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 2019آذار/مارس  5-8
 *)ب( من جدول األعمال املؤقت 4البند 

    بنود للعلم: اإلحصاءات الصحية
تقرير منظمةةةةة الصةةةةةةةةةةحةةةةة العةةةةالميةةةةة الةةةة ي ي ي  العمةةةة  الجةةةةاري  ي مجةةةةا    

 الصحية اإلحصاءات
  

 م كرة م  األمي  العام  
 
وللممارسات السابقة، يتشرف األمني  2018/227وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  

العام بأن حييل طيه تقرير منظمة الصــــحة العاملية البي يبني العمل ا اري ل اال اءاصــــايات الصــــحية 
ألمراض، وأنشــ ة ل إطار الرصــد العاملي ألاداف التنمية املســتدامة املتعلقة بالصــحة، والتصــنيل الدو  ل

املنظمة املعيارية. ويتضــــــــــمن التقرير أيضــــــــــا معللمات مســــــــــت ملة عن العمل ا اري لتع ي  نظم املعللمات 
 الصحية الق رية. 

 
  واللجنة مدعلة إىل أن حتيط علما هببا التقرير. 

  

 

 * E/CN.3/2019/1. 

https://undocs.org/AR/E/CN.3/2019/1
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 منظمة الصحة العالمية ع  اإلحصاءات الصحيةتقرير   
 معلومات عامة مستكملة ع  العم  اإلحصائي  ي مجا  الصحة - أوال 

قامت منظمة الصـــــــــحة العاملية، منب اعتماد أاداف التنمية املســـــــــتدامة، واســـــــــتنادا ل عمل ا إىل  - 1
ل ما يتعلق باءبالغ عن األاداف املؤشـــرات الصـــحية األســـاســـية املامة وإىل الت ام ا عاا الدول األعضـــاي 

يتضـمن تقديرات صحية  اءاصـايات الصـحية العامليةاملتعلقة بالصـحة، بنشـر تقرير سـنلي رميسـي بعنلان 
على  (1)عاملية وإقليمية وق رية تســــــــــــتند إىل البيانات الا تبل  عن ا الدول األعضــــــــــــاي. ور   التقرير األ ر

ل ذلك الصــــــــــحة اء ابية وصــــــــــحة األم ات وامللاليد واألط ال،  خمتلل األاداف املتعلقة بالصــــــــــحة،  ا
 واأل  ار البيئية، واملخاطر الصحية، وت شي األمراض. 

ونشــرت امل اتا اءقليمية الســتة ملنظمة الصــحة العاملية أيضــا نقاطا رميســية  اصــة ب ل من قة  - 2
  ذلك املسامل املتعلقة بالصحة البيئية. عن األاداف، وعن املسامل الصحية اءقليمية وامللاضيعية،  ا ل

وتتبع البيانات واءاصـايات الا تسـتخدم ا منظمة الصـحة العاملية وتصـدراا املبادس األسـاسـية  - 3
، الا أبرزت في ا اللجنة أمهية اءاصــــايات الر ية ل تلبية ااتياجات البلدان من (2)لإلاصــــايات الر ية

ا لدة امل للبة لإلاصايات الر ية، واستخدام ابا اءاصايات ونشراا. املعللمات، وتناولت بالت صيل 
، البي يتناول حتديدا 5وجيا أن تتلافق اءاصايات الصحية الر ية مع املبادس األساسية. ووفقا للمبدأ 

مصــــادر اءاصــــايات الر ية، جيلز ا صــــلل على البيانات، لألةراض اءاصــــامية، من أي مصــــدر  ان، 
الدراســـات االســـتقصـــامية اءاصـــامية أو الســـجالت اءدارية. وينباي للل االت اءاصـــامية واي ســـلاي من 

ختتار املصـــدر البي يتناســـا على أفضـــل وجه مع ااتياجاأا اضددة أن تضـــع ل االعتبار عناصـــر النلعية 
 والتلقيت والت اليل والعاي البي يقع على  اال اجمليبني.

ملؤشــــــــــرات الصــــــــــحية متااة ل ل فئة ســــــــــ انية وف ة قيد النظر، وقد ونادرا ما ت لن قياســــــــــات ا - 4
ت لن البيانات املتااة قابلة للمقارنة. وحتدد املبادس التلجي ية لإلبالغ عن التقديرات الصـــــــــــــــحية بدقة  ال

أفضـــــل تارســـــات اءبالغ للدراســـــات الرامية إىل اســـــاب التقديرات الصـــــحية  (3)(GATHERوشـــــ افية )
الس انية )ل ال مان أو امل ان(، باستخدام مصادر معللمات متعددة. وتشمل التقديرات للعديد من ال ئات 

الصــــــــــــــحية الا تد ل ل ن ال ابا املبادس التلجي ية ايع التقديرات ال مية على مســــــــــــــتل  الســــــــــــــ ان 
 للمؤشـــــــــرات الصـــــــــحية على الصـــــــــعيد العاملي واءقليمي واللطة ودون اللطة،  ا ل ذلك ا الة الصـــــــــحية،
 وادوث وانتشـــــــــــار األمراض واءصـــــــــــابات واءعاقة، واألداي، ومؤشـــــــــــرات اضد دات الصـــــــــــحية،  ا ل ذلك
الســـــــــــلل يات الصـــــــــــحية وااالت التعرض الصـــــــــــحي. وتتألل املبادس التلجي ية من قاممة مرجعية تضـــــــــــم 

 عنصرا ضروريا لتحقيق أفضل تارسات اءبالغ. 18
تقلدا منظمة الصــــــــحة  البي، الا يضــــــــ لع هبا ق ا  الصــــــــحةوبالنظر إىل ال م اهلامل من األعمال  - 5

ا صــــلل عليه من اجملتمع العاملي،  ا ل ذلك األوســــا   اإىل  ل الدعم البي مي ن  املنظمةحتاج تالعاملية، ســــ
__________ 

 (1) World Health Organization (WHO), World Health Statistics 2018: Monitoring Health for the Sustainable 

Development Goals (Geneva, 2018). 
 .٦8/2٦1قرار ا معية العامة  (2) 
 .http://gather-statement.orgمتاح على الرابط التا :  (3) 

http://gather-statement.org/
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املشـــــــ م بني األمانات املعة  اءاصـــــــامية، ول أللراا األج  ة اءاصـــــــامية اللطنية. وقد وضـــــــع ال ريق العامل
، إطارا لإلاصـــــــــــــايات الصـــــــــــــحية يتضـــــــــــــمن 2004باءاصـــــــــــــايات الصـــــــــــــحية، البي   تشـــــــــــــ يله ل عام 

  التالية: األاداف
تلضيح مضملن اءاصايات الصحية )على سبيل املثال، مستليات وأسباب اللفيات  )أ( 

ددات الصـــحية؛ وتلافر  دمات الرعاية واض ،وعلامل اخل ر ،واالعتالل؛ وا الة الصـــحية من ايأل األداي
الصـــــحية ونلعيت ا واالســـــت ادة من ا؛ ون قات الرعاية الصـــــحية( والعالقة بني املضـــــملن ومصـــــادر البيانات 
األ ثر شــــيلعا الل الصــــحة )التســــجيل املدس؛ واملســــلح الســــ انية واملؤســــســــية؛ ومراقبة األمراض والرعاية 

 الصحية؛ والسجالت اءدارية(؛ 
عســـيد طابع التســـلســـل اهلرمي للمعللمات ضـــمن ااالت املضـــملن، وتســـليط الضـــلي  )ب( 

على ا اجة امللحة إىل اختاذ تدابر عامة لصـــــــــحة الســـــــــ ان وتدابر تتعلق حتديدا بالظروف ال ســـــــــيلللجية 
 اضددة من النااية ال بية ا يلية وألددات ابا الظروف؛

 مع البيانات يلفر معللمات عن طام ة من  إتااة إم انية حتديد نظام شــامل ومتســق )ج( 
 امللاضيع حبيأل مي ن التخلص من النظم اءاصامية اجمل أة أو املنع لة؛

 تيسر حتديد اجملاالت الا حتتاج إىل هنج مبت رة  مع البيانات؛ )د( 
تيسر إض اي ال ابع املؤسسي على الشرا ات بني امل اتا اءاصامية اللطنية ووزارات  )ه( 

 الصحة وةراا من ا  ات املست دفة دا ل البلدان.
وحتتاج منظمة الصــــحة العاملية، بلصــــ  ا الل الة الرامدة لإلاصــــايات الصــــحية، إىل التشــــاور مع  - ٦

 اخلرباي ذوي الصلة،  ا ل ذلك اخلرباي على الصعيد اللطة، من أجل املضي قدما بالعمل.
  

 رصد إطار تأثير جديد  - ثانيا 
، وافقت 2018 الدورة ا ادية والســــــــبعني  معية الصــــــــحة العاملية، الا عقدت ل أيار/مايل ل - 7

ورابت برؤيت ا  2023-2019الدول األعضــــــــاي على برنامج العمل العام الثالأل عشــــــــر للمنظمة لل  ة 
ال ملاة. وي دف إطار تأثر “ ثالثة باليني شـــــــــــخص”ال ملاة، على النحل البي أعربت عنه أاداف 

تأثر قابل    الة أن ي لن لربامج املنظمةالثالأل عشـــــــــــــر إىل   ممنظمة الصـــــــــــــحة العاملية لربنامج العمل العا
للقياس على الناس على الصـــــعيد الق ري. ولبلك، ف ل ين لي على إم انية حتليل ال ريقة الا تعمل هبا 
منظمة الصـــــــــــــــحة العاملية عن طريق ترســـــــــــــــيا الت اماأا ل نتامج قابلة للقياس، تا ي يد من ااتمال حتقيق 

ن يب والرصـــــد االســـــ اتيجيني ألاداف باليني شـــــخص. ويرشـــــد إطار التأثر الت أاداف اللصـــــلل إىل ثالثة
املتعلق بضـــــمان جلتع ا ميع بأ ا   3ســـــيما، على ســـــبيل املثال ال ا صـــــر، اهلدف  التنمية املســـــتدامة، ال

عيش صـــحية وبالرفااية ل ايع األعمار، من  الل اتبا  هنج يشـــمل مســـار ا ياة. وي دف ابا اءطار 
الصـــحة العاملية والدول األعضـــاي والشـــر اي من أجل حتقيق أاداف إىل تتبع ا  لد املشـــ  ة ألمانة منظمة 

 الثالأل عشر وأاداف التنمية املستدامة. العامبرنامج العمل 
وإطار التأثر ال نظام قياس ثالثي ال بقات: )أ( مقياس شـــــــــــــــامل وقابل للمقارنة لقياس التقدم  - 8

البي يربط بني أاداف اللصلل إىل ثالثة باليني  اضرز البي يتم اءبالغ عنه  ؤشر العمر الصحي املتلقع
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شـــــــخص؛ )ب( أاداف اللصـــــــلل إىل ثالثة باليني شـــــــخص، الا تر   على التا ية الصـــــــحية الشـــــــاملة، 
 ةاية برنااية واملؤشرات املرتب ة هبا.  4٦وااالت ال لارس الصحية، وتع ي  صحة الس ان؛ )ج( 

شـــخص فيما يلي: اســـت ادة بليلن شـــخص إضـــال من وتتمثل أاداف اللصـــلل إىل ثالثة باليني  - 9
التا ية الصـحية الشـاملة؛ وت ويد بليلن شـخص إضـال حبماية أفضـل من ااالت ال لارس الصـحية؛ وجلتع 
بليلن شــخص إضــال  ســتل  أفضــل من الصــحة والرفاا. وســيتم حتقيق ابا األاداف ل املقام األول من 

لدعلة والتنظيم. وســيتم قياس  ل ادف من أاداف اللصـلل  الل الســياســات الشــاملة لعدة ق اعات وا
إىل ثالثة باليني شــــــخص باســــــتخدام مؤشــــــرات مر بة، واي مؤشــــــر للتا ية الصــــــحية الشــــــاملة، ومؤشــــــر 
للحماية ل ااالت ال لارس الصــــــحية، ومؤشــــــر لتع ي  صــــــحة الســــــ ان، ويرد وصــــــل ابا املؤشــــــرات ل 

 ال رو  من ألل إىل جيم أدناا.
 

 ر التغطية الصحية الشاملةمؤش - ألف 
ســيســتخدم مقياس مر ا لتا ية اخلدمات وما يتصــل ببلك من مشــقة مالية لرصــد التقدم اضرز  - 10

الثالأل عشـــــر. ويعراف ابا املقياس املر ا باعتبارا نســـــبة الســـــ ان  العامحنل حتقيق أاداف برنامج العمل 
بســـــبا اءن ال ال بر على الصـــــحة ل بلد  البين تشـــــمل م تا ية اخلدمات وال يعانلن من مشـــــقة مالية

( من مؤشـــرات أاداف التنمية املســـتدامة، يســـتخدم مبدأ 1( )8) 3ل ســـنة معينة. وجلشـــيا مع املؤشـــر  ما
املؤشـــرات ال اشـــ ة لتقييم تا ية اخلدمات. وســـيتم قياس ا ماية من املخاطر املالية عن طريق قياس ا  ي 

رعاية الصــــــــــحية وال يلاجه إن اقا  برا على الصــــــــــحة ل ســــــــــنة معينة من األســــــــــر املعيشــــــــــية البي يتلقى ال
((. وســـيتم تناول اءنصـــاف ل التا ية الصـــحية الشـــاملة من  الل دراســـة ال ئة 2( )8) 3املؤشـــر  )انظر

العمرية )دورة ا ياة( وتلزيع ا اســــا نل  جنس األشــــخا  املدرجني ل بيانات  ط األســــاس ودراســــة 
 الصحية الشاملة.  ال يادات ل التا ية

( بشــــــــــأن حتقيق التا ية الصــــــــــحية الشــــــــــاملة، 8) 3ومن أجل عســــــــــيد ال ملح اللارد ل الااية  - 11
ذلك ا ماية من املخاطر املالية، وإم انية ا صـــــلل على  دمات الرعاية الصـــــحية األســـــاســـــية ا يدة  ل  ا

نة ا يدة ال عالة امليســــــــلرة الت ل ة،  ة وإم انية اصــــــــلل ا ميع على األدوية واللقااات األســــــــاســــــــية املأمل 
، (1( )8) 3ااجة إىل وضــع من جية ألســنة لتضــمني جلانا ا لدة ل تا ية اخلدمات اضددة ل املؤشــر 

تا ية تلافر اخلدمات الصـــحية األســـاســـية )املعرافة باعتباراا متلســـط التا ية الا تلفر اخلدمات األســـاســـية 
اشــــــــــ ة الا تشــــــــــمل الصــــــــــحة اء ابية، وصــــــــــحة األم ات، وامللاليد ا دد، املســــــــــتندة إىل اءجرايات ال 

واألط ال، واألمراض املعدية، واألمراض ةر املعدية، والقدرة على تلفر اخلدمات، وإم انية اللصـــلل إلي ا 
لد  الس ان عملماً واألشد ارمانا  صلصا(. واستجابة للحاجة إىل برامج فعالة تقدم  دمات صحية 

تعمل منظمة الصـــــــحة العاملية مع الدول األعضـــــــاي والشـــــــر اي وفريق اخلرباي املشـــــــ م بني الل االت جيدة، 
املعة  ؤشــرات أاداف التنمية املســتدامة على   الة أن عســد اءاصــايات الصــحية لألاداف الت لعات 

ات املق اة ا قيقية للدول األعضــــــــــاي واألاداف الا اددواا لتحليل عاملنا. وســــــــــلف تتناول التحســــــــــين
معيار جلدة اهلدف من  الل قياس التا ية ال عالة وامل اســـا الصـــحية الا تلفراا اخلدمات األســـاســـية. 

. 2018وُقدمت املن جية املنقحة إىل ال ريق ل ي يســـــــــــتعرضـــــــــــ ا ويعلق علي ا ل  انلن األول/ديســـــــــــمرب 
 ملناقشة املن جية املنقحة. 2019املقرر عقد اجتما  إل  وس لل ريق ل  انلن الثاس/يناير  ومن
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  مؤشر الحماية  ي حاالت الطوارئ الصحية - باء 
يتسق اهلدف املتمثل ل ت ويد بليلن شخص إضال حبماية أفضل من ااالت ال لارس الصحية  - 12

عن  201٦( ل إطار أاداف التنمية املســـتدامة والتقرير الصـــادر عام 1)د( ) 3)د( واملؤشـــر  3مع الااية 
والتصــــدي له.  ( ل ســــيال ت شــــي فروس إيبلال2005 نة املراجعة املعنية بدور الللامح الصــــحية الدولية )

وســـيتم قياس التقدم اضرز حنل حتقيق ابا اهلدف باســـتخدام مؤشـــر للحماية ل ااالت ال لارس الصـــحية 
يتألل من ثالثة مؤشــــرات  اشــــ ة )أو مؤشــــرات فرعية( ترصــــد أنشــــ ة التأاا  االت ال لارس الصــــحية 

 واللقاية من ا و ش  ا والتصدي هلا. 
 

  مؤشر تعزيز صحة السكان - جيم 
ير   اـــدف البليلن شــــــــــــــخص ذو الصــــــــــــــلـــة على أثر التـــد الت املتعـــددة الق ـــاعـــات الا تتـــأثر  - 13

بالســـــياســـــات العامة والدعلة والن ج التنظيمية الا يشـــــرف علي ا الق ا  الصـــــحي. وتســـــتند املؤشـــــرات ذات 
دي ملختلل مؤشــرا إىل اا اض عاي املرض البي يتحقق عن طريق التصــ 19األوللية ا الية البال  عدداا 

 املخاطر االجتماعية والبيئية والسلل ية من  الل السياسات العامة والدعلة والتد الت التنظيمية. 
 

 غايات ال رنامج الصحي ومؤشراته - دا  
من الاايات الربنااية واملؤشـــــرات املرتب ة هبا  ثابة املعة أدوات مرنة  4٦يســـــتخدم ما املعه  - 14

ة الصـــــحة العاملية وتتبع التقدم اضرز حنل حتقيق أاداف التنمية املســـــتدامة وتســـــريع لقياس أداي برامج منظم
وترته. وســـــتســـــتخدم البلدان ابا املؤشـــــرات لتتبع التقدم اضرز بشـــــأن أوللياأا املختارة؛ ولبلك، لن يتتبع 

 الثالأل عشر. العام ل بلد  ل مؤشر ألةراض رصد األداي ل ما يتعلق بربنامج العمل 
ةايات مع قرارات اعية  10ةاية مع أاداف التنمية املسـتدامة؛ وتتسـق  29ويتسـق ما املعه  - 15

ةايات مع أاداف التنمية املســـــتدامة وقرارات  5الصـــــحة العاملية و/أو   ط عمل ا و/أو أطراا؛ وتتســـــق 
 ان أولليتني من اعية الصــحة العاملية و/أو   ط عمل ا و/أو أطراا؛ وانام ةايتان جديدتان جلاما وتعا

أولليات الصـحة العامة الناشـئة، ومها مقاومة مضـادات املي روبات وا د من اللفيات النااة عن األمراض 
 ا ساسة للمناخ. ويرد ل ا دول أدناا ملج  لالتسال مع ةايات إطار تأثر منظمة الصحة العاملية. 

 
 عدد الاايات اتسال الاايات

 29 املستدامةأاداف التنمية   
 10 قرارات/  ط عمل/أطر اعية الصحة العاملية

 5 أاداف التنمية املستدامة وقرارات/  ط عمل/أطر اعية الصحة العاملية
 44 المجموع الفرعي 

 2 ةايتان جديدتان )مقاومة مضادات املي روبات وا د من اللفيات النااة عن األمراض ا ساسة للمناخ(
 46 المجموع 
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 رصد أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالصحة - ثالثا 
قدمت منظمة الصـــــحة العاملية إســـــ امات اامة ل العمل البي تضـــــ لع به اللجنة وفريق اخلرباي  - 1٦

املشـ م بني الل االت املعة  ؤشـرات أاداف التنمية املسـتدامة. وتشـارم املنظمة مشـار ة  املة ل أعمال 
املتعلقة  ومناقشــــــــــات ال ريق من  الل تقدش مق اات بشــــــــــأن أنســــــــــا املؤشــــــــــرات، والبيانات اللصــــــــــ ية

باملؤشــــرات املختارة، وبيانات تتعلق بالتقرير الســــنلي عن األاداف البي تعدا شــــعبة اءاصــــايات التابعة 
 ءدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بالنيابة عن منظلمة األمم املتحدة. 

ية والرفاا ويتمشـــــــــــى إطار التأثر اخلا  باملنظمة مع   ة العمل العاملية من أجل ا ياة الصـــــــــــح - 17
، وال الت ام تارخيي باالحتاد من أجل الصــــحة طلبته مســــتشــــارة أملانيا ورميس ةانا ورميســــة وزراي (4)للجميع

النرويج، بــدعم من األمني العــام لألمم املتحــدة. وحيــدد الرد املشـــــــــــــــ م إطــارا واملعــة من املعــا  اهلــامــة 
ـــــــــــــــ ، وذلك  لايمة ا  لد وتسريع وترة التقدم و 2023 لعام ةاية متعلقة  50تع ي  املسايلة ل ما يتعلق بـ

 ادفا من أاداف التنمية املستدامة. 14بالصحة عرب 
وميثل رصد االة الق ا  الصحي والتقدم اضرز واالعااات، واألاداف املتعلقة بالصحة حتديات  - 18

لعديد من البلدان. وي داد  برة ملعظم البلدان. وال ت ال القدرات اءاصـــامية ل اال الصـــحة ضـــعي ة ل ا
ابا اللضــــــع ســــــليا بســــــبا ارت ا  ال لا على البيانات املصــــــن ة اســــــا نل  ا نس والســــــن وةراا من 
اخلصـــــــــامص ذات األمهية ل الســـــــــياقات اللطنية، من أجل تلبية ااتياجات ال قراي والضـــــــــع اي واضرومني. 

إىل البلـدان من أجل مســــــــــــــــاعدأا ل تلبية  وتعمـل ايع برامج املنظمـة بال  لـل على تقـدش الدعم التقة
ااتياجاأا لرصــــد أاداف التنمية املســــتدامة. وإن تع ي  التنســــيق والتعاون بني ق ا  الصــــحة، مثل وزارات 
الصــحة، وامل اتا اءاصــامية اللطنية ال الســبيل إىل تع ي  النظام اءاصــامي اللطة للصــحة. وباءضــافة 

على اع البيانات وع ي اا وحتليل ا واستخدام ا ونشراا واءبالغ ال عال إىل ذلك، فإن القدرة املؤسسية 
ةر  افية لد  املؤســـســـات الق رية ذات الصـــلة. وســـيضـــ لع ق ا  الصـــحة ومنظمة الصـــحة العاملية بدور 

 ااسم ل ابا املسعى.
 للجنة وقد بدأ تشـــــــــــــــايل النظام التعاوس للبيانات الصـــــــــــــــحية  الل الدورة الســـــــــــــــابعة واألربعني - 19

اءاصــــــــــامية، اســــــــــتجابة للتقييم البي م ادا أن من الضــــــــــروري أن تصــــــــــبح االســــــــــتثمارات ل تع ي  نظم 
املعللمات الصحية اللطنية على قدر أ رب من ال  اية لتتسّنا تلبية ال لبات املتعلقة برصد أاداف التنمية 

 اءاصامية اللطنية.املستدامة ذات الصلة بالصحة، واءس ام ل التنمية املستدامة للنظم 
وتتمثل م مة النظام التعاوس للبيانات الصــــحية ل تعظيم وملايمة االســــتثمارات ل نظم املعللمات  - 20

الصحية اللطنية وضمان أن يتبع أصحاب املصلحة والشر اي هنجا وأساليا متسقة  مع البيانات وحتليل ا. 
 تتضـــمن نس نقا  بشـــأن قياس الصـــحة واملســـايلة عن ا ويســـت يد النظام التعاوس من الدعلة إىل العمل الا

يلي: )أ( حتســني   اية  من أجل وضــع هنج منســق تعتمدا البلدان والشــر اي وأصــحاب املصــلحة امللت مني  ا
زيادة تأثر املنافع العامة العاملية  وملايمة االستثمارات التقنية واملالية ل نظم املعللمات الصحية اللطنية؛ )ب(

 . (5)الل زيادة امللايمة واالتسال بني األدوات واألساليا والن جمن  

__________ 

 .www.who.int/sdg/global-action-planمتااة على الرابط التا :  (4) 
 .“2018-201٦ التقرير املرالي للنظام التعاوس للبيانات الصحية لل  ة”النظام التعاوس للبيانات الصحية  (5) 
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 حزمة تقنية جديدة لتعزيز نظم ال يانات الصحية القطرية - رابعا 
دعما لنظم البيانات والقدرات الق رية املع زة لرصــــــــــــد أاداف التنمية املســــــــــــتدامة ذات الصــــــــــــلة  - 21

ع الشر اي ل النظام التعاوس للبيانات الصحية، بت لير بالصحة، قامت منظمة الصحة العاملية، بالتعاون م
)املســــــح، العد، التحســــــني، االســــــتعراض،  SCOREا مة تقنية جديدة للبيانات الصــــــحية، تعرف باســــــم 
 التم ني(. و  تصميم ا  مة لتم ني البلدان تا يلي: 

الق رية والقدرات التعرف بســـــــــــــرعة على الثارات واالاتياجات اهلامة ل نظم البيانات  )أ( 
 الالزمة لرصد األاداف املتعلقة بالصحة؛

تر ي  االســـــــــــــــتثمارات على التد الت ذات األوللية الا مي ن أن ي لن هلا، اتمعة،  )ب( 
 تأثر  بر على تلليد البيانات املتعلقة بالصحة وجلدأا وحتليل ا واستخدام ا ونشراا؛

ملعاير امللصـــــــــى هبا أو املدرجة ضـــــــــمن أفضـــــــــل االســـــــــت ادة من اءجرايات واألدوات وا )ج( 
 املمارسات من أجل تع ي  خمتلل م لنات نظم املعللمات الصحية والقدرات اءاصامية. 

وســــــــــــينشــــــــــــر أول تقرير عاملي عن االة النظم الق رية للمعللمات الصــــــــــــحية وقدراأا على رصــــــــــــد  - 22
ة لتحديد اءجرايات واالاتياجات ذات . وسيلفر ذلك التقرير فرصة م م2019األاداف الصحية ل عام 

 األوللية، وتلجيه االستثمارات، والعمل  ثابة مؤشر مرجعي لرصد التقدم اضرز ل األداي مع مرور اللقت. 
  

 التصنيفات - خامسا 
تســـــتند اءاصـــــايات الصـــــحية الق رية إىل أســـــاس متني يتمثل ل التصـــــنيل اءاصـــــامي الدو   - 23

لألمراض واملشـا ل الصـحية ذات الصـلة. وتلشـك عملية التنقيح ا ادي عشـر للتصـنيل الدو  لألمراض 
، أصــــــــدرت منظمة الصــــــــحة العاملية نســــــــخة اســــــــتعدادا لتن يباا. 2018على االنت اي. ول ا يران/يلنيه 

ســـــــــــــــيقدم التنقيح ا ادي عشـــــــــــــــر للتصـــــــــــــــنيل الدو  لألمراض إىل اجمللس التن يبي للنظر فيه ل  انلن و 
. وقد   حتقيق أاداف االســــــتعراض، 2019وإىل اعية الصــــــحة العاملية ل أيار/مايل  2019الثاس/يناير 

ســــريرية على ايع واي تبســــيط اســــتخدام التصــــنيل الدو  لألمراض ودمج التحديثات العلمية، واملن عة ال
عشـــــر  ا اديمســـــتليات الرعاية، واملاليمة للصـــــحة الرقمية باســـــتخدام األن لللجيا. وســـــيتم ربط التنقيح 

بقاعدة بيانات األ اي الدولية ةر املســــــــــــــجلة املل ية للملاد الصــــــــــــــيدالنية، ونظام التصــــــــــــــنيل ال يميامي 
ل بية. وإن ال ر  اخلا  باألداي،  ا يتمشى العالجي التشرحيي، وتسمية منظمة الصحة العاملية لألج  ة ا

للتصــنيل، وجدول منظمة  9مع التصــنيل الدو  لألداي واءعاقة والصــحة، البي يتضــمن عناصــر املرفق 
الصــــــــحة العاملية لتقييم اءعاقة، واءصــــــــدار امللج  من االســــــــتقصــــــــاي النملذجي الل اءعاقة، تتيح  ل ا 

لســــيال الســــريري. ومي ن االطال  على التنقيح ا ادي عشــــر للمســــتخدمني اســــاب درجات األداي ل ا
 .https://icd.who.intوايع امللاد املصاابة على امللقع 

. ويشمل التد الت 2019وسيخضع تصنيل للتد الت الصحية ال تبارات من جية ل عام  - 24
 مريض والصحة العامة.ل اجملال ال يب وااالت األداي والت

 وجيري االيا إعداد صياة ألدثة من التصنيل الدو  لألداي واءعاقة والصحة لنشراا. - 25
  

https://icd.who.int/
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 برنامج مسح جديد  - سادسا 
نظرا للحاجة املت ايدة إىل مســـلح صـــحية خمصـــصـــة وا اجة امللحة إىل مســـلح متعددة تســـتند إىل  - 2٦

املتعلقة بالصــحة، وإذ تســت يد منظمة الصــحة العاملية من عارهبا مؤشــرات لرصــد أاداف التنمية املســتدامة 
( والدراســة الا أجرأا املنظمة عن الشــيخل ة 2002-2004الســابقة ل إجراي املســح الصــحي العاملي )

وصـــحة الراشـــدين ل العا ، تعقد املنظمة مناقشـــات مع الدول األعضـــاي لبدي برنامج مســـح جديد متعدد 
األ ا  ومتعدد املنصات، استنادا إىل االاتياجات الا اددأا البلدان، وترتيا أولليات امللاضيع ومتعدد 

املؤشــــــرات، ودراســــــة عن التمليل والتن يب املســــــتدامني هلبا املســــــلح. وقد   بال عل عريا مســــــح فحص 
االستبيانات الصحة العاملي ل بعض البلدان. وتقلم املنظمة اآلن بلضع اللمسات األ رة على املن جية و 

اخلاصـــــة باال تبار امليداس والتن يب املع از. ول ابا العملية، ســـــتتعاون منظمة الصـــــحة العاملية مع و االت 
األمم املتحدة األ ر ،  ا ل ذلك ال ريق العامل املشـــــــــ م بني األمانات املعة باســـــــــتقصـــــــــايات األســـــــــر 

 ات اللطنية وأصحاب املصلحة اآل رين.املعيشية، إضافة إىل اخلرباي التقنيني وم اتا اءاصاي
  

 تنفي  االستقصاء النموذجي حو  اإلعاقة - سابعا 
تقدم منظمة الصـــــــــــــــحة العاملية الدعم االيا إىل الدول األعضـــــــــــــــاي ل اع البيانات عن اءعاقة  - 27

مية ، واي دراســة اســتقصـا(٦)واألداي على مســتل  الســ ان باســتخدام االســتقصــاي النملذجي الل اءعاقة
 عن األسر املعيشية لعامة الس ان.

وأعدت منظمة الصــــحة العاملية والبنك الدو  االســــتقصــــاي النملذجي الل اءعاقة بالتعاون مع  - 28
 2013املعة واسعة من أصحاب املصلحة، على النحل امللصى به ل تقرير منظمة الصحة العاملية لعام 

 ظمــــــة الصـــــــــــــــحــــــة العــــــامليــــــة املتعلقــــــة بــــــاءعــــــاقــــــة لل  ةول   ــــــة العمــــــل العــــــامليــــــة ملن (7)عن اءعــــــاقــــــة
لعاملية  الصحة الستني  معية والسابعة ورة الدال دولة عضـــــــــلا  194، الا اعتمدأا (8)2014-1202

. ويستند ابا االستقصاي النملذجي إىل التصنيل الدو  لألداي واءعاقة والصحة 2014م ل عادة ملعقلا
ت ةر امللباة ومعا ت ا، وصــياةة الســياســات واالســ اتيجيات اللطنية ويرمي إىل حتديد العلامق واالاتياجا

اخلاصــــــة باءعاقة على أســــــاس األدلة، واملســــــاعدة على تقييم التقدم البي حترزا الدول األطراف ل حتقيق 
 .2030الت اماأا  لجا ات اقية اقلل األشخا  ذوي اءعاقة و  ة التنمية املستدامة لعام 

و ة صــــياتان لالســــتقصــــاي النملذجي  لتامها متااتان االيا، ومها: صــــياة مســــتقلة اي الصــــياة  - 29
املثلى ءجراي دراسة استقصامية م رسة بشأن اءعاقة وصياة ملج ة مي ن أن تستخدم  نملذج يُدمج ل 

 استقصايات األسر املعيشية القاممة. 
ل اءعاقة  دراســــة اســــتقصــــامية م رســــة عن وقد جر  بال عل تن يب االســــتقصــــاي النملذجي ال  - 30

اءعاقة على الصــعيد اللطة ل  ل من شــيلي و لســتاري ا وق ر وال لبني وســري الن ا. ون ب االســتقصــاي 

__________ 

 /www.who.int/disabilities/data/mds/enمتاح على الرابط التا :  (٦) 
 .A66/12منظمة الصحة العاملية، اللثيقة  (7) 
: حتســـني صـــحة 2021-2014  ة العمل العاملية ملنظمة الصـــحة العاملية املتعلقة باءعاقة لل  ة منظمة الصـــحة العاملية،  (8) 

 (.2015)جنيل،  عاقةايع األشخا  ذوي اء
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النملذجي أيضـا على الصـعيد اءقليمي ل ال امرون )أداملا(، وبا سـتان )بللشـسـتان(، واءمارات العربية 
ل سيال است ال  ةاللب  2018لج ة لالستقصاي النملذجي ل عام املتحدة )ديب(. وستن ب الصياة امل

ل ا لرية الو الدميقراطية الشــعبية، واهلند، وطاجي ســتان. واســتخدمت نتامج االســتقصــاي النملذجي ل 
 . (9)2018، البي صدر ل عام تقرير األمم املتحدة الرميسي بشأن اءعاقة والتنمية

  
 مجا  الصحي رصد التفاوت  ي ال - ثامنا 

إن م  لم عدم ترم أي أاد  لل الر ا أســــــــاســــــــي لتحقيق أاداف التنمية املســــــــتدامة. وجلثل  - 31
الثالأل عشـــــر ملنظمة الصـــــحة العاملية وإطار تأثرا.  العاماجر زاوية ل برنامج العمل “  دمة الضـــــع اي”

وت ل اجملال الصــــــــــــحي، ولبلك حتتاج منظمة الصــــــــــــحة العاملية إىل ال  ي  بلجه  ا  على رصــــــــــــد الت ا
باســــــتخدام بيانات مصــــــن ة اســــــا نل  ا نس والســــــن وةر ذلك من اخلصــــــامص ذات األمهية من أجل 
حتديد ال ئات ال رعية اضرومة من الســـــــ ان لتلجيه الســـــــياســـــــات والربامج واملمارســـــــات الصـــــــحية امللج ة 

 اءنصاف.  حنل
ات وامللارد لرصد الت اوت ل اجملال الصحي، واستحدثت منظمة الصحة العاملية العديد من األدو  - 32

، وال منصـــة تتيح معللمات وملارد بشـــأن رصـــد (10) ا ل ذلك نظام رصـــد اءنصـــاف ل اجملال الصـــحي
عدم املســــاواة ل اجملال الصــــحي وتتضــــمن قاعدة بيانات  برة للبيانات املصــــن ة اســــا اخلصــــامص ذات 

، واي ت بيق براي يس ل تقييم الت اوتات (11)ال الصحيالصلة، واملعة أدوات تقييم اءنصاف ل اجمل
، HEAT Plus، واي نســــخة قاعدة البيانات املداة، و HEATالصــــحية اللطنية ومتاح ل نســــختني مها: 

 واي نسخة قاعدة بيانات اضملة. 
ومن أجل نشــر أدلة على الت اوت ل اجملال الصــحي، نشــرت منظمة الصــحة العاملية عدة تقارير  - 33

عن االة عدم املســـــــــــــــاواة العاملية،  ا ل ذلك بشـــــــــــــــأن الصـــــــــــــــحة اء ابية وصـــــــــــــــحة األم ات وامللاليد 
، وأبلات عن أوجه عدم املســــــــاواة ل تقاريراا الســــــــنلية عن (13)، وبشــــــــأن حتصــــــــني األط ال(12)واألط ال

  والرصد العاملي للتا ية الصحية الشاملة. اءاصايات الصحية العاملية

__________ 

بشــــــأن اءعاقة والتنمية: حتقيق أاداف  2018تقرير األمم املتحدة الرميســــــي لعام إدارة الشــــــؤون االقتصــــــادية واالجتماعية،  (9) 
 .2018 انلن األول/ديسمرب   3 التنمية املستدامة  شار ة األشخا  ذوي اءعاقة وألجل م ومع م،

 ./www.who.int/gho/health_equity/enمتاح على الرابط التا :  (10) 
 .www.who.int/gho/health_equity/assessment_toolkit/enمتااة على الرابط التا :  (11) 
 (12) WHO, State of Inequality: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health – Interactive Visualization 

of Health Data (Geneva, 2015). 
 (13) WHO, State of Inequality: Childhood Immunization – Interactive Visualization of Health Data 

(Geneva, 2016); and Explorations of Inequality: Childhood Immunization – Interactive Visualization of 

Health Data (Geneva, 2018). 



 E/CN.3/2019/24 

 

10/10 18-21947 

 

ومشلت أنشــــــ ة بناي القدرات على رصــــــد الت اوت ل اجملال الصــــــحي فيما بني الدول األعضــــــاي  - 34
قدمت منظمة الصــــــحة العاملية تقييما شــــــامال  ،  ما(14)تلفر القات عمل تدريبية وإعداد ملارد التدريا

 .(15)ما للت اوتات الصحية دا ل بلد
  

 االستنتاج  - تاسعا 
 اللجنة مدعلة إىل أن حتيط علما هببا التقرير. - 35
 

__________ 

 (14) WHO, Handbook on Health Inequality Monitoring with a Special Focus on Low - and Middle-Income 

Countries (Geneva, 2013)  وةر ذلك من األدوات املتااة على الرابطwww.who.int/gho/health_equity/handbook/en/؛ 
 .National Health Inequality Monitoring: a Step-by-Step Manual (Geneva, 2017)و 

 WHO, State of Health Inequality: Indonesia – Interactive Visualization of Healthانظر على ســــــــــــبيل املثال:  (15) 

Data (Geneva, 2017). 


