركزية األمريكية 22

0.252978إريتريا القيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا23

0.259396توغوالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا24

0.262501موزمبيقالقيادة العسكرية األمريكية في إفريقيا25

مالحظات: تتفاوت األلوان بين األحمر الداكن )األكثر عرضة( واألخضر الداكن )األقل عرضة(. 
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التفشي  بسهولة  يمكنه  هذه،  الدول  سلسلة  بالعدوى ضمن  ينتقل  مرض  بروز  حال  في 
صحية  أنظمة  ومجموعة  عموًما  عالية  تأثر  درجة  بسبب  التجاهات،  كافة  في  الحدود  عبر 
أيًضا ليطال جنوب أفريقيا من خالل دول الحدود  وطنية ضعيفة. وقد ينتشر المرض بسهولة 
من  األكبر  األوسط  الشرق  منطقة  إلى  وصوًل  وأنغول  الديمقراطية  الكونغو  كجمهورية  الهشة 
جنوب السودان أو إريتريا أو الصومال عبر بوابة اليمن. ورغم أننا شهدنا على انتقال أمراض 

الشكل 4.2.
حزام المناطق األكثر عرضة لألمراض المعدية

RAND RR1605-4.2
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هذه  فإن  المترابطة،  السفر  وسائل  خالل  من  العالم  أنحاء  كافة  في  سريع  بشكل  حديثة 
التي تشهد صراعات تواجه  المتفلتة والدول المجاورة الضعيفة أو  الدول الهشة ذات الحدود 
يطول  لن  اإليبول،  وباء  مع  أن شهدنا  كما سبق  المحتملة.  الصحية  والتحديات  األكبر  المخاطر 
المتقدم.  العالم  دول  في  الناشئة  الدول  في  المتفشية  الصحية  المشاكل  هذه  ظهور  قبل  األمر 
من  بدًل  استباقية  بطريقة  باهظة  تكاليف  تكبد  وبدون  أكبر  بسرعة  الحلول  تطبيق  ويمكن 

طريقة رد فعل بحتة. 

الدول األقل عرضة
 195  -  171 المرتبة  بين  المصنفة  )أي  عرضة  األقل   25 الـ الدول  تكون  أن  المفاجئ  من  ليس 
دول  جميعها   )4.2 الجدول  انظر  للدارسة،  خضعت  التي   195 عددها  البالغ  الدول  بين  من 
متقدمة إلى حّد كبير وتقع في أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة آسيا المحيط الهادئ، وتتمتع 
الدول  لهذه  المعيارية  الدرجات  وتتراوح  متينة.  صحية  وأنظمة  واقتصاديات  بديمقراطيات 
النطاق  ضمن  الداكن  األخضر  باللون  إليها  مشار  وجميعها  )النرويج(،  و1.0  )إيطاليا(   0.82 بين 
 190 المرتبة  بين  )أي  عرضة  األقل  الست  الدول  وتشمل  األحمر-البرتقالي-األصفر-األخضر. 
المؤشرات  من  العديد  ضمن  األولى  المراتب  تحتل  التي  األربع  اإلسكندنافية  الدول   )195  -
 )189( اليابان  ألمانيا وكندا، وتليها  إلى  باإلضافة  البشرية،  التنمية  المركبة، على غرار مؤشر 
وتلك  التالية   25 الـ بالدول  عرضة  األقل   25 الـ الدول  مقارنة  وعند   .)188( المتحدة  والوليات 
في  عاملة  قوى  امتالك  إلى  عرضة  األقل   25 الـ الدول  تميل  تدريجًيا،  أكبر  بشكل  المعرضة 
وأكثر  فساًدا  أقل  وحكومات  أفضل،  صحية  ومؤشرات  أكبر،  طبية  ونفقات  الطبي  المجال 
استقراًرا )ديمقراطية في العموم(، وحقوق إنسان أفضل، وتنمية اقتصادية وبنية تحتية للنقل 

أفضل.  تكنولوجي  وتطور 

الحساسية  تحليل  من  نتائج 

من  جولت  عدة  خالل  من  األساس  خط  أوزان  في  والتدقيق  للتقارير  الموسعة  مراجعتنا  رغم 
الصعيد.  هذا  على  في  المناقشة  لمواصلة  متاًحا  يزال  ل  المجال  أن  ندرك  والمناقشة،  التحليل 
ودرجة  طبيعة  لتقييم  منهجًيا  النطاق  أوزان  بتعديل  قمنا  أكبر،  بشكل  نتائجنا  ولتصديق 
 1.0 تبلغ  قيمة  منحنا  للمعامل،  ترجيح  أي  مفعول  اختبار  أجل  من  أوًل،  نتائجنا.  في  التغييرات 
الدولة  تصنيفات  األثر على  لمراقبة  الذاتي،  الترجيح  بفعالية مخطط  يلغي  ما  معامل،  لكل وزن 
من حيث التأثر. بعد ذلك، من أجل تقييم التغيرات في الوزن النسبي لمختلف النطاقات ومقارنة 
هذه النتائج مع السيناريو األساسي، قمنا منهجًيا بزيادة وزن كل نطاق بواقع مرتين وثالث مرات 
النطاقات  القيم األساسية وكافة  المعامل عند  تاركين كافة أوزان  الصفر،  وبجعله عند مستوى 

4.3 كافة نتائج اختبارات الحساسية هذه. 1.0. يورد الجدول  األخرى مرجحة عند قيمة 
كما يظهر في الجدول 4.3، إن إعادة ترجيح كافة قيم المعامل عند 1.0 )أي إلغاء الترجيح 
25 األكثر عرضة وهي: جمهورية كوريا  وظيفًيا( أدت إلى تقدم أربع دول إلى مصاف الدول الـ
وجمهورية   ،3 إلى   46 المرتبة  من  تقدمت  التي  الشمالية(  )كوريا  الشعبية  الديمقراطية 
األولى   25 الـ الدول  خلف  مباشرة   26 المرتبة  من  تقدمت  التي  برازافيل(  )كونغو-  الكونغو 
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الجدول  4.2.
الدول الـ25 األقل عرضة 

الدرجة المعياريةالدولة أو المنطقةالقيادة التي تواجه المرضالمرتبة

171EUCOM 0.821690إيطالياالقيادة األمريكية األوروبية

0.847175الجمهورية التشيكيةالقيادة األمريكية األوروبية172

0.855407فرنساالقيادة األمريكية األوروبية173

0.870933بلجيكاالقيادة األمريكية األوروبية174

0.874243النمساالقيادة األمريكية األوروبية175

0.875475إسبانياالقيادة األمريكية األوروبية176

0.875694لكسمبورغالقيادة األمريكية األوروبية177

178PACOM 0.878289سنغافورةالقيادة األمريكية في المحيط الهادئ

0.879402جمهورية كوريا )كوريا الجنوبية(القيادة األمريكية في المحيط الهادئ179

0.888782البرتغالالقيادة األمريكية األوروبية180

0.897495المملكة المتحدةالقيادة األمريكية األوروبية181

0.906320أيرلنداالقيادة األمريكية األوروبية182

0.908112أيسلنداالقيادة األمريكية األوروبية183

0.912517أسترالياالقيادة األمريكية في المحيط الهادئ184

0.915839سويسراالقيادة األمريكية األوروبية185

0.916279نيوزلنداالقيادة األمريكية في المحيط الهادئ186

0.918935هولنداالقيادة األمريكية األوروبية187

188NORTHCOM 0.924939الواليات المتحدةالقيادة الشمالية

0.926410اليابانالقيادة األمريكية في المحيط الهادئ189

0.953641الدنماركالقيادة األمريكية األوروبية190

0.955625السويد القيادة األمريكية األوروبية191

0.966890ألمانياالقيادة األمريكية األوروبية192

0.968274فنلنداالقيادة األمريكية األوروبية193

0.973400كنداالقيادة الشمالية 194

1.000000النرويج القيادة األمريكية األوروبية195

مالحظات: تتفاوت األلوان بين األحمر الداكن )األكثر عرضة( واألخضر الداكن )األقل عرضة(. 
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الجدول  4.3.
نتائج اختبار الحساسية: تعديل أوزان النطاق 
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مرتبة 
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الجدول  4.3. يتبع
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خارج خط األساس ، أول 25 دولة

جمهورية كوريا 46
الديمقراطية 

الشعبية )كوريا 
الشمالية(

32424

جمهورية 26
الكونغو )كونغو- 

برازافيل(

15232324242525212023

21182014السودان30

24212023221325ساحل العاج28

2322212024نيجيريا27

252323مالوي 29

13غينيا الستوائية58

23الكاميرون50

25بوروندي39

22سوريا51

25السنغال34

مالحظة: الخانة الخضراء = الدولة المنتمية أساًسا إلى الدول الـ25 األكثر عرضة، التي خرجت من تصنيف أول 25 دولة؛ الخانة الحمراء = الدولة ليست أساًسا ضمن الدول 
الـ25 األكثر عرضة، انتقلت إلى أول 25 دولة.

الجدول  4.3. يتبع
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من  تقدم  الذي  العاج  وساحل   ،21 إلى   30 المرتبة  من  تقدم  الذي  والسودان   ،15 المرتبة  إلى 
25 األكثر عرضة فهي ساو تومي  المرتبة 28 إلى 24. أما الدول األربع التي أتت خارج الدول الـ
وموزمبيق   )26 إلى   20( فاسو  وبوركينا   )27 إلى   19( وسيراليون   )41 إلى   18( وبرينسيب 
السودان  )مثاًل جنوب  الدول  من  العديد  تأثر  ازداد  األولى،   25 الـ الدول  35(. وضمن  إلى   25(
إلى  أخرى  تراجعت  حين  في  وإريتريا(،  وغينيا  وغامبيا  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية 
لألمراض  بال شك عرضة  الدول  فيه هذه  تعتبر  25. وفي وقت  الـ الدول  أدنى ضمن  مستويات 
أكبر، على  لخطر  يبدو  ما  المعرضة على  للدول  الملحوظ  التراجع  المعدية بشكل كبير، يشير 
غرار موريتانيا وأنغول وأفغانستان، إلى أن ترجيحنا األولي والذاتي سّجل بشكل أفضل درجة 
أفضل  للخطر  انعكاًسا  األساس  ترجيح خط  بدا مخطط  أي  الدول،  لهذه  والنسبية  المطلقة  التأثر 

بتاتًا.  المرجح  غير  المخطط  من 
مضاعًفا  عاماًل  كان  )الذي  نطاق  كل  وزن  زيادة  تساهم  لم   ،4.3 الجدول  في  يظهر  وكما 
لألوزان المتغيرة الخاصة بالمعامالت ضمن النطاق( بواقع مرتين أو ثالث مرات أو جعله يعادل 
عرضة  األكثر  من  دولة   16 بقيت  فقد  عرضة.  األكثر   25 الـ الدول  تركيبة  تغيير  في  الصفر 
أتت  األخرى،  الدول  إلى  وبالنسبة  النطاق.  أوزان  تغيرات  كافة  في  األبرز   25 الـ الدول  ضمن 
25 األبرز بشكل طفيف )حيث أبقت 7 من أصل 37 تغييًرا الدول ضمن  بمعظمها خارج الدول الـ
25 األبرز  الـ الـ30 األكثر عرضة، وحلت محلها دول كان تصنيفها األساسي خارج الدول  الدول 
مدهشتين.  نتيجتين  عن  الحساسية  تحليل  أسفر  وقد  قليلة(.  استثناءات  مع  طفيف  بشكل 
25 األكثر عرضة عند زيادة وزن النطاق بواقع  األولى هي أنه لم تحل أي دولة خارج الدول الـ
مرتين أو ثالث مرات أو جعله يعادل الصفر على صعيد النطاق السياسي-الدولي، ما يشير إلى 
التأثر اإلجمالية. والثانية هي أن جعل  النطاق قد يساهم بأقل نسبة ممكنة في درجة  أن هذا 
العدد األكبر من الدول، أي  العامة يعادل الصفر أسفر عن خروج  النطاق الخاص بالصحة  وزن 
من  النطاق  هذا  إلغاء  تجاه  األكبر  الحساسية  على  يدل  ما  األبرز،   25 الـ الدول  من  دول،  ست 
 25 أبرز  إلى تغيير طفيف ليس إل في  النطاق تعادل الصفر  حساباتنا. مع ذلك، أدى جعل أوزان 

دولة من الدول األكثر عرضة. 
أو  منفرد  بعامل  ترتبط  ل  النتائج  أن  استنتجنا  هذه،  الحساسية  اختبارات  إلى  استناًدا 
هذا  ضمن  عرضة  األكثر   25 الـ الدول  بقيت  فعموًما،  محدد.  لنطاق  الممنوح  اإلضافي  بالوزن 
التغييرات  من  الساحقة  الغالبية  أبقت  وقد  الترجيح،  قيم  في  التغييرات  كافة  خالل  المجال 
30 األكثر عرضة. وبالتالي، يبدو أن الختالف الطفيف الناتج عن اختبار  الدول ضمن الدول الـ

الناتجة.  التأثر  ودرجات  أداتنا  على  تأكيد  بمثابة  الحساسية 

النتائج انعكاسات 

تشير النتائج التي خلصنا إليها إلى مجموعة واسعة من العوامل التي ترسم مجتمعًة معالم قدرة دولة 
ما على مقاومة األمراض المعدية، عوًضا عن عامل واحد أو نطاق واحد. وقد برز ذلك للمرة األولى 
خالل فحص الرابط بين درجة تأثر البلد العامة ومستويات متانته ونموه اقتصاديًا. وقد تخطت بعض 
الدول من حيث األداء مؤشراتها القتصادية، حيث كانت درجة التأثر المعيارية أفضل )أي ذات قيمة 
أعلى( مما كانت درجتها القتصادية المعيارية وحدها لتتوقعه. وتمكن عدد قليل من الدول المنتمية 
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إلى فئة الدول الـ25 األقل عرضة )أي األكثر مقاومة( من تحقيق ذلك: فقد سجلت البرتغال واليابان 
على وجه خاص مقاومة أكبر مما كانت درجات النطاق القتصادي وحدها لتشير إليه. وبالنسبة 
إلى هذين البلدين، قادت الدرجة اإليجابية للغاية التي سجلها نطاق الصحة العامة الدرجة اإلجمالية 
نحو مقاومة أكبر، ما ُيظهر أن األنظمة الصحية في البلدين تخطت من حيث األداء مقاييس دخل الفرد 
واإلنتاجية القتصادية لجهة توقع درجة التأثر بتفشي األمراض. غير أن ما يمت بصلة أكبر لحالة 
الدول المتقدمة، هو ربما الدول المنتمية إلى الدول الخمسين األكثر عرضة التي سجلت درجات 
تأثر إجمالية أفضل إلى حّد كبير من درجات المجال القتصادي على غرار إريتريا )23( ومالوي )29( 

وزمبابوي )35( وليسوتو )38( وبوروندي )39( وغيرها من الدول.
ُيظهر الجدول 4.4 أول 10 دول )من بين الدول الخمسين األكثر عرضة( تفوقت من حيث 
األداء على درجة النطاق القتصادي كما يظهر من خالل الفارق اإليجابي الكبير نسبًيا بين الدرجة 
المعيارية اإلجمالية ودرجة النطاق القتصادي. وُتعزى درجة التأثر األفضل عموًما لمعظم هذه الدول 
إلى درجة النطاق القتصادي المنخفضة للغاية عوًضا عن درجة أعلى بانتظام في نطاق محدد آخر. 
لكن، كما كانت الحال في البرتغال واليابان، دفعت درجات نطاق الصحة العامة المرتفعة )الجيدة( 
إلثيوبيا والكاميرون بدرجة التأثر اإلجمالية صعوًدا )نحو مقاومة أكبر وتأثر أدنى(. وقد تتطلع الدول 
الضعيفة ذات األنظمة الصحية الضعيفة إلى هذه الدول كقدوة لسبل تحسين األنظمة الصحية من 

خالل موارد أقل نسبًيا، ما يؤدي إلى توقعات بتراجع التأثر بتفشي األمراض. 
يعرض الجدول 4.5 الدول اإلحدى عشرة األدنى التي تشهد فوارق كبيرة بالتجاه المعاكس، 
المعيارية  درجاتها  المتوقع حتى من حيث  من  أسوأ  اإلجمالية  المعيارية  درجاتها  كانت  التي  أي 
في النطاق القتصادي )الفارق في التجاه السلبي(. وتتراوح هذه القائمة من الدول الغنية التي لم 

الجدول 4.4.
الدول من بين الدول الخمسين األكثر عرضة التي تفوقت في أدائها على مؤشراتها االقتصادية 

مرتبة تفّوق درجة 
النطاق االقتصادي من 

البلد أو المنطقة حيث األداء
المرتبة - درجة 
التأثر اإلجمالية

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
االقتصادي 
المعيارية 

الفارق بين الدرجة 
اإلجمالية ودرجة 
النطاق االقتصادي

390.35410.01810.3360بوروندي1

جمهورية كوريا 2
الديمقراطية الشعبية 

)كوريا الشمالية(

460.37490.09010.2848

230.25300.00000.2530إريتريا3

350.33750.10240.2350زمبابوي4

420.35530.12530.2300رواندا5

470.38200.15680.2253أثيوبيا6

440.36590.14420.2216أوغندا7

380.34490.12470.2202ليسوتو8

500.38880.17550.2133كاميرون9

290.28000.08310.1969مالوي10
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العربية  القتصادية )مثاًل بروناي والكويت واإلمارات  التأثر اإلجمالية مع درجاتها  تتماَش درجات 
المتحدة ولكسمبورغ وسنغافورة( إلى الدول األفقر التي دفعت النطاقات غير القتصادية بدرجات 
الستوائية وجنوب  غينيا  )مثاًل  أكبر عموًما  تأثر  إلى درجة  يشير  ما  أدنى حتى،  قيم  إلى  التأثر 

السودان والصومال والغابون(. 
ومن المخاطر المهمة التي يجب تسليط الضوء عليها هي أن ازدياد اإلنفاق على الصحة العامة 
في المدى القصير، والذي يهدد المكاسب الطويلة األمد على صعيد النمو والتنمية القتصادية، قد 
يضر بدرجة التأثر باألمراض المعدية في المستقبل. وإذا كان ل بّد من دعم قطاع الصحة العامة 
بغية تقليص درجة التأثر باألمراض الحالية، يتعين على الحكومة القيام بذلك بطريقة ل تؤثر سلًبا 

على المكاسب القتصادية التي تعتبر مهمة أيًضا بالنسبة إلى المقاومة على المدى الطويل. 

تجريبيين  كمثلين  واإليبوال  الزيكا 

لقد قمنا بالتدقيق في حالت اإلصابة بفيروس الزيكا في األمريكيتين )2015-2016( وفيروس اإليبول 
في أفريقيا )2014 -2015( كمثلين تجريبيين لتقييم قيمة مؤشر التعّرض ألمراض معدية والقيود 

المحتملة. 

الجدول 4.5.
الدول التي سجلت أداء أدنى بكثير من مؤشراتها االقتصادية

مرتبة تفوق درجة 
النطاق االقتصادي من 

البلد أو المنطقة حيث األداء
المرتبة - درجة 
التأثر اإلجمالية

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
االقتصادي 
المعيارية 

الفارق بين الدرجة 
اإلجمالية ودرجة 
النطاق االقتصادي

0.1114-1590.76290.8742بروناي1

0.1076-1310.66490.7724الكويت2

اإلمارات العربية 3
المتحدة

1610.76520.8611-0.0959

0.0890-580.43010.5190غينيا الستوائية 4

0.0870-1770.87570.9627لكسمبورغ5

0.0859-1780.87830.9642سنغافورة6

0.0858-40.10080.1866جنوب السودان7

0.0813-660.48670.5680تركمانستان8

0.0757-10.00000.0757الصومال9

0.0653-520.40300.4682الغابون10

0.0562-1460.70970.7659تايوان 11
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فتفشى  و2016،   2015 عامي  خالل  األمريكيتين  أنحاء  في  بسرعة  الزيكا  فيروس  انتشر 
في كافة دول أمريكا الجنوبية باستثناء تشيلي )التي ل ينتشر فيها ناقل البعوض(. وبحلول آذار 
أن  الهتمام  يثير  وما  اإلصابات.  من  األكبر  العدد  عن  وكولومبيا  البرازيل  أعلنت   ،2016 )مارس( 
نتائج أداتنا تشير إلى أن كافة دولة أمريكا الجنوبية تفوقت في أدائها على مؤشراتها القتصادية، 
أي كانت درجات التأثر اإلجمالية أفضل مما كان يمكن توقعه من درجاتها القتصادية وحدها. وفي 
حين ل تتميز البرازيل وكولومبيا بالضرورة من حيث درجة التأثر اإلجمالية باألمراض المعدية 
الدولتان  هاتان  تتمتع   ،)A الملحق  في  الواردة  الكاملة  الدرجات  4.3 وفي  الشكل  في  يظهر  )كما 
ببعض العوامل التي تجعلهما عرضة ألمراض على غرار فيروس الزيكا. وينتشر هذا الفيروس عادة 
في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مع كميات مياه وفيرة إنما راكدة يمكن للبعوض الذي يحمل 
الفيروس أن يضع بيضه فيها. ونجد في البرازيل وكولومبيا أحياء حضرية فقيرة تسودها ظروف 
المرضي  الدولتين  هاتين  أداء  ورغم  الزيكا.  فيروس  انتشار  تعزز  سيئة  ونظافة  صحي  صرف 
عموًما في األداة، تعني مستويات عدم المساواة المرتفعة في البرازيل وكولومبيا )اللتين تتمتعان 
بأعلى معامل جيني )Gini coefficient( في أمريكا الجنوبية، وهو مقياس شائع على عدم المساواة 
في دولة ما( أن الظروف والخدمات الصحية تختلف بشكل كبير بين هاتين الدولتين. ول يقّيم 
نموذجنا التفاوت في الدخل ضمن الدول، لذا قد يكون ذلك عاماًل يسرع انتشار األمراض في الدول 
صعيد  على  متدنية  درجات  وكولومبيا  البرازيل  تسجل  الواقع،  في  كافية.  خدمات  تقدم  ل  التي 
توفير الخدمات الحكومية مقارنة مع سائر دول أمريكا الجنوبية. ويخلق توفير خدمات سيئة إلى 
جانب مستويات مرتفعة من عدم المساواة وبيئة خصبة لمرض محدد الظروف المناسبة لتفشي 

فيروس الزيكا. 
وُيظهر مثل فيروس الزيكا إحدى المزايا المهمة لألداة التي نستخدمها فضاًل عن أحد القيود. 
وقد صممت األداة إلظهار درجة التأثر. وعليه، ستسلط الضوء على الدول األقل قدرة على التعامل 
إلى بلد أو  أنها ل تتوقع بدقة احتمال وصول مرض ما  مع تفشي مرض خطير في أراضيها. غير 
بسبب  بالزيكا  اإلصابات  من  مرتفعة  أرقاًما  وكولومبيا  البرازيل  وقد سجلت  يصل.  إن  ما  تبعاته 
التحديات القتصادية والديمغرافية الفردية إلى جانب وجود ناقل البعوض. أما دول غرب أفريقيا، 
فقد كانت أكثر عرضة لنتشار اإليبول. وما يظهره نموذجنا هو أي دول ستكون في موقع أفضل 
يخولها الستجابة لمخاطر مماثلة، أي منها ستكون أكثر مقاومة، وأي موارد ستستخدم لتحقيق 
الصحة  تطرح تحديات جديدة ومختلفة كما شهد مجتمع  الجديدة  األمراض  أن  الغاية رغم  هذه 

العالمي عند تفشي فيروسي اإليبول والزيكا. 
لقد استخدمنا تجربة اإليبول في غرب أفريقيا كحالة تجريبية لمقارنة الدول الثالث األكثر 
تفشي  احتواء  في  األكبر  النجاح  التي حققت  األربع  الدول  مع  وليبيريا وسيراليون(  )غينيا  تأثًرا 
الديمقراطية والسنغال ومالي(، حيث  الكونغو  )نيجيريا وجمهورية  اإلصابات  والحّد من  المرض 
وقد  الملحوظة.  المخرجات  في  ساهمت  تكون  قد  أخرى  وعوامل  حساباتنا  نتائج  بمراقبة  قمنا 
كانت الدول الثالث األكثر تأثًرا واثنان من الدول األربع التي حققت النجاح األكبر من بين الدول 

الـ25 األكثر عرضة )انظر الجدول 4.1: نيجيريا في المرتبة 27 والسنغال في المرتبة 34(. 
يلخص الجدول 4.6 أبرز التواريخ وعدد اإلصابات في كافة الدول األفريقية السبع التي تفشى 

فيها وباء اإليبول خالل 2014 والمصنفة بحسب الترتيب الزمني ألول إصابة معلنة.
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الشكل 4.3.
خريطة درجة تأثر البرازيل والدول المجاورة باألمراض المعدية 

مالحظة: تتفاوت ا�لوان بين ا�حمر الداكن (ا�كثر عرضة) وا�خضر الداكن (ا�قل عرضة)
RAND RR1605-4.3
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تجدر المالحظة أن اإلصابات األولية في غينيا وليبيريا وسيراليون برزت قبل اإلصابات األولية 
اإليبول  العالمية  الصحة  منظمة  إعالن  أتى  وقد  األقل.  على  بشهرين  األخرى  األربع  الدول  في 
باعتباره حالة طوارئ في إطار الصحة العامة تستدعي اهتماًما دولًيا مطلع آب )أغسطس( 2014 
 .)2014a قبل بروز إصابات أولية في ثالث دول من هذه الدول األربع )منظمة الصحة العالمية
كان يمكن توعية هذه الدول بشكل أفضل على احتمال تفشي اإليبول وتمكينها من الستجابة 
في  الدعم  لتوفير  الدولي  المجتمع  وجهوزية  للمشكلة  المحتمل  النطاق  معرفة  بفضل  بسرعة 
نجاحها  في  ساهم  الدول  هذه  في  اإلصابات  عن  الالحق  التوقيت  يكون  وقد  المناسب.  الوقت 
الدول األكثر  إلى فئة  التأثر، تنتمي  أنها وفق مؤشرنا لدرجة  اإليبول، رغم  التصدي لتفشي  في 

العالم.  في  عرضة 
اإلجمالية  المعيارية  الدرجات  أي  السبع،  الدول  لهذه  نتائج حساباتنا   4.7 الجدول  يعرض 
الصحة  لوائح  وفق  األساسية  العامة  الصحة  قدرة  تعكس  التي  والدرجات  نطاق  كل  ودرجات 
تفشي  خالل  تبلورت  التي  األحداث  مع  وبالتماشي  العالمية.  الصحة  بمنظمة  الخاصة  الدولية 
اإليبول في 2014، بلغت مرتبة التأثر المتوسطة للدول الثالث األكثر تأثًرا بالمرض 17، بالمقارنة 
مع 21 للدول األربع التي حققت النجاح األبرز. وضمن هذه الدول السبع، سجلت الدول الثالث 
األكثر تضرًرا مستويات أدنى بكثير من تلك األربع األخرى في النطاقات القتصادية والسياسية-

مؤشر  تشمل  )التي  العامة  والصحة  الصحية  الرعاية  فيها  بما  األخرى،  المجالت  أما  الدولية. 

الجدول 4.6.
 ملخص تفشي اإليبوال في الدول األفريقية السبع في 2014 

الدولة
تاريخ تسجيل
اإلصابة األولى

تاريخ اإلعالن عن 
مجموع عدد الوفياتمجموع اإلصاباتالقضاء على اإليبوال

)كانون األول)ديسمبر( غينيا
)2013

23 آذار )مارس( 2014

29 كانون األول 
)ديسمبر( 2015

3,8042,536

14 كانون الثاني )يناير( 29 آذار )مارس( 2014ليبيريا
2016

19,675 4,808

1714,1223,955 آذار )مارس( 252016 أيار )مايو( 2014سيراليون

20 تشرين األول 23 تموز )يوليو( 2014نيجيريا
)أكتوبر( 2014

208

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

21 تشرين الثاني 24 آب )أغسطس( 2014
)نوفمبر( 2014

6649

17 تشرين األول 29 آب )أغسطس( 2014السنغال
)أكتوبر( 2014

10

23 تشرين األول مالي
)أكتوبر( 2014

18 كانون الثاني )يناير( 
2015

86

المصدر: مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، 2016
مالحظة: برزت أول إصابة في غينيا في كانون األول )ديسمبر( 2013 لكن لم يتم التعرف إليها وتشخيصها باعتبارها فيروس إيبول قبل 

آذار )مارس( 2014
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40 الجدول 4.7.
ملخص درجات التأثر في الدول األفريقية التي شهدت تفشي اإليبوال في 2014 

المرتبة
الدولة أو
المنطقة

الدرجة المعيارية 

المجموع
النطاق 

الديمغرافي
نطاق الرعاية 

الصحية         
نطاق الصحة 

العامة        
نطاق دينامكيات 
المرض     

النطاق  
السياسي-

المحلي      
النطاق السياسي-
الدولي     

النطاق 
االقتصادي  

مركب لوائح 
الصحة الدولية
)درجة العامل(

الدول األكثر تضررًا

0.21310.19620.29520.29800.39960.24290.32580.09580.5079ليبيريا16

0.21320.06920.22070.42220.66310.18210.11600.02420.5892غينيا17

0.22340.20370.05560.39930.25490.27210.42940.10870.6882سيراليون19

الدول التي حققت النجاح األكبر 

جمهورية 11
الكونغو 

الديمقراطية

0.18180.39340.12130.36940.37890.10940.36810.05300.7118

0.18430.17920.13800.24970.49110.24940.45010.14960.5079مالي12

0.27070.32320.18870.40700.31370.26550.54220.20110.5686نيجيريا27

0.32920.16900.36330.38440.36190.42840.49520.18430.5975السنغال34

مالحظة: تتفاوت األلوان بين األحمر الداكن )األكثر عرضة( إلى األخضر الداكن )األقل عرضة(
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السياسي-المحلي،  والنطاق  المركب(  الدولية  الصحة  بلوائح  الخاصة  األساسية  القدرة  درجة 
بنجاح  استجابت  التي  وتلك  اإليبول  من  كبير  حّد  إلى  المتضررة  الدول  بين  بدقة  تفرق  فلم 
وجه  أفضل  على  يميز  األولية  اإلصابات  بروز  توقيت  أن  يبدو   .2014 في  الفيروس  لهذا  أكبر 
بين الدول الثالث األكثر تضرًرا والدول األربع التي حققت النجاح األكبر في التصدي للفيروس.
الدول  بين  من  كانتا  اللتين  ومالي،  الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  أن  لالهتمام  والمثير 
تضرًرا  األكثر  الثالث  الدول  من  عرضة  أكثر  تبدوان  للفيروس،  التصدي  في  نجاًحا  األكثر 
فهي  والمرتبات.  التعرض  تحملها درجات مؤشر  التي  الرسالة  ننسى  أل  المهم  من  لكن  جميعها. 
األصعدة  وتحدد  افتراضي  سيناريو  إطار  في  المقاومة(  إلى  )بالنسبة  التأثر  مستوى  إلى  تشير 
ل  أنها  غير  بنجاح.  معٍد  مرض  يطرحه  الذي  التحدي  لمواجهة  إضافية  جهوًدا  تستلزم  قد  التي 
تتوقع ما سيحدث فعلًيا خالل مواجهة تفشي المرض. على سبيل المثال، يعزى نجاح جمهورية 
الكونغو الديمقراطية في التصدي لتفشي اإليبول جزئًيا إلى خطط الستجابة المتينة والتوسعية 
العالمية،  الصحة  )منظمة  المجال  هذا  في  السابقة  الست  تجاربها  إلى  استناًدا  طورتها  التي 
2014b(. وتأتى نجاح نيجيريا من عدة عوامل استجابة إيجابية، بما فيها تحديد فوري للحالة 
تنسيق  وكذلك  والخارجية  الداخلية  لألموال  ناجح  وحشد  كبيرة  حكومية  واستجابة  الدالّة 

.)2015 )Chamberlin( وآخرون،  الستجابة )تشامبرلين  فعال لجهود 
في  اإليبول  بفيروس  المتأثرة  الدول  دراسة  من  المستخلصة  المهمة  العبر  إحدى  وتتمثل 
معٍد.  تفشي مرض  السيطرة على  في  فشلها  يحتم  ل  ما  دولة  لتأثر  المتوقع  المستوى  بأن   2014
ويمكن للتدخالت المستهدفة وفي الوقت المناسب والحساسة من الناحية الثقافية في الصحة 
من خالل  الفورية  الستجابة  جانب  إلى  والحوكمة  الحوادث  وإدارة  الصحية  والرعاية  العامة 
نيجيريا  أمثلة  في  لحظنا  كما  معٍد  مرض  تفشي  من  الحّد  في  المساهمة  العالمية،  المساعدة 

.)2015 )Chamberlin( وآخرون،  والسنغال ومالي )تشامبرلين 
اآلونة  في  اإليبول  فيروس  لتفشي  التصدي  في  ما  دولة  نجاح  ُيعتبر  ل  ذلك،  على  عالوًة 
في  المثال،  سبيل  على  المقاومة.  على  الدولة  هذه  قدرة  مدى  على  دلياًل  بالضرورة  األخيرة 
حين نجحت نيجيريا في السيطرة على تفشي اإليبول في غضون ثالثة أشهر، حيث سجلت 20 
 .)Lassa( حالة وفاة في المجموع، كانت تكافح مؤخًرا مرًضا نزفًيا معديًا آخر، أل وهو حمى لسا
80 حالة وفاة بين آب  أكثر من  تّم تسجيل  اإليبول،  فتاًكا بقدر  لم يكن  المرض  أن هذا  ورغم 
ذكرنا،  وكما   .)2016 العالمية،  الصحة  )منظمة   2016 )يناير(  الثاني  وكانون   2015 )أغسطس( 
الفعالة على الحّد من انتشار المرض، مع ذلك قد  في وقت قد تساعد فيه تدخالت الستجابة 

منهجي. بشكل  أداتنا  تعرضها  التي  الملحوظة  الضعف  نقاط  بعض  تبرز 
تكون  قد  التي  الدول  إلى  تشير  مساعدة  أداة  بمثابة  لتكون  األداة  هذه  صممت  بالتالي، 
الصحي  المجال  في  النخراط  ألنشطة  المحتملة  األولويات  إلى  وبالتالي  خاص  بشكل  عرضة 
أو  البيولوجية  المراقبة  تعزيز  أو  المختبرات  وتجهيز  التدريب  غرار  على  القدرات،  وبناء 
لتفشي  الستجابة  فشل  أو  نجاح  بدقة  األداة  هذه  تتوقع  ل  األوبئة.  لمواجهة  الستعداد  تمارين 

األمراض.
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الفصل الخامس
الخاتمة والخطوات التالية

من  مجموعة  جراء  السواء  على  والمتقدمة  النامية  بالدول  المحدق  الخطر  ازدياد  إلى  نظًرا 
في  بلد  كل  مستوى  على  الحالية  الضعف  نقاط  بوضوح  نفهم  أن  المهم  من  المعدية،  األمراض 
الضعف  نقاط  كبير  حد  إلى  تعزز  التي  العوامل  وما  عرضة  األكثر  الدول  تقع  أين  العالم.  أنحاء 
هذه؟ فقد كان من شأن أزمة فيروس اإليبول والمخاطر المتعددة لتفشي مرض معٍد قبل بروزه 
بعض  في  محصورة  تبقى  ول  السياسية،  بالحدود  تتقّيد  ل  المعدية  األمراض  أن  واقع  توضيح 
مؤشر   RAND مؤسسة  باحثو  وطور  وثيًقا.  ترابًطا  مترابط  عالم  في  طويلة  لفترة  المناطق 
لتفشي  عرضة  األكثر  تكون  قد  التي  الدول  تحديد  على  تساعد  كأداة  معدية  ألمراض  التعّرض 
نطاقات  في  تبرز  عوامل  عدة  اجتماع  بسبب  عليها  السيطرة  يصعب  التي  المعدية  األمراض 
العامة والطبي والديمغرافي وديناميكيات  السياسي والقتصادي والصحة  النطاق  فيها  بما  متعددة 
األمراض. ويمكن لهذه المعلومات مساعدة الجهات الفاعلة الدولية، بما يشمل الشركاء الثنائيين 
المعرضة  الدول  مع  للتعاون  برامجها  أولويات  تحديد  على  بمنظمات،  والمرتبطين  والمتعددين 
وحتًما  السيطرة،  عن  وخروجها  المشكلة  بروز  قبل  استباقي  بشكل  الضعف  معالجة  أجل  من 
التقرير  هذا  ويدعم  ما.  مرض  تفشي  خطر  بروز  عند  لها  الدعم  توفير  بغية  بسرعة  للتضامن 
لتطوير  التالية  المنطقية  الخطوة  باتخاذ  المتمثلة   ،2015 وآخرين   )Gelfeld( غيلفيلد  توصيات 
أداة قائمة على الدقة والكمية من أجل المساهمة في تقييم درجة تأثر الدول باألمراض المعدية 
ومقاومتها. وفي حين ل يمكن للمؤشر أن يتوقع تفشي مرض ما أو الستجابة له، إل أنه يحدد 
قدرات  بناء  أجل  من  الستباقية  البرامج  وضع  ألغراض  مماثلة  لمخاطر  عرضة  األكثر  الدول 

الدولة وتوفير الدعم في الوقت المناسب لجهود الستجابة فور تفشي المرض.
والوكالت  البشرية  والخدمات  الصحة  ووزارة  الدفاع  وزارة   RAND مؤسسة  وتوصي 
الحكومية األمريكية األخرى والشركاء الدوليين اآلخرين باستخدام هذه األداة كأساس لبرامجها 
التي  القدرات  بناء  لمساعدتها على  المعرضة واألولويات  الدول  في تحديد  المساهمة  أجل  من 
توصلنا  التي  النتائج  تشير  وكما  للحدود.  عابر  محتمل  مرض  أي  انتشار  لمكافحة  إليها  تحتاج 
إليها، تقع دول ضمن بعض المناطق األكثر عرضة، ول بّد من التركيز بشكل جدي على احتمال 
المعرضة إلى حد كبير والمتجاورة. ويعتبر  الدول  المعدية بوتيرة سريعة في  تفشي األمراض 
“حزام األمراض المعدية” الممتد من أفريقيا الغربية إلى القرن األفريقي مصدر قلق بشكل خاص.
القتصادية  والتنمية  والحوكمة  الستقرار  بين  الروابط  على  الضوء  المؤشر  ويسلط 
وغيرها  الدول  هذه  مع  العمل  خالل  ومن  المعلومات،  هذه  من  وانطالقًا  باألمراض.  والتأثر 
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للمجتمع  يمكن  التنمية،  ونتائج  والحوكمة  الصحية  أنظمتها  لتحسين  المعرضة  الدول  من 
الدولي المساعدة على تعزيز دفاعات العالم ضد هذه األمراض ودعم شبكات التعاون والتواصل 
للحكومة  يمكن  المثال،  سبيل  على  للمرض.  تنسيًقا  وأكثر  أفضل  استجابة  إلى  ستؤدي  التي 
للتنمية  األميركية  والوكالة  الدفاع  وزارة  )مثاًل  لها  التابعة  والوكالت  والوزارات  األمريكية 
الدولية ووزارة الصحة والخدمات البشرية بما فيها مراكز الوليات المتحدة لمكافحة األمراض 
الصحية  أنظمتها  تحسن  لكي  خاص  بشكل  المعرضة  الدول  حكومات  مع  العمل  منها(  والوقاية 
الستجابة  وفرق  التفشي  حالت  ورصد  المخبرية  والتجارب  المرض  مراقبة  )مثاًل  العامة 
التدريب  )مثاًل  الطبية  الرعاية  وأنظمة  المرض(  مكافحة  تدابير  واتخاذ  للتحقيق  السريعة 
المهني وإصدار الشهادات، والرعاية في العيادات والمستشفيات(. كما تدعم منظمات المساعدة 
التنمية القتصادية وجهود تعزيز الحوكمة. على  على غرار الوكالة األميركية للتنمية الدولية 
سبيل المثال، قد تؤدي حوكمة أفضل من خالل تعزيز الديمقراطية وبرامج مكافحة الفساد إلى 
الحّد من درجة تأثر دولة ما في ظل تحسين الدول ألنظمة التعاون والتواصل والبنى التحتية 
فيها  بما  التمارين،  استخدام  يمكن  أخيًرا،  المعدية.  األمراض  انتقال  محاربة  على  تساعد  التي 
الفاعلة  والجهات  الخطوات  فهم  على  الدول  لمساعدة  المحاكاة،  سبيل  على  النظرية  التمارين 
ألي  فعال  بشكل  تستجيب  أنظمة  إعداد  أجل  من  بينها  الضروري  التعاون  وكذلك  أفضل  بشكل 

ما.  بتفشي مرض  تهديد 
ونظًرا إلى أن الموارد الضرورية لمثل هذه المساعي غالًبا ما تكون نادرة، علينا استخالص 
تمكنت  إذ  القتصادية  التنمية  مستويات  األمراض  مقاومة  على  قدرتها  تجاوزت  دول  من  العبر 
هذه  في  نفًعا  تجدي  أن  شأنها  من  السياق  وتناسب  التكلفة  حيث  من  فعالة  حلول  إيجاد  من 
وإدارة  الحوكمة  تحسين  سمح  المثال،  سبيل  على  رواندا  ففي  بالتحديات.  المليئة  البيئات 
في  والستثمارات  التلقيح  معدلت  بارتفاع  الفساد،  مستويات  تدني  جانب  إلى  المساعدات، 

.)2014  ،)Hamblin( )هامبلين  المجتمعية  الصحية  الرعاية  العامة وخدمات  الصحة 
كافة  في  األوزان  في  مهمة  تغييرات  إلجراء  أساسية  األداة  هذه  أن  أظهرنا  حين  وفي 
لتعكس  األوزان  تغيير  النهائيين  المستخدمين  فبإمكان  تفاعلية،  لتكون  صممناها  النطاقات، 
لتحديد  المعدية  لألمراض  التعّرض  مؤشر  ُصّمم  وقد  األرض.  على  الوقائع  تغير  أو  معتقداتهم 
األنظمة  مقاومة  تعزيز  أجل  من  لها  والستجابة  المعدية  لألمراض  الستعداد  معالجة  خطوات 
إزاء  فعل  رد  لمقاربة  الكارثية  النتائج  على  أساًسا  شهدنا  وقد  والعالمية.  واإلقليمية  الوطنية 
خطوات  باتخاذ  الدولي  المجتمع  يفعل  وحسًنا  اإليبول.  أزمة  خالل  معٍد  مرض  تفشي  مكافحة 
مماثلة  أزمات  اندلع  قبل  البلد  مستوى  على  المعدية  باألمراض  التأثر  لمعالجة  وقائية  أوسع 

 . مستقبلية
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A الملحق
تصنيفات الدول اإلجمالية

التي   195 الـ للدول  المعيارية  اإلجمالية  الدرجات  التصنيف،  ترتيب  وفق   ،1.A الجدول  يمثل 
األقل عرضة  إلى  أدنى درجة( وصوًل  التي سجلت  )أي  باألكثر عرضة  بدًءا  للدراسة،  خضعت 
مروًرا  عرضة(  )األكثر  الداكن  األحمر  بين  األلوان  وتتفاوت  درجة(.  أعلى  سجلت  )التي 

)األقل عرضة(.  الفاتح والداكن  إلى األخضر  بالبرتقالي واألصفر 
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46 A.1 الجدول
نتائج اختبار الحساسية: تعديل أوزان النطاق 

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة العسكرية الصومال1
األمريكية في إفريقيا

0.0000000.3487612690.05830143800.62977513400.1029367260.075656481

جمهورية أفريقيا 2
الوسطى

القيادة العسكرية 
األمريكية في إفريقيا

0.0000610.1552929800.0450469540.5488525410.0532509130.3158591620.005423805

القيادة العسكرية تشاد3
األمريكية في إفريقيا

0.0984500.210246390.0490513360.188812110.5434052310.1155865380.2599906930.10676029

القيادة العسكرية جنوب السودان4
األمريكية في إفريقيا

0.1008360.0073049320.2316016440.189688770.4150402660.0849883870.3558773610.186605024

القيادة العسكرية موريتانيا5
األمريكية في إفريقيا

0.1072940.3035295030.2001979960.0137303950.5425868790.1996600070.2678450570.219330172

القيادة العسكرية أنغول6
األمريكية في إفريقيا

0.1484140.4828592580.000800900.1641240370.7331071080.1861377020.3688909550.15088322

القيادة العسكرية هايتي7
الجنوبية األمريكية

0.1494710.3384372970.3013109430.185049280.505772360.1262253550.4008395690.082264511

القيادة المركزية أفغانستان8
األمريكية

0.1570340.1516373250.1996075370.3269815570.7078565140.0731695190.3626269520.077103098

القيادة العسكرية النيجر9
األمريكية في إفريقيا

0.16653100.2548251070.1934135720.5730891790.2696916280.4128823920.095023518

القيادة العسكرية مدغشقر10
األمريكية في إفريقيا

0.1707870.4726473620.402691050.0382208190.3450206550.3136679180.1619041220.020461077

جمهورية الكونغو 11
الديمقراطية

القيادة العسكرية 
األمريكية في إفريقيا

0.1817620.3934021290.121335780.3694309920.3788522780.1093941810.3680971030.052965522

القيادة العسكرية مالي12
األمريكية في إفريقيا

0.1842540.1791738210.1380235010.24967690.491118540.2493903470.4500732630.149625848

القيادة العسكرية غينيا-بيساو13
األمريكية في إفريقيا

0.1878410.3064801430.251506690.2833056990.3476534360.186508380.3099478080.077079134

القيادة العسكرية بينين14
األمريكية في إفريقيا

0.2066820.1024292040.2058572130.1985874650.4112185620.3751266640.4618675460.132700537
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A.1 يتبع الجدول 

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة العسكرية غامبيا15
األمريكية في إفريقيا

0.2078090.2234316050.3306454360.2503253870.5311568320.2504335710.266966820.074090725

القيادة العسكرية ليبيريا 16
األمريكية في إفريقيا

0.2131140.1962088950.2951507850.2980183920.3995755010.2428974480.3258096360.095770949

القيادة العسكرية غينيا17
األمريكية في إفريقيا

0.2132250.0691686960.2207237280.4222242090.6630716020.1820767360.1160327710.024189584

ساو تومي 18
وبرينسيب

القيادة العسكرية 
األمريكية في إفريقيا

0.2232560.4563150760.454999940.087562940.1991374620.3379997670.4416513480.198939704

القيادة العسكرية سيراليون19
األمريكية في إفريقيا

0.2233970.203672010.0556117280.3992525520.2549039550.2720756980.4294405710.108721252

القيادة العسكرية بوركينا فاسو20
األمريكية في إفريقيا

0.2315040.1414373350.2370904460.2925751720.6779800320.2918874180.600149030.105762283

القيادة العسكرية جزر القمر21
األمريكية في إفريقيا

0.2380680.5445851360.2754488660.2520230990.4443422840.2676475680.2258666730.111809438

القيادة المركزية اليمن22
األمريكية

0.2502770.4337316470.4316518020.3320750130.8000806260.1044531770.2843634020.21272156

القيادة العسكرية إريتريا23
األمريكية في إفريقيا

0.2529780.5140207680.4100499820.453044330.4829458140.08557610.091215310

القيادة العسكرية توغو24
األمريكية في إفريقيا

0.2593960.4059229830.3015683990.4172044320.1547994830.2108263710.2736562240.115077926

القيادة العسكرية الموزمبيق25
األمريكية في إفريقيا

0.2625010.3595856890.2604534680.3328169470.3169115720.3138806160.4635453050.108794995

جمهورية الكونغو 26
)كونغو برازافيل(

القيادة العسكرية 
األمريكية في إفريقيا

0.2688870.5705906660.4376129360.3168754540.288903520.1780937530.305172590.252505538

القيادة العسكرية نيجيريا27
األمريكية في إفريقيا

0.2706810.3232014740.1887284490.4070127650.3136859570.2654722760.5421619760.201149401

القيادة العسكرية ساحل العاج28
األمريكية في إفريقيا

0.2707430.1499166630.1983177690.4809593960.2939654160.2440956310.26753160.21451864
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4
8 A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة العسكرية مالوي29
األمريكية في إفريقيا

0.2799870.4582242080.3587021840.2880973040.3396907340.35116820.3884537180.083074415

القيادة العسكرية السودان30
األمريكية في إفريقيا

0.2915800.5888658020.339553020.4949729380.5680339190.0863674560.2368028750.173847044

القيادة العسكرية جيبوتي31
األمريكية في إفريقيا

0.2978920.5164899930.3081403490.3602280680.4945015630.2750174760.4615753790.186799289

القيادة المركزية باكستان 32
األمريكية

0.3085440.3563139290.1992679380.4332976640.5344407230.2841081750.3993596470.292054119

القيادة األمريكية في تيمور الشرقية33
المحيط الهادئ

0.3102080.4795667170.3630068190.4024017960.3795712320.2534050130.2872385790.252405183

القيادة العسكرية السنغال34
األمريكية في إفريقيا

0.3291560.168955480.3633327430.3844332780.3618800020.4284039110.4951751690.184325671

القيادة العسكرية زمبابوي35
األمريكية في إفريقيا

0.3374780.6972842380.3438160020.4856274070.6537759620.1993497940.4103562680.102445378

القيادة األمريكية في بابوا غينيا الجديدة36
المحيط الهادئ

0.3391840.5259013220.3587559580.4612986050.1318311640.3027875340.3509313070.206087372

القيادة العسكرية تنزانيا37
األمريكية في إفريقيا

0.3404450.5158842510.420465850.375144790.4045983760.3467969510.5694725960.15939076

القيادة العسكرية ليسوتو38
األمريكية في إفريقيا

0.3448600.6992692390.1935353540.3810867610.4948899410.4033060480.4858930780.124695851

القيادة العسكرية بوروندي39
األمريكية في إفريقيا

0.3541040.6777707170.282849650.5959769240.4463640640.2192911850.2783334820.018062778

القيادة األمريكية في لوس40
المحيط الهادئ

0.3551110.6171978690.3037185780.4703969490.3168748440.3032168750.3359721750.244014369

القيادة األمريكية في كمبوديا41
المحيط الهادئ

0.3551330.6039779740.5018709480.3893294620.2499547090.307947890.3478298990.268339112

القيادة العسكرية رواندا42
األمريكية في إفريقيا

0.3553000.4857897160.4622489270.4284038580.3161050110.3524897030.4165360320.125261052
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A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة العسكرية سوازيلند43
األمريكية في إفريقيا

0.3584700.7535585040.3808124890.4431874790.2189332470.2699911590.5550689260.244366007

القيادة العسكرية أوغندا44
األمريكية في إفريقيا

0.3658500.5886810470.413514010.4585466590.3738987510.3336228550.3326746240.144241411

القيادة األمريكية في جزر سليمان45
المحيط الهادئ

0.3703110.7074500520.5344284560.3767134700.3733951990.4678998110.179128527

جمهورية كوريا 46
الديمقراطية الشعبية 

)كوريا الشمالية(

القيادة األمريكية في 
المحيط الهادئ

0.3748700.9072961410.6132819630.5860799790.6114646020.05430498500.090100341

القيادة العسكرية أثيوبيا 47
األمريكية في إفريقيا

0.3820210.285695450.393304630.6222998520.4992172430.2729461620.4924684330.156768353

القيادة العسكرية كينيا48
األمريكية في إفريقيا

0.3854360.6104533510.4150887250.4891426770.4061303250.3164267170.5182617140.20694373

القيادة األمريكية في كيريباتي 49
المحيط الهادئ

0.3884030.6544757660.4880852960.4055771850.2978666780.3857596590.4755926490.205151343

القيادة العسكرية كاميرون50
األمريكية في إفريقيا

0.3887700.519034020.2580848370.6955548380.4644686750.2036035110.4933773840.175481005

القيادة المركزية سوريا51
األمريكية

0.3913370.7663026740.6252006850.6009967010.6243232850.040132960.3007554430.284843637

القيادة العسكرية الغابون52
األمريكية في إفريقيا

0.4029500.6072703960.4610924270.4119089480.3915526810.3476266560.5075606750.468207358

القيادة األمريكية في نيبال53
المحيط الهادئ

0.4044050.437551360.455262560.610313710.4630797640.2784769180.2853402040.207989533

القيادة العسكرية هندوراس54
الجنوبية األمريكية

0.4072960.6551681780.5685832530.4020405240.4011568480.3714538710.5488874320.271822983

القيادة العسكرية زامبيا55
األمريكية في إفريقيا

0.4204590.431634880.3654275890.5809651310.5201400490.3888345720.5890872750.160896589

القيادة األمريكية في بنغالدش56
المحيط الهادئ

0.4221070.4061543620.4417986690.6951745520.4611260450.2597070560.3643400050.176276411
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50 A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية في ميكرونيسيا57
المحيط الهادئ

0.4253050.6184093740.5479280790.4603954250.54149350.4236986550.0460918380.167556551

القيادة العسكرية غينيا الستوائية 58
األمريكية في إفريقيا

0.4300540.863249070.2116108920.6378018250.4006358170.2156020620.2205586850.519011312

القيادة المركزية العراق59
األمريكية

0.4321820.5039848520.5159209770.7019341370.5028593250.1681664170.4029908310.320138576

القيادة األمريكية في ميانمار60
المحيط الهادئ

0.4481760.773841070.3793472070.8079293780.3794561540.1376656740.2136668350.225276745

القيادة المركزية فلسطين61
األمريكية

0.4504150.74365050.5018132290.6423109820.6047725210.2486764920.2615214040.223952424

القيادة األمريكية في بوتان62
المحيط الهادئ

0.4608800.4520803340.4831409550.4888598390.6057873310.4900433290.2620231230.356907842

القيادة العسكرية غانا63
األمريكية في إفريقيا

0.4625650.5260238730.3704722490.5436495580.4311815850.5007679390.6166860040.248491531

القيادة العسكرية غواتيمال64
الجنوبية األمريكية

0.4771790.6285946390.5187598490.5791872930.5753280550.3677845060.527625740.347084061

جمهورية الرأس 65
األخضر

القيادة العسكرية 
األمريكية في إفريقيا

0.4861890.6318538810.5350801690.4620306550.4757765940.5217876620.5385187320.347072706

القيادة المركزية تركمانستان66
األمريكية

0.4866960.8667331010.501853440.6620801550.6754317150.1773458240.2453584530.567962822

القيادة العسكرية ناميبيا67
األمريكية في إفريقيا

0.4904780.7283216610.4719543990.446457940.5780108620.5237559030.6722434080.370783642

القيادة األمريكية في فانواتو68
المحيط الهادئ

0.4908780.7163426760.5489387340.5332513260.8280544240.4362979380.4242262260.217200362

القيادة العسكرية نيكاراغوا69
الجنوبية األمريكية

0.4924910.6380845870.5660714090.6601977380.2327839520.3644951430.4426636660.291765645

القيادة العسكرية ليبيا70
األمريكية في إفريقيا

0.4932720.8741391580.6779125540.6900216750.9050009160.130266550.2664780370.354558564
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A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية في الهند71
المحيط الهادئ

0.4937990.5272727260.4116875410.6110433840.4429523390.4719331060.5495856960.342247507

القيادة العسكرية الجزائر72
األمريكية في إفريقيا

0.4966120.7069814180.5589806920.6111598470.6565330240.3177218180.3986326230.437323933

جمهورية 73
الدومنيكان

القيادة العسكرية 
الجنوبية األمريكية

0.4995330.6518413820.527282570.5619318120.341170080.410086510.7510489640.487357273

القيادة العسكرية جامايكا74
الجنوبية األمريكية

0.4997830.8039536090.5891066240.4664990170.1971742860.4747269080.5446302770.474210427

القيادة العسكرية بوليفيا75
الجنوبية األمريكية

0.5004360.7833509950.4688764160.5507989370.6090312460.4364457210.4836810620.35940819

القيادة المركزية طاجيكستان76
األمريكية

0.5070260.8649112680.4855300730.7130004620.9074043160.2378104890.3492160020.317040961

القيادة المركزية أوزباكستان77
األمريكية

0.5154920.9216247130.5766683390.6648562430.8532739420.2450436840.3101949080.383443552

القيادة العسكرية سانت لوسيا78
الجنوبية األمريكية

0.5165110.8108793430.6125503320.4113534590.4107948530.5629746210.9097308490.359239928

القيادة األمريكية البوسنة والهرسك79
األوروبية

0.5230790.9136728740.7302872810.4775843570.3289605130.43352090.4384778040.457486886

القيادة المركزية مصر80
األمريكية

0.5304050.6186018570.5920826140.7727624220.7906439680.2419707070.5662916390.396148261

القيادة العسكرية فنزويال 81
الجنوبية األمريكية

0.5306920.8970456020.6192582910.6903496720.391754680.309154590.2102150360.383245346

القيادة العسكرية تونس82
األمريكية في إفريقيا

0.5354510.6960183160.6361841940.5542310190.7764480560.4340175210.5450075570.450207048

القيادة العسكرية باراغواي 83
الجنوبية األمريكية

0.5411670.8874203290.5858207320.5960081620.345571850.4384639940.5144147620.408028299

القيادة األمريكية في جزر مارشال84
المحيط الهادئ

0.5446110.7331224290.568984890.7094067590.488909680.3776156680.3561844470.384185218
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52 A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية في الفلبين85
المحيط الهادئ

0.5449230.779827740.5694829290.60750910.3350728990.4869738070.505802980.374891865

القيادة المركزية لبنان86
األمريكية

0.5463320.7956732540.7034441980.5981160340.6712652820.3591789360.5314020660.496274896

القيادة العسكرية بوتسوانا 87
األمريكية في إفريقيا

0.5483630.7540440350.4548554520.4982909340.476073470.6141091490.6632889160.470789877

سانت فينسنت 88
والغرينادين

القيادة العسكرية 
الجنوبية األمريكية

0.5491450.8199329780.6021066220.4718950050.3722379920.5949546640.6073744980.41767656

القيادة األمريكية أذربيجان89
األوروبية

0.5503280.802741770.5998071770.6982334780.6069586850.320565150.4547237530.487222886

القيادة العسكرية بليز90
الجنوبية األمريكية

0.5515460.7718351290.6020634190.6497616020.4637505680.4865473260.7054317280.181641854

القيادة العسكرية غيانا91
الجنوبية األمريكية

0.5549870.8911310540.4580675110.7086271720.2960471640.4167183060.6283700390.391547761

القيادة العسكرية سورينام92
الجنوبية األمريكية

0.5553200.9541909890.6066859090.5901680540.1749320960.4526610430.5982031230.470173357

القيادة المركزية قيرغيزستان93
األمريكية

0.5554860.9387712830.6315957460.6992987550.5869972870.340980180.3359032450.331551371

القيادة األمريكية في إندونيسيا94
المحيط الهادئ

0.5629440.7506193610.511112750.7109920770.155553750.4786630610.4452399250.395961649

القيادة األمريكية في فيجي95
المحيط الهادئ

0.5672380.9123727610.5500488450.7931837850.3387590950.3156850280.4574420720.404795695

القيادة المركزية إيران96
األمريكية

0.5678410.7844834280.6125222780.8821041810.6243111120.1982503980.2304603890.442781114

القيادة األمريكية صربيا97
األوروبية

0.5689340.9162399590.7222449330.4993842570.4805818940.516606610.4059717680.49360118

القيادة العسكرية المغرب98
األمريكية في إفريقيا

0.5697690.4346467780.5288764340.845482630.5770678540.3910244830.4829410770.379778141
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A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية في سريالنكا99
المحيط الهادئ

0.5710010.8240581440.7118956510.6657118870.3242704770.4030237180.4088397960.464799504

القيادة العسكرية إكوادور 100
الجنوبية األمريكية

0.5758430.7227011170.5951847770.7070584920.6781734710.4285497870.4271978430.405811804

القيادة األمريكية في جزر المالديف101
المحيط الهادئ

0.5762990.8418744040.715802040.6150577790.4992077590.422434620.3659218750.541604906

القيادة األمريكية في ساموا 102
المحيط الهادئ

0.5806790.9215087170.5929351940.6765690550.3663830140.4909735490.6322691070.264505253

القيادة العسكرية كولومبيا103
الجنوبية األمريكية

0.5838500.735902020.6125343140.7077620220.229026180.459350570.6019746290.47801846

القيادة العسكرية ترينيداد وتوباغو104
الجنوبية األمريكية

0.5949980.8913882450.5937818740.5882095810.2978895430.5230389620.7027530240.620994685

القيادة العسكرية غرينادا 105
الجنوبية األمريكية

0.5976690.8134922710.6533789970.659382840.3278632020.5055836180.6555733340.450723518

القيادة األمريكية كوسوفو106
األوروبية

0.5990850.8123373840.646671120.7004043010.9480197680.4213977020.2970369760.43229239

القيادة العسكرية دومينيكا107
الجنوبية األمريكية

0.6041700.8447148090.6273548310.6094896440.3729106120.5711793990.5051292270.4850104

القيادة العسكرية باناما108
الجنوبية األمريكية

0.6065210.7379280240.6350290550.6818074960.1060624880.5258410040.4963569410.588123724

القيادة المركزية كازخستان109
األمريكية

0.6070980.9810484070.7076584050.6778810420.939458350.3337819920.4888761470.590940265

القيادة العسكرية سلفادور110
الجنوبية األمريكية

0.6077310.61913460.6012340820.8505404350.287242890.4364931990.544219920.395198532

القيادة األمريكية في توفالو111
المحيط الهادئ

0.6087410.8756283250.6180861560.7552122190.6422489380.4448565650.2586111460.363272122

القيادة األمريكية مونتينيغرو112
األوروبية

0.6120650.931685020.7380043290.4604524680.6807563380.6149743820.7548476870.537121927
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54

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية بيال روسيا 113
األوروبية

0.6164190.9481174650.8530607440.7378521590.7290055250.286324010.3390827730.558616977

القيادة األمريكية أوكرانيا114
األوروبية

0.6173430.9368937510.7580596830.7461761460.5023576050.3696681890.5176465430.470738673

القيادة األمريكية أندورا 115
األوروبية

0.6252210.8990709110.811852890.3357566580.6300628540.7395338780.7665923860.626926946

القيادة األمريكية في فيتنام116
المحيط الهادئ

0.6261240.7687353310.5916219820.9048714340.415310680.3825618160.4238945560.399912654

القيادة األمريكية في مانغوليا117
المحيط الهادئ

0.6261850.8520845390.642455260.6662728090.8702507640.5100461780.5331281460.471441687

القيادة األمريكية ألبانيا 118
األوروبية

0.6262590.9046960690.637960230.7229717370.5213237210.4751572210.7629939150.441433481

القيادة العسكرية سيشل119
األمريكية في إفريقيا

0.6281080.8109808570.6570867910.6877874940.3903900830.4948358380.5189628290.655611717

القيادة األمريكية في تونغا120
المحيط الهادئ

0.6300460.9061321870.6082565090.7434994070.8448219360.4585851450.7316820130.385257601

القيادة المركزية عمان121
األمريكية

0.6337430.7489692930.6783058020.7232111440.5936563340.4763949970.4772272340.605681428

القيادة العسكرية موريشيوس122
األمريكية في إفريقيا

0.6357630.7785036170.6478002390.5903011550.1871003930.6792085050.5757213120.580459506

القيادة األمريكية مولدوفا123
األوروبية

0.6359870.9176607290.713452350.7097395090.6754923760.4724886460.5339467950.449328928

القيادة األمريكية روسيا124
األوروبية

0.6398780.8055971690.791165950.7387553380.8639955490.3951744730.3591288160.582180922

القيادة العسكرية بيرو125
الجنوبية األمريكية

0.6456700.7352301870.6121369640.8154471590.4926845930.4999156150.5963517210.451805721

0.6536530.9187392510.7030756360.5753178820.4920420960.6456332460.7774440150.553475774القيادة الشماليةباهاماس 126

القيادة األمريكية رومانيا127
األوروبية

0.6576940.9278393090.7163702790.5896356540.6997221720.5875428880.9053129910.600400812

A.1 يتبع الجدول
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الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية في بالو128
المحيط الهادئ

0.6580100.9403520860.6693908720.7734730820.5638265850.4610567230.5135594610.550854819

القيادة األمريكية في الصين129
المحيط الهادئ

0.6635350.8032222190.6606496380.9124581410.7271487380.3472752270.7712755540.524788199

القيادة المركزية البحرين130
األمريكية

0.6637020.7987620250.6897601150.7860153920.6648658550.4086033550.5068710080.783172021

القيادة المركزية الكويت131
األمريكية

0.6648560.819172890.7134478310.7663355870.6670787490.4192692420.5247280110.77242657

القيادة األمريكية قبرص132
األوروبية

0.6656300.9027557290.7548882960.5404266330.6090548190.6458572310.8658494290.662576695

القيادة األمريكية بلغاريا133
األوروبية

0.6661200.9253719640.7434786190.5593078380.8968781020.6021980360.9826298570.612549843

القيادة األمريكية تركيا134
األوروبية

0.6774380.841024060.6483231420.810503440.50611170.5373309390.2629697030.541217747

القيادة العسكرية بربادوس135
الجنوبية األمريكية

0.6815150.8592807370.6599944670.6362349610.4334509740.7028955090.6977632360.565336196

مقدونيا )جمهورية 136
مقدونيا 

اليوغوسالفية 
السابقة(

القيادة األمريكية 
األوروبية

0.6859900.902790950.7491511610.849722820.3222586520.4718972520.4582195330.536808101

القيادة األمريكية سان مارينو137
األوروبية

0.6873140.8777768330.8361358250.5611495090.5183127180.6797421040.7665923860.64448737

القيادة العسكرية سانت كيتس ونيفيس138
الجنوبية األمريكية

0.6915720.8812902560.7128911020.6575499970.3466779870.6652932450.8293395690.62074865

القيادة العسكرية أنتيغوا وباربودا139
الجنوبية األمريكية

0.6939380.8939373260.6676238250.7436657820.2456175620.6383216910.5204114130.575972221

القيادة العسكرية كوبا140
الجنوبية األمريكية

0.6959100.9335263440.8554847130.903038930.3664569330.4042143540.4495370380.475762057
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56 A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة العسكرية جنوب أفريقيا141
األمريكية في إفريقيا

0.6972920.7390006980.4923330010.9108989680.7289288690.5556581510.8069928120.458012442

القيادة األمريكية مالطا142
األوروبية

0.7068690.8054617010.7860868980.6631069270.7321502860.60689150.9690120430.726319966

القيادة األمريكية أرمينيا143
األوروبية

0.7069120.9279258430.6733160980.8951479940.8636935460.4657827420.4834604430.470591816

القيادة العسكرية األرجنتين144
الجنوبية األمريكية

0.7070410.9481786060.6912694780.8085188220.5606474720.5535727320.5565258450.541805549

القيادة المركزية األردن145
األمريكية

0.7073610.8390022130.6412349980.9707369850.5787438810.4483038470.5772611410.487309358

القيادة األمريكية في تايوان146
المحيط الهادئ

0.7096910.8828562010.7043126410.680028370.4562751520.6641787770.2967890980.765940269

القيادة األمريكية في تايالند 147
المحيط الهادئ

0.7113340.8854653720.626772210.9624277340.626940650.4371382870.7274559760.521104959

القيادة العسكرية البرازيل148
الجنوبية األمريكية

0.7166410.8726695670.6791295750.8917254190.3541113220.5492222490.7544722480.490921248

القيادة األمريكية كرواتيا149
األوروبية

0.7199960.9311822510.7751850480.6776053340.5428657280.6660414160.6903734540.629194341

القيادة األمريكية اليونان150
األوروبية

0.7341450.9069916470.7617572640.7326156190.3768267340.6488469230.9165319270.688365064

0.7349710.8956871930.6813370820.9295520010.4849415680.5431892030.6022718310.501174898القيادة الشماليةالمكسيك151

القيادة األمريكية جورجيا152
األوروبية

0.7358210.9328777060.6880755520.9334499340.677988060.5212999460.5576643970.459684241

القيادة المركزية السعودية153
األمريكية

0.7368440.8747796950.6587042020.99075904810.3660616480.5507540440.733411275

القيادة العسكرية كوستا رياكا154
الجنوبية األمريكية

0.7369600.8943804790.6533062340.874460430.3629117420.6205832370.6603452560.534136689
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A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا
الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية ليشتنشتاين155
األوروبية

0.7372190.8961062830.8157274830.5866144170.8277479530.7580912920.7665923860.659550605

القيادة العسكرية أوروغواي156
الجنوبية األمريكية

0.7459570.9506865620.7401029980.6629357980.4381082260.7733959830.9097112370.607551891

القيادة األمريكية موناكو157
األوروبية

0.7537370.79181089110.6776908990.6515568820.6791015670.7665923860.660443708

القيادة األمريكية في ماليزيا158
المحيط الهادئ

0.7611350.8391769140.676871860.8756559550.4930838350.633342950.6687691020.673280121

القيادة األمريكية في بروناي159
المحيط الهادئ

0.7628860.8746874160.704894920.7866193470.6347526780.6418757710.4310186130.874246619

القيادة األمريكية لتفيا160
األوروبية

0.7639370.9686170010.7418180650.7397916180.5635718020.68815345210.698508767

اإلمارات العربية 161
المتحدة

القيادة المركزية 
األمريكية

0.7652000.8479931520.7166243070.8041811840.5988097320.6361406930.5204007660.861066271

القيادة األمريكية ليتوانيا162
األوروبية

0.7715970.9586284380.8147737890.6570413640.6492515620.755328680.9343792720.72347797

القيادة األمريكية إسرائيل163
األوروبية

0.7824390.8548862040.7709739020.9194997720.6007598960.5812790090.3796138640.747078747

القيادة األمريكية بولندا164
األوروبية

0.7827990.9239710910.7622073610.7410597890.6316806870.7365035750.9165319270.712935199

القيادة المركزية قطر165
األمريكية

0.7875340.8255344330.8594473930.8152784070.5327263570.5916682690.6040754391

القيادة األمريكية هنغاريا166
األوروبية

0.7956230.9182774320.7808606060.7953419090.6126653310.7186602230.748745040.716600159

القيادة األمريكية أستونيا167
األوروبية

0.7974430.9613112690.7886552150.7473117750.6508661110.7408603210.9165319270.733650967

القيادة العسكرية تشيلي168
الجنوبية األمريكية

0.8011290.9282264360.6595476640.8269508130.6721610750.7749594870.6534026060.633205173
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58 A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا

الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية سلوفينيا 169
األوروبية

0.8057900.9244630670.8007523190.6996809420.6734453330.8119443120.9302633570.75096352

القيادة األمريكية سلوفاكيا170
األوروبية

0.8084570.9193716460.7736713330.8041740530.627214110.7387614460.9165319270.71531865

القيادة األمريكية إيطاليا 171
األوروبية

0.8216900.8562317130.7888305930.8802307960.6561171840.6998868580.9165319270.726620448

القيادة األمريكية جمهورية التشيك172
األوروبية

0.8471750.9063293810.8581374280.8418889260.6756223030.7584769460.9165319270.754722666

القيادة األمريكية فرنسا173
األوروبية

0.8554070.9015604790.7623281750.8576589150.4213969090.8300162230.9165319270.777041464

القيادة األمريكية بلجيكا174
األوروبية

0.8709330.8903735150.8817175830.7953989520.4947583540.874860740.8326384830.819913866

القيادة األمريكية النمسا175
األوروبية

0.8742430.9181956910.8392631060.7348669130.7113014040.9282601140.9165319270.824196757

القيادة األمريكية إسبانيا176
األوروبية

0.8754750.8944136920.8023594530.9615530760.4897465110.7536285050.9165319270.776630305

القيادة األمريكية لوكسمبورغ177
األوروبية

0.8756940.8879932970.8230894450.7392972460.421330640.9320095790.9165319270.962689426

القيادة األمريكية في سنغافورة178
المحيط الهادئ

0.8782890.754008780.7584259640.8833947770.3838772390.863068910.7665923860.964234101

جمهورية كوريا 179
)كوريا الجنوبية(

القيادة األمريكية في 
المحيط الهادئ

0.8794020.8775576380.7709871070.9957978390.4612370650.7728282740.4970646690.773109163

القيادة األمريكية البرتغال180
األوروبية

0.8887820.8766385240.797326370.9580734580.509045350.823950190.9165319270.704209425

القيادة األمريكية المملكة المتحدة 181
األوروبية

0.8974950.8730660950.7916372180.9034187410.4053626860.8805957720.9165319270.834119172

القيادة األمريكية إيرلندا182
األوروبية

0.9063200.9349776240.8406245970.8488025280.617322290.8821212730.9165319270.891881987
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الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا

الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية أيسلندا183
األوروبية

0.90811210.8581414880.8274760840.6684341510.9185909510.748745040.793996266

القيادة األمريكية في أستراليا 184
المحيط الهادئ

0.9125170.9751578660.8121168850.8702939210.473454860.9240973290.748745040.827583221

القيادة األمريكية سويسرا185
األوروبية

0.9158390.8905809420.7726007840.8013100240.7022577910.748745040.894005898

القيادة األمريكية في نيوزلندا 186
المحيط الهادئ

0.9162790.9549401220.7957544370.8189291540.8081902160.9628515730.9165319270.80260938

القيادة األمريكية هولندا187
األوروبية

0.9189350.8870765340.733377150.9209575360.5534043250.9178625480.9165319270.862303793

0.9249390.7964198840.8006655220.970318670.3776489880.8952873080.9165319270.876147651القيادة الشماليةالوليات المتحدة188

القيادة األمريكية في اليابان189
المحيط الهادئ

0.9264100.8911502610.8086877850.9717637580.4934671080.9036732980.5809581540.777210348

القيادة األمريكية الدنمارك 190
األوروبية

0.9536410.9165862120.8808013070.9038446610.6129087840.9598064640.9165319270.8538081

القيادة األمريكية السويد191
األوروبية

0.9556250.9491147550.761264620.9421204570.7867081220.9542437780.748745040.856365

القيادة األمريكية ألمانيا192
األوروبية

0.9668900.8902194380.8685424660.9950943090.600055940.9115425810.9165319270.863184603

القيادة األمريكية فنلندا193
األوروبية

0.9682740.9650483790.8363510590.9154243730.8620495490.9884257590.748745040.810382184

0.9734000.9634995830.7727584960.9974140550.7186993520.9458815330.9165319270.826922627القيادة الشماليةكندا194

القيادة األمريكية النرويج 195
األوروبية

10.9613298610.89807432110.5921554870.9568518090.748745040.928046396

مالحظة: تتفاوت األلوان بين األحمر الداكن )األكثر عرضة( مروًرا بالبرتقالي واألصفر إلى األخضر الفاتح والداكن )األقل عرضة(.

A.1 يتبع الجدول

الدولة أوالمرتبة
المنطقة

القيادة التي 
تواجه المرض

الدرجة 
اإلجمالية 
المعيارية

درجة النطاق 
الديمغرافي          

درجة نطاق 
الرعاية 

الصحية         

درجة نطاق 
الصحة العامة        

درجة نطاق 
دينامكيات

المرض     

درجة النطاق  
السياسي-

المحلي      

درجة النطاق 
السياسي-ا

الدولي     

درجة النطاق 
االقتصادي  

القيادة األمريكية سلوفينيا 169
األوروبية

0.8057900.9244630670.8007523190.6996809420.6734453330.8119443120.9302633570.75096352

القيادة األمريكية سلوفاكيا170
األوروبية

0.8084570.9193716460.7736713330.8041740530.627214110.7387614460.9165319270.71531865

القيادة األمريكية إيطاليا 171
األوروبية

0.8216900.8562317130.7888305930.8802307960.6561171840.6998868580.9165319270.726620448

القيادة األمريكية جمهورية التشيك172
األوروبية

0.8471750.9063293810.8581374280.8418889260.6756223030.7584769460.9165319270.754722666

القيادة األمريكية فرنسا173
األوروبية

0.8554070.9015604790.7623281750.8576589150.4213969090.8300162230.9165319270.777041464

القيادة األمريكية بلجيكا174
األوروبية

0.8709330.8903735150.8817175830.7953989520.4947583540.874860740.8326384830.819913866

القيادة األمريكية النمسا175
األوروبية

0.8742430.9181956910.8392631060.7348669130.7113014040.9282601140.9165319270.824196757

القيادة األمريكية إسبانيا176
األوروبية

0.8754750.8944136920.8023594530.9615530760.4897465110.7536285050.9165319270.776630305

القيادة األمريكية لوكسمبورغ177
األوروبية

0.8756940.8879932970.8230894450.7392972460.421330640.9320095790.9165319270.962689426

القيادة األمريكية في سنغافورة178
المحيط الهادئ

0.8782890.754008780.7584259640.8833947770.3838772390.863068910.7665923860.964234101

جمهورية كوريا 179
)كوريا الجنوبية(

القيادة األمريكية في 
المحيط الهادئ

0.8794020.8775576380.7709871070.9957978390.4612370650.7728282740.4970646690.773109163

القيادة األمريكية البرتغال180
األوروبية

0.8887820.8766385240.797326370.9580734580.509045350.823950190.9165319270.704209425

القيادة األمريكية المملكة المتحدة 181
األوروبية

0.8974950.8730660950.7916372180.9034187410.4053626860.8805957720.9165319270.834119172

القيادة األمريكية إيرلندا182
األوروبية

0.9063200.9349776240.8406245970.8488025280.617322290.8821212730.9165319270.891881987
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B الملحق
سلل الدول إلسناد البيانات المفقودة

والمناطق،  الدخل  مجموعات  بحسب  دراستها  جرت  التي   195 الـ الدول   1.B الجدول  يصنف 
استخدام وسائل  عبر  ما  بدولة  المفقودة  البيانات  إسناد  وقد جرى  الدولي.  البنك  كما حددها 
شرطية ضمن فئة المنطقة-مجموعة الدخل الخاصة بالبلد. وبالنسبة إلى ألوان أعمدة السلل 
اللونان المستخدمان  أما  المنطقة ومجموعة الدخل فهي تعكس مجموعة الدخل.  الدولة أو  أو 
المرض  التي تواجه  القيادة  المرض والمنطقة فيعكسان  التي تواجه  القيادة  في عامودي تصنيف 

الدولي. البنك  الدفاع ومنطقة  في وزارة 

.B.1 الجدول
المجموعات الثانوية للدول مصنفة بحسب تحديد البنك الدولي لمجموعة الدخل والمنطقة 

القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
شرق آسيا 
والمحيط 

الهادئ - 1 

القيادة األمريكية في كمبوديا 
المحيط الهادئ

2دخل منخفض شرق آسيا والمحيط الهادئ 

جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية 

)كوريا الشمالية( 

القيادة األمريكية في 
المحيط الهادئ

دخل منخفض شرق آسيا والمحيط الهادئ 

شرق آسيا 
والمحيط 

الهادئ - 2 

القيادة األمريكية في إندونيسيا
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

12

القيادة األمريكية في كيريباتي 
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في لوس
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في ميكرونيسيا 
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في ميانمار )بورما(
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في بابوا غينيا الجديدة
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في الفلبين
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
القيادة األمريكية في ساموا

المحيط الهادئ
الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 

الدخل المتوسط
القيادة األمريكية في جزر سليمان 

المحيط الهادئ
الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 

الدخل المتوسط
القيادة األمريكية في تيمور الشرقية

المحيط الهادئ
الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 

الدخل المتوسط
القيادة األمريكية في فانواتو

المحيط الهادئ
الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 

الدخل المتوسط
القيادة األمريكية في فيتنام 

المحيط الهادئ
الفئة الدنيا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 

الدخل المتوسط
شرق آسيا 
والمحيط 

الهادئ - 3 

القيادة األمريكية في الصين
المحيط الهادئ

الفئة العليا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

9

القيادة األمريكية في فيجي
المحيط الهادئ

الفئة العليا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في ماليزيا
المحيط الهادئ

الفئة العليا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في جزر المارشال 
المحيط الهادئ

الفئة العليا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في منغوليا
المحيط الهادئ

الفئة العليا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في بالو
المحيط الهادئ

الفئة العليا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في تايالند
المحيط الهادئ

الفئة العليا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في تونغا
المحيط الهادئ

الفئة العليا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في توفالو 
المحيط الهادئ

الفئة العليا من شرق آسيا والمحيط الهادئ 
الدخل المتوسط

شرق آسيا 
والمحيط 

الهادئ - 4 

القيادة األمريكية في بروناي )بروناي دار السالم(
المحيط الهادئ

دخل مرتفع - خارج شرق آسيا والمحيط الهادئ 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

3

القيادة األمريكية في سنغافورة
المحيط الهادئ

دخل مرتفع - خارج شرق آسيا والمحيط الهادئ 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية في تايوان

المحيط الهادئ
دخل مرتفع - خارج شرق آسيا والمحيط الهادئ 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

شرق آسيا 
والمحيط 

الهادئ - 5 

القيادة األمريكية في أستراليا
المحيط الهادئ

دخل مرتفع - شرق آسيا والمحيط الهادئ 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

4

القيادة األمريكية في اليابان
المحيط الهادئ

دخل مرتفع - شرق آسيا والمحيط الهادئ 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
جمهورية كوريا )كوريا 

الجنوبية(
القيادة األمريكية في 

المحيط الهادئ
دخل مرتفع - شرق آسيا والمحيط الهادئ 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية في نيوزلندا 
المحيط الهادئ

دخل مرتفع - شرق آسيا والمحيط الهادئ 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
أوروبا 
وآسيا 

الوسطى 
1 -

القيادة األمريكية أرمينيا
األوروبية

الفئة الدنيا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

8

القيادة األمريكية جورجيا
األوروبية

الفئة الدنيا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية كوسوفو
األوروبية

الفئة الدنيا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية قيرغيزستان
األمريكية

الفئة الدنيا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية جمهورية مولدوفا
األوروبية

الفئة الدنيا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية طاجيكستان 
األمريكية

الفئة الدنيا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية أوكرانيا
األوروبية

الفئة الدنيا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية أوزباكستان 
األمريكية

الفئة الدنيا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

أوروبا 
وآسيا 

الوسطى 
2 -

القيادة األمريكية ألبانيا
األوروبية

الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

12

القيادة األمريكية أذربيجان 
األوروبية

الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية بيال روسيا
األوروبية

الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية البوسنة والهرسك
األوروبية

الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية بلغاريا
األوروبية

الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية كازاخستان
األمريكية

الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

مقدونيا )جمهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية السابقة(

القيادة األمريكية 
األوروبية

الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية مونتينيغرو 
األوروبية

الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية رومانيا 
األوروبية

الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 
الدخل المتوسط
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
القيادة األمريكية صربيا

األوروبية
الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 

الدخل المتوسط
القيادة األمريكية تركيا

األوروبية
الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 

الدخل المتوسط
القيادة المركزية تركمانستان 

األمريكية
الفئة العليا من أوروبا وآسيا الوسطى 

الدخل المتوسط
أوروبا 
وآسيا 

الوسطى 
3 -

القيادة األمريكية أندورا
األوروبية

دخل مرتفع - خارج أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

9

القيادة األمريكية كرواتيا
األوروبية

دخل مرتفع - خارج أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية قبرص

األوروبية
دخل مرتفع - خارج أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية لتفيا
األوروبية

دخل مرتفع - خارج أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية ليشتنشتاين

األوروبية
دخل مرتفع - خارج أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية ليتوانيا
األوروبية

دخل مرتفع - خارج أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية موناكو

األوروبية
دخل مرتفع - خارج أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية روسيا
األوروبية

دخل مرتفع - خارج أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية سان مارينو

األوروبية
دخل مرتفع - خارج أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

أوروبا 
وآسيا 

الوسطى 
4 -

القيادة األمريكية النمسا
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

24

القيادة األمريكية بلجيكا
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية جمهورية التشيك

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
القيادة األمريكية الدنمارك 

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية إستونيا
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية فنلندا

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية فرنسا
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية ألمانيا

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية اليونان
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية هنغاريا

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية أيسلندا
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية إيرلندا

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية إيطاليا
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية لكسمبورغ

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية هولندا
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية النرويج

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية بولندا
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية البرتغال

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
القيادة األمريكية سلوفاكيا

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية سلوفينيا
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية إسبانيا

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية السويد
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية سويسرا

األوروبية
دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة األمريكية المملكة المتحدة 
األوروبية

دخل مرتفع - أوروبا وآسيا الوسطى 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
أمريكا 

الالتينية 
والكاريبي 

 1 -

القيادة العسكرية هايتي
الجنوبية األمريكية

1دخل منخفض أمريكا الالتينية والكاريبي

أمريكا 
الالتينية 

والكاريبي 
 2 -

القيادة العسكرية بوليفيا
الجنوبية األمريكية

الفئة الدنيا من أمريكا الالتينية والكاريبي
الدخل المتوسط

6

القيادة العسكرية السلفادور
الجنوبية األمريكية

الفئة الدنيا من أمريكا الالتينية والكاريبي
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية غواتيمال
الجنوبية األمريكية

الفئة الدنيا من أمريكا الالتينية والكاريبي
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية غيانا
الجنوبية األمريكية

الفئة الدنيا من أمريكا الالتينية والكاريبي
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية هندوراس
الجنوبية األمريكية

الفئة الدنيا من أمريكا الالتينية والكاريبي
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية نيكاراغوا 
الجنوبية األمريكية

الفئة الدنيا من أمريكا الالتينية والكاريبي
الدخل المتوسط

أمريكا 
الالتينية 

والكاريبي 
 3 -

القيادة العسكرية بليز
الجنوبية األمريكية

الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي
الدخل المتوسط

17

القيادة العسكرية البرازيل
الجنوبية األمريكية

الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية كولومبيا
الجنوبية األمريكية

الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي
الدخل المتوسط
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
القيادة العسكرية كوستا ريكا 

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية كوبا

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية دومينيكا

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية جمهورية الدومينيكان

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية إكوادور

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية غرينادا

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية جامايكا

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبيالقيادة الشماليةالمكسيك

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية باناما

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية باراغواي

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية البيرو

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية سانت لوسيا

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية سانت فينسنت والغرينادين

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية سورينام 

الجنوبية األمريكية
الفئة العليا من أمريكا الالتينية والكاريبي

الدخل المتوسط
أمريكا 

الالتينية 
والكاريبي 

 4 -

القيادة العسكرية أنتيغوا وباربودا
الجنوبية األمريكية

دخل مرتفع - خارج أمريكا الالتينية والكاريبي
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

8

القيادة العسكرية األرجنتين
الجنوبية األمريكية

دخل مرتفع - خارج أمريكا الالتينية والكاريبي
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
دخل مرتفع - خارج أمريكا الالتينية والكاريبيالقيادة الشماليةباهاماس

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة العسكرية بربادوس
الجنوبية األمريكية

دخل مرتفع - خارج أمريكا الالتينية والكاريبي
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة العسكرية سانت كيتس ونيفيس

الجنوبية األمريكية
دخل مرتفع - خارج أمريكا الالتينية والكاريبي

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
القيادة العسكرية ترينيداد وتوباغو

الجنوبية األمريكية
دخل مرتفع - خارج أمريكا الالتينية والكاريبي

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة العسكرية أوروغواي
الجنوبية األمريكية

دخل مرتفع - خارج أمريكا الالتينية والكاريبي
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة العسكرية فنزويال 

الجنوبية األمريكية
دخل مرتفع - خارج أمريكا الالتينية والكاريبي

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

أمريكا 
الالتينية 

والكاريبي 
 5 -

القيادة العسكرية تشيلي
الجنوبية األمريكية

دخل مرتفع - أمريكا الالتينية والكاريبي
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

1

الشرق 
األوسط 
وشمال 

أفريقيا -1 

القيادة العسكرية جيبوتي
األمريكية في إفريقيا

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة الدنيا من 
الدخل المتوسط

6

القيادة المركزية مصر
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة الدنيا من 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية المغرب
األمريكية في إفريقيا

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة الدنيا من 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية فلسطين
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة الدنيا من 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية سوريا
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة الدنيا من 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية اليمن 
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة الدنيا من 
الدخل المتوسط

الشرق 
األوسط 
وشمال 

أفريقيا -2 

القيادة العسكرية الجزائر
األمريكية في إفريقيا

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة العليا من 
الدخل المتوسط

7

القيادة المركزية إيران
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة العليا من 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية العراق
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة العليا من 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية األردن
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة العليا من 
الدخل المتوسط

القيادة المركزية لبنان
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة العليا من 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية ليبيا
األمريكية في إفريقيا

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة العليا من 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية تونس
األمريكية في إفريقيا

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

الفئة العليا من 
الدخل المتوسط
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
الشرق 
األوسط 
وشمال 

أفريقيا -3 

القيادة المركزية البحرين
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

دخل مرتفع - خارج 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

7

القيادة المركزية الكويت
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

دخل مرتفع - خارج 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة األمريكية مالطا

األوروبية
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
دخل مرتفع - خارج 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة المركزية عمان
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

دخل مرتفع - خارج 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة المركزية قطر

األمريكية
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
دخل مرتفع - خارج 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

القيادة المركزية السعودية
األمريكية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

دخل مرتفع - خارج 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
القيادة المركزية اإلمارات العربية المتحدة 

األمريكية
الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا 
دخل مرتفع - خارج 

منظمة التعاون 
القتصادّي والتنمية

الشرق 
األوسط 
وشمال 

أفريقيا -4 

القيادة األمريكية إسرائيل 
األوروبية

الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا 

دخل مرتفع - 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

1

أمريكا 
الشمالية 

 1-

دخل مرتفع - أمريكا الشماليةالقيادة الشماليةكندا
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

2

دخل مرتفع - أمريكا الشماليةالقيادة الشماليةالوليات المتحدة 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
جنوب 

آسيا - 1
القيادة المركزية أفغانستان

األمريكية
2دخل منخفض جنوب آسيا

القيادة األمريكية في نيبال
المحيط الهادئ

دخل منخفض جنوب آسيا

جنوب 
آسيا - 2

القيادة األمريكية في بنغالدش
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من جنوب آسيا
الدخل المتوسط

5

القيادة األمريكية في بوتان
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من جنوب آسيا
الدخل المتوسط

القيادة األمريكية في الهند
المحيط الهادئ

الفئة الدنيا من جنوب آسيا
الدخل المتوسط

القيادة المركزية باكستان
األمريكية

الفئة الدنيا من جنوب آسيا
الدخل المتوسط
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
القيادة األمريكية في سريالنكا 

المحيط الهادئ
الفئة الدنيا من جنوب آسيا

الدخل المتوسط
جنوب 

آسيا - 3
القيادة األمريكية في جزر المالديف 

المحيط الهادئ
الفئة العليا من جنوب آسيا

الدخل المتوسط
1

أفريقيا 
جنوب 

الصحراء 
 1 -

القيادة العسكرية بنين
األمريكية في إفريقيا

26دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية بوركينا فاسو
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية بوروندي
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية جمهورية أفريقيا الوسطى
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية تشاد
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية جزر القمر
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

القيادة العسكرية 
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية إريتريا
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية أثيوبيا
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية غامبيا
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية غينيا
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية غينيا-بيساو
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية ليبيريا
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية مدغشقر
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية مالوي
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية مالي
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية موزنبيق
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية النيجر
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
القيادة العسكرية رواندا

األمريكية في إفريقيا
دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية سيراليون
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية الصومال
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية جنوب السودان
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية تنزانيا
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية توغو
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية أوغندا
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

القيادة العسكرية زمبابوي 
األمريكية في إفريقيا

دخل منخفض أفريقيا جنوب الصحراء 

أفريقيا 
جنوب 

الصحراء 
 2 -

القيادة العسكرية كاميرون
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

14

القيادة العسكرية جمهورية الرأس األخضر
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

جمهورية الكونغو )كونغو-
برازافيل(

القيادة العسكرية 
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية ساحل العاج
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية غانا
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية كينيا
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية ليسوتو
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية موريتانيا
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية نيجيريا
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية ساو تومي وبرينسيب
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية السنغال
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية السودان
األمريكية في إفريقيا

الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط
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القيادة التي تواجه البلد أو المنطقة السلة
المرض

تصنيف البنك الدولي 
عدد الدول مجموعة الدخلللمناطق الجغرافية

في السلة
القيادة العسكرية سوازيلند

األمريكية في إفريقيا
الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 

الدخل المتوسط
القيادة العسكرية زامبيا

األمريكية في إفريقيا
الفئة الدنيا من أفريقيا جنوب الصحراء 

الدخل المتوسط
أفريقيا 
جنوب 

الصحراء 
 3 -

القيادة العسكرية أنغول
األمريكية في إفريقيا

الفئة العليا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

6

القيادة العسكرية بوتسوانا
األمريكية في إفريقيا

الفئة العليا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية الغابون
األمريكية في إفريقيا

الفئة العليا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية موريشيوس
األمريكية في إفريقيا

الفئة العليا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية ناميبيا
األمريكية في إفريقيا

الفئة العليا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

القيادة العسكرية جنوب أفريقيا
األمريكية في إفريقيا

الفئة العليا من أفريقيا جنوب الصحراء 
الدخل المتوسط

أفريقيا 
جنوب 

الصحراء 
 4 -

القيادة العسكرية غينيا الستوائية
األمريكية في إفريقيا

دخل مرتفع - خارج أفريقيا جنوب الصحراء 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية

2

القيادة العسكرية سيشل 
األمريكية في إفريقيا

دخل مرتفع - خارج أفريقيا جنوب الصحراء 
منظمة التعاون 

القتصادّي والتنمية
مالحظة: األلوان في أعمدة السلة، والدولة أو المنطقة ومجموعة الدخل تعكس مجموعة الدخل؛ األلوان في عامودي 

القيادة التي تواجه المرض وتصنيف المناطق تعكس القيادة التي تواجه المرض في وزارة الدفاع ومنطقة البنك الدولي. 
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االختصارات

AFRICOMإفريقيا في  األمريكية  العسكرية  القيادة 
CDCمنها والوقاية  األمراض  مكافحة  مراكز 

CENTCOMاألمريكية المركزية  القيادة 
DDالمرض ديناميكيات 
DGديمغرافي

DoDاألمريكية الدفاع  وزارة 
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فيروسا  بها  تسبب  التي  تلك  غرار  على  األخيرة،  اآلونة  في  معدية خطيرة  أمراض  تفشي  أظهر 
الخطوات من أجل  إلى تنسيق  المعدية والحاجة  للحدود لألمراض  العابرة  الطبيعة  إيبوال وزيكا، 
للحصول  القصوى  باألولوية  التفشي  لهذا  األكثر عرضًة  الدول  انتشارها. وربما تحظى  الحّد من 
مؤشر  استحدثنا  الدول،  هذه  تحديد  على  المساعدة  وبغية  والتمويلي.  التقني  الدعم  على 
والوكاالت  األمريكية  للحكومة  أداة  ليكون  المؤشر  هذا  ُصّمم  وقد  المعدية.  لألمراض  التعّرض 
المساعدة  وبالتالي  المعدية،  باألمراض  الدول  تأثر  لمدى  أوضح  بفهم  تزويدها  أجل  الدولية من 
للحّد  الوقائية  بالتدابير  الخاصة  والخطوات  القرارات  التخاذ  الضرورية  المعلومات  توفير  على 

األمراض.  لهذه  المحتمل  التفشي  آثار  من 
لجأ المؤلفون إلى منهجية دقيقة من أجل تحديد الدول األكثر عرضًة لتفشي األمراض. وقد أجروا 
مراجعة شاملة لمقاالت ذات صلة لتحديد العوامل التي تؤثّر على درجة التأثر باألمراض المعدية. 
وباستخدام البيانات المتاحة على نطاق واسع، استحدث المؤلفون مؤشًرا لتحديد الدول التي قد تتأثر 
التركيز على  التأثر اإلجمالية. على صانعي السياسة  باألمراض ومن ثم قاموا بتصنيفها وفق درجة 
الدول الـ25 األكثر عرضًة مع إيالء اهتمام خاص لـ”حزام األمراض” المحتمل في منطقة الساحل األفريقي.
الحالة  إلى  استناًدا  أفضل مما كان متوقًعا  لعدة دول  المعدية  باألمراض  التأثر  أتت درجات  وقد 
التحديات  أن تتجاوز  المنخفض يمكنها  الدخل  الدول ذات  أن  إلى  االقتصادية وحدها. ويشير ذلك 
االقتصادية وأن تتمتع بقدرة أكبر على مواجهة تحديات الصحة العامة، على غرار تفشي األمراض 

المعدية.

Arabic translation: 
"Identifying Future Disease Hot Spots"
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