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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة احلادية واخلمسون

 2020آذار/مارس  3-6
 )ل( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

 بنود للمناقشة واختاذ القرار: اإلحصاءات الصحية
   

تقرير منظمة الصحححة الملاةية عا اإلحصححاءات الصحححية وتملنين النظا اإلحصححائية   
 لتتبع أهداف التنمية اةستدامة اةتصلة ابلصحة

  
 مذكرة ما األمني الملام  

 
واملمارســــــاب ال ــــــاألقني   ت ــــــر  األم   2019/210وفقاً ملقرر اجمللس االقتصــــــاجت واالجتماع   

ل اجلار ني يف جمال العام أبن حييل إىل اللجنني اإلحصائيني تقر ر منظمني الصحني العامليني الذت   تعرض األعما
الصــــــحيني واملتصــــــلني فلصــــــحني من   دا   اإلحصــــــاصاب الصــــــح  فيما  تصــــــل فلر ــــــد العامل  ل  دا 

 امل تدامني.  التنميني
 18-17واللجنني مدعّوٌة إىل إألداص آرائها وتقدمي توجيهاهتا أل ـــــــــــــــفن النـحهحق الغايلني ألتحقي  ال ا ني  

الصــــــحني ور ــــــد التقدم ا رأل  ــــــو   قي  األ دا  من   دا  التنميني امل ــــــتدامني فيما  تصــــــل ألبيا ب 
الصحيني واملتصلني فلصحني من   دا  التنميني امل تدامني يف شراكني مع املغاتب اإلحصائيني الوطنيني ووألاراب 

 الصحني ووكاالب األمم املتحدة األخرى ذاب الصلني واخلرباص التقني .
 

  

 

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/1
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الصحححححية وتملنين النظا اإلحصححححائية لتتب ع تقرير منظمة الصحححححة الملاةية عا اإلحصححححاءات   
 أهداف التنمية اةستدامة اةتصلة ابلصحة

  
 مقدمة وممللومات أساسية - أوال 

يف الدورة اخلم ـــــــــــــ  لّلجنني اإلحصـــــــــــــائيني   حاطت اللجنني علما ألتقر ر منظمني الصـــــــــــــحني العامليني  - 1
 (.E/CN.3/2019/24استعرض األعمال اجلار ني يف جمال اإلحصاصاب الصحيني ) الذت

وتوا ــل منظمني الصــحني العامليني العمل علني   ــ  اوعيني اإلحصــاصاب الصــحيني العامليني و  ــ   - 2
الصحني  ر د: 2019تقر ر اإلحصاصاب الصحيني العامليني لعام معّدالب استخدامها واطاق ا ر ا. و عّر  

   و وعدج من منصـــاب منظمني الصـــحني العامليني لن ـــر البيا ب علني (1)نميني امل ـــتدامنيمن  جل   دا  الت
عموم اجلمهور  فالجتا اب األخرية وم ـــــــــــــــتوعب األعمار املتوقعني و ســـــــــــــــبا  الوفاة  و قدم تقار ر عن 
األ دا  الصــــــــحيني واملتصــــــــلني فلصــــــــحني من   دا  التنميني امل ــــــــتدامني وال اعب املرتبطني ألتل  األ دا . 

أليا ب مصـــّناني ح ـــب او   2019اإلحصـــاصاب الصـــحيني العامليني لعام حيثما  مغن  جرى تضـــم  تقر ر و 
اجلنس ومناق ــــني  صــــوا االختافاب أل  الرجل واملر ة من حيا الو ــــع الصــــح  وإمغا ب ا صــــول 
علني اخلدماب الصحيني. وتتضمن قاعدة البيا ب اخلا ني أبجاة منظمني الصحني العامليني ملراقبني اإلاصا  يف 

من مؤشـــــــــراب الصـــــــــحني اإل األيني  30من    أليا ب ألكثر2019جمال الصـــــــــحني  الث جرى  د ثها يف عام 
جراســـني اســـتقصـــائيني  360و ـــحني األم والوليد والطال  مصـــّناني ح ـــب ســـتني  ألعاج للتااوب  من  كثر من 

. وتحعرض تل  البيا ب عن 2017-1991 الارتةأللدا خال  112جوليني لصــــحني األســــر املعي ــــيني  جر ت يف 
 .(2)  مل جمموعني  جواب تقييم اإلاصا  يف جمال الصحنيطر   العروض التصو ر ني التااعليني للبيا ب  مبا 

وتعّد اإلحصـــاصاب اةايني املوةوقني متطلبا ايورع لر ـــد   دا  التنميني امل ـــتدامني املتصـــلني فلصـــحني  - 3
واختاذ القراراب ال ياساتيني والتنبؤ فل ينار و اب الصحيني امل تقبليني وتتّبع آاثر التدخاب. وما ألال الر د 

ب كبرية  مام العد د من البلدان  وال ســــيما البلدان املنخاضــــني الدخل واملتوســــطني الدخل. وقد  طرح  دع
 ليا ملدى توافر البيا ب  2019تقر ر اإلحصاصاب الصحيني العامليني لعام  جرب منظمني الصحني العامليني يف 

إىل  ن  ناك اقصـــــا  األوليني علني امل ـــــتوى القطرت سيا   ـــــتنار اا يف جهوج الر ـــــد العامليني  وخلصـــــت
شد دا يف البيا ب األوليني ا د ثني للعد د من املؤشراب. وغالبا ما  غون  ناك افتقار إىل البيا ب املصناني 
ح ــــب او  اجلنس وال ــــن واملوقع اجل رايف وغري ذل  من اخلصــــائا ذاب األتيني املطلقني لتلبيني متطلباب 

ب  ســــــــــــــبا  الوفاة من املتطلباب الاألمني   ــــــــــــــا  وتعّد أليا . “عدم ترك  ت  حد خلف الركب”فغرة 
من املؤشـــراب اخلا ـــني أب دا  التنميني امل ـــتدامني ذاب الصـــلني فلصـــحني  غري  ن حوا  اصـــف البلدان  11

يف املائني من وفياب البال    و قل من ةلثها لد ه أليا ب ذاب  80فقط    القاجرة علني ت جيل  كثر من 
 اوعيني جيدة ألسبا  الوفاة. 

  

__________ 

 (1) WHO, World Health Statistics 2019: Monitoring Health for the Sustainable Development Goals 

(Geneva, 2019). 

 ./www.who.int/gho/health_equity/enميغن االطا  علني مز د من املعلوماب علني العنوان ال بغ :  (2) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/24
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2019/24
http://www.who.int/gho/health_equity/en/
http://www.who.int/gho/health_equity/en/
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وعمليني قياس أتةري منظمني الصـــــــــــحني العامليني  امل ـــــــــــتندة إىل   دا  التنميني امل ـــــــــــتدامني املتصــــــــــلني  - 4
فلصحني والث  قرهتا الدول األعضاص يف املنظمني     عمليني تز د من ألروأل ا اجني إىل سد فجواب البيا ب 

اإلحصـــــــــــائيني الوطنيني يف  وألناص القدراب القطر ني. وقد  عيد أتكيد تل  ا اجني يف مناق ـــــــــــاب مع املغاتب
 مجيع  حناص العامل.

و حو ـــــــ  ألتوفري القدراب التاليني علني  ـــــــعيد اظم املعلوماب الصـــــــحيني إل حني اجملال ل ألا  عن  - 5
 :(3)  دا  التنميني امل تدامني علني الصعيد القطرت

نها الر ـــد: موةوقيني فتلف مصـــاجر البيا ب وأتج ني منصـــاهتا جلمع البيا ب واإلألا  ع ) ( 
 لوظائاها  فإل افني إىل القدرة علني جتميع البيا ب  و تنقيحها  و استخا ها  و  ليلها؛

املعاجلني: القدرة علني عقد مقار ب ذاب م زى عرب النقاط الزمنيني و ــــــــــبط القيم إلألالني  ) ( 
عدجة عن طر    ةر االحنياألاب واالســــــــــــــتعااني فملقا يس غري املباشــــــــــــــرة  إىل جااب تدقي  اقاط البيا ب املت

 التثليا لتغو ن  ور كليني للمؤشراب؛
التوليف: اعتماج ُنححق موحدة للتوليف والنمذجني والتنبؤ  فإل ـــــــــــــــافني إىل إجراج  جواب  )ج( 

 قياس التااوب وتعد اب  بط القيم املبلغ عنها لر د األ دا  علني م توى البيا ب.
التعاون أل  املغاتب اإلحصـــــــــــــائيني الوطنيني ووألاراب الصـــــــــــــحني وتعّد اجلهوج املعّجلني والقائمني علني  - 6

وال ــــــلطاب الوطنيني امل ــــــؤولني عن الت ــــــجيل املد  واإلحصــــــاصاب ا يو ني متطلبا حيوع إل اج اظام وط  
غم أل دا  التنميني امل تدامني املتصلني فلصحني.  معزَّأل ل حصاصاب الصحيني  تيح اجملال إلجراص ر د ايح

  
التملاون بني منظمة الصححححححة الملاةية والشحححححركاء جلاوحححححيا مع اراود الملاةية الرامية  -اثنيا  

 ما أهداف التنمية اةستدامة 18-17حتقيق الغاية  إىل
ج ألت منظمني الصـــــــــــحني العامليني علني تقدمي إســـــــــــهاماب فنيني مهمني إىل فر   اخلرباص امل ـــــــــــرتك أل   - 7

دامـني. ويف إطـار قيـامهـا ألـدور ـا كجهـني عهيـدة منارجة الوكـاالب املع  مبؤشـــــــــــــــراب   ـدا  التنميـني امل ـــــــــــــــتـ
م ـــــاركني  و كوكالني شـــــر غني لر ـــــد مؤشـــــراب األ دا  الصـــــحيني واملتعلقني فلصـــــحني من   دا  التنميني   و

امل ــــتدامني  تااعلت املنظمني مع الار   ألصــــورة كاملني من خال تقدمي مقرتحاب أل ــــفن  ا ــــب املؤشــــراب 
 ر ال ــنوت عن   دا  التنميني امل ــتدامني الذت تعّدش ال ــعبني اإلحصــائيني والبيا ب الو ــايني والبيا ب للتقر 

التاألعني إلجارة ال ــــؤون االقتصــــاج ني واالجتماعيني فألمااني العامني فلنياألني عن منظومني األمم املتحدة. واملنظمني 
ت علني التعاون مع ممثَّلني   ضــاً يف الار   العامل التاألع لار   اخلرباص واملع  ألتصــنيف البيا ب  و   قد ج أل

شــــــــعبني اإلحصــــــــاصاب لبناص قدراب البلدان من خال حلقاب العمل التدر بيني أل ــــــــفن تصــــــــنيف البيا ب. 
وتح ــــتخدم جمموعني  جواب تقييم اإلاصــــا  يف جمال الصــــحني لتقييم  وجه التااوب يف جمال الصــــحني جاخل 

أل ــــــــــائر مؤشــــــــــراب   دا  التنميني البلد الواحد  كما ميغن اســــــــــتخدامها لتقييم  وجه التااوب فيما  تعل  
 امل تدامني فستخدام ما  تصل فألمر من  ألعاج التااوب اخلا ني اا. 

__________ 

 (3) S. Asma and others, “Monitoring the health-related Sustainable Development Goals: lessons learned and 

recommendations for improved measurement”, The Lancet (November 2019). 
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وقامت منظمني الصــــحني العامليني  ألدعم من ال ــــركاص يف النظام التعاو  للبيا ب الصــــحيني  ألتطو ر  - 8
معنا ا امل ــح     و و فتصــر لغلماب إاغليز نيSCOREحزمني تقنيني للبيا ب الصــحيني ت ــّمني ســغور ) و 

والعّد  وأللو  الو ــع األمثل  واالســتعراض  والتمغ (  مل ــاعدة الدول األعضــاص علني تعز ز اظم البيا ب 
الصــحيني الوطنيني والقدراب الاألمني لتلبيني متطلباب ر ــد األ دا  الصــحيني واملتصــلني فلصــحني من   دا  

لوطنيني. و رت تطبي   جاة التقييم الث  توت التنميني امل ـــــــــــــــتدامني وغري ذل  من األولوعب الوطنيني وجون ا
 من  ول تقر ر عن ا الني العامليني علني  2020عليها ا زمني علني الصعيد العامل   وستحن ر اتائجها يف عام 

 عيد اظم البيا ب الصحيني والقدراب يف جمال البيا ب الصحيني  و و ما سيتيح فر ني  امني لتقييم حالني 
ل أللد خا ــــــني للنتائق اخلا ــــــني أله لتحد د اجملاالب ذاب األولو ني ملا تقوم أله من وســــــيتلقني ك تل  النظم.

اســـــــتثماراب و د د الث راب القائمني علني  ـــــــعيد اإلجراصاب املرتبطني فلواقع الوط  وامل ـــــــاعدة يف ر ـــــــد 
 األجاص يف جمال تعز ز اظم البيا ب الصحيني عرب النقاط الزمنيني. 

كل من  ملاايا وغا  والنرو ق من منظمني الصــــــــــــحني العامليني وغري ا من   طلب قاجة  2018ويف عام  - 9
املنظماب املتعدجة األطرا  ترشــــــــيد جهوج ا من  جل   ــــــــ  جعمها للبلدان مل ــــــــاعدهتا علني اإلســــــــرا  

من   دا  التنميني امل تدامني وغريش من ال اعب املتصلني فلصحني. وتلبينًي  3 طني التقدم حنو  قي  اهلد  
لتغون مبثاألني التزام مجاع  من جااب  2019طلب   حطلقت خطني عمل عامليني يف   لول/ســـــــــــــــبتمرب هلذا ال

. (4)من املنظماب املتعدجة األطرا  الث تقوم أبجوار  امني يف جماالب الصحني والتنميني والعمل اإلا ا  12
اب وتنايذ ا أل ــغل وســتتااعل اجلهاب ال ــر غني مع البلدان لتحد د األولوعب والتخطيط الختاذ اإلجراص

مجاع   واإلسرا  ألعجلني التقدم يف البلدان من خال العمل امل رتك  ت عناو ن موا يع ألر جميني ايدجة  
و   ســتنظم اا ــها لدعم البلدان من خال تن ــي  االســرتاتيجياب وال ــياســاب والنـحهحق الت ــ يليني واملاليني 

 ز امل اصلني امل رتكني. واستعراض التقدم ا رأل والتعّلم معاً من  جل تعز 
كواحد من املوا ــــيع   “البيا ب والصــــحني الرقميني”ويف إطار خطني العمل العامليني  ححّدج مو ــــو   - 10

ال ـــــــــبعني الث تحعترب عوامل اياميزة  حيا ميغن من خال العمل والدعم امل ـــــــــرتك  يف إطار  ذا املو ـــــــــو  
لصــــحني. و حنظر إىل التغنولوجياب الرقميني فعتبار ا اإلســــرا  ألوترية التقدم  ــــو   قي  ال اعب املتصــــلني ف

مع اا البيا ب الصــــــحيني وتح ــــــتخدم . والقصــــــد من (5)عاما حّااألا ميغنه إحداث  ّول يف الطر قني الث جتح
اخلطني  و جعم البلدان من خال إ ــــــــــااص االت ــــــــــاق علني العمل اجلماع  لتقييم الاجواب علني  ــــــــــعيد 

مدى اضـــــــــق الصـــــــــحني الرقميني  وتعز ز قدراب البلدان عرب جورة البيا ب  القدرة علني تصـــــــــنيف البيا ب و 
يف ذل  لاســـــــرتشـــــــاج اا يف تقر ر ال ـــــــياســـــــاب  وجعم خطط االســـــــتثمار اجلماع  واملت ـــــــ  يف جمال  مبا

البيا ب والصـــــــحني الرقميني وتعز ز قدراب البلدان يف جمال الصـــــــحني الرقميني  وال ســـــــيما علني  ـــــــعد القياجة 
 وارج وا وكمني والبيئاب التمغينيني لاألتغار الرقم .والت ر ع وامل

__________ 

  : التحالف العامل  للقاحاب والتحصـــ   واملرف   12. واملنظماب الــــــــــــــــــ www.who.int/sdg/global-action-planااظر:  (4) 
التمو ل العامل  للن ـــــــــــاص واألطاال واملرا ق   والصـــــــــــندوق العامل  ملغافحني اإل دأل وال ـــــــــــل واملارع  واملرف  الدو  ل ـــــــــــراص 

املناعني الب ر ني/اإل دأل  ومنظمني األمم املتحدة للطاولني  وألر مق األجو ني  وألر مق األمم املتحدة امل رتك املع  ألاريوس اقا 
األمم املتحدة اإلمنائ   و يئني األمم املتحدة للم ـــاواة أل  اجلن ـــ  ورغ  املر ة  و ـــندوق األمم املتحدة لل ـــغان  والبن  

 الدو   وألر مق األغذ ني العامل   ومنظمني الصحني العامليني.

-www.who.int/publications-detail/stronger-collaboration-better-health-global-action-plan-for-healthyااــظــر:  (5) 

lives-and-well-being-for-all. 

http://www.who.int/sdg/global-action-plan
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http://www.who.int/publications-detail/stronger-collaboration-better-health-global-action-plan-for-healthy-lives-and-well-being-for-all
http://www.who.int/publications-detail/stronger-collaboration-better-health-global-action-plan-for-healthy-lives-and-well-being-for-all
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وتقر األطرا  املوّقعني علني خطني العمل أبن ا غوماب    الث ســـــــــــــــتضـــــــــــــــطلع فلدور القياجت  - 11
 د د األولوعب وو ــــــــــع خطط التنايذ  ومن ا  قي  ال اعب املتصــــــــــلني فلصــــــــــحني يف ُنا ني املطا .  يف

ســــتقوم البلدان ألتن ــــي  العمل امل ــــرتك الذت تضــــطلع أله الوكاالب علني  وراشــــيا مع مبد  امللغيني الوطنيني 
الصـــعيد القطرت  وســـتحرا علني  ن  راعني يف  ذا العمل ال ـــياق القطرت وآلياب التن ـــي  القائمني  و ن 
 غون تركيزش منصــّباً علني اإلجراصاب املتا  عليها. و ني إقرار   ضــا أبن اجلهاب األخرى  ــاحبني املصــلحني  

ذلـ  اجملتمعــاب ا ليــني واجملتمع املـد  والقطــا  اخلـاا  تقــدم م ــــــــــــــــاتـاب حيو ـني من  جـل  قي   مبـا يف
   دا  التنميني امل تدامني  و ن التااعل ألصورة  وة  مع تل  األطرا  الرئي يني  مر  نب   تعز زش.

وســـــــتدعم منظمني الصـــــــحني العامليني ا غوماب يف تن ـــــــي  األا ـــــــطني املضـــــــطلع اا علني الصـــــــعيد  - 12
القطرت  واالســـــــــــــــتااجة من ترتيباب التن ـــــــــــــــي  القائمني أل  األمم املتحدة وغري ا من اجلهاب املاحنني عند 

  االقتضاص  وست اعد علني تي ري العمل امل رتك أل  الوكاالب علني الصعيد العامل   و اإلقليم .
وتعهدب منظمني الصـحني العامليني   ضـا ألتعز ز القدراب القطر ني من  جل   ـ  البيا ب الصـحيني  - 13

واظم املعلوماب الصــــــــحيني  وت ــــــــهيل اســــــــتخدام  ذش البيا ب واملعلوماب يف تقر ر ال ــــــــياســــــــاب و قي  
اب مجع البيا ب التفةرياب  مبا يف ذل  عن طر   إقامني منّصاب لتطبي   فضل املمارساب علني  عيد  جو 

(  وو ــع (World Health Survey Plus))مثل اظام مجع البيا ب ألغراض امل ــح الصــح  العامل  املعّزأل 
معا ري ومناذج اظم املعلوماب وجعم البلدان من خال اخلدماب االســـــــــــــت ـــــــــــــار ني  مبا يف ذل   صـــــــــــــوا 

وح ــــــــــــــافب القوى العاملني  الت ــــــــــــــجيل املد  واإلحصــــــــــــــاصاب ا يو ني  والتصــــــــــــــنيااب الدوليني ل مراض 
 الوطنيني. الصحيني

وتدعم منظمني الصــحني العامليني اظم املعلوماب اخلا ــني فلبلدان ألواســطني معا ري املعلوماب الصـحيني  - 14
الرقميـني والنمـاذج الث  ـدج م ــــــــــــــــاراب تـدف   ـذش املعلومـاب واملتطلبـاب اإلألاغيـني الث تتيح اجملـال جلمع 

املتباجل فيما خيا  ســــــــــبا  اإل ــــــــــاألني فألمراض و ســــــــــبا  الوفاة  ــــــــــمن املعلوماب القاأللني لاســــــــــتعمال 
جمموعتها للتصـــــــــنيااب واملصـــــــــطلحاب ذاب الصـــــــــلني فلصـــــــــحني  مبا يف ذل  التصـــــــــنيف الدو  ل مراض 

ا اجت ع ـــــــــــر(  والتصـــــــــــنيف الدو  للتدخاب الصـــــــــــحيني  والتصـــــــــــنيف الدو  ل جاص واإلعاقني  التنقيح)
 ا يف إطار عمليني توافقيني حيركها جاستخدام يف البيئني الرقميني و تم إعداوالصحني  و   تصنيااب مصّممني ل

 الطلب و  رتك فيها مجيع األطرا   احبني املصلحني.
  

 اإلجراء اةطلوب ما اللجنة اإلحصائية اختاذه -اثلثا  
حقيق اللجنة اإلحصحححححححائية مدعو ةد إىل إبداء ورائاا وتقدا توجياا ا بشحححححححكن النحتات  ال  يلة بت - 15

ما أهداف التنمية اةسححتدامة ميما يتصححي ببيالت الصحححة ورقححد التقدم ا ر  قححوب  18-17الغاية 
حتقيق األهداف الصححححححية واةتصحححححلة ابلصححححححة ما أهداف التنمية اةسحححححتدامة   وحححححراكة مع اة ات  

 التقنيني.اإلحصائية الوطنية وو ارات الصحة ووكاالت األما اةتحدة األخرى ذات الصلة واخلرباء 
 


