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 بنود للمناقشة واتخاذ القرار: اإلحصاءات الصحية 

   
تعزيز النظم اإلحصائية  تقرير منظمة الصحة العالمية عن اإلحصاءات الصحية:   

 لتتبع أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالصحة 
  

 مذكرة من األمين العام  

  
والممارســــــاب ال ــــــاألقين  ت ــــــر  األم ن  2021/224 وفقًا لمقرر المجلس االقتصــــــاجت واالجتماع  

العام ألأن يح ل تقرير منظمي الصــــحي العالماين الست ت ــــتعرع اا  األعمال الجاريي ف  مجال ا  صــــا اب  
ــتدامي   ــحي من للدا  التنماي الم ـ ــلي ألالصـ ــحاي والمتصـ ــل ألالمراعاي العالماي لالدا  الصـ ــحاي ااما  تصـ الصـ

ــا اي مدعإة  ل ــحي العالماي واللجني ا  صـ ــأن النهل الت  تتاعها منظمي الصـ ى  بدا  آرا ها وتقديم تإج هاتها أل ـ
ف  تطإير بااناتها الصــــــحاي و برتها ا  صــــــا اي وف  ســــــب ل تحق ا الياياب واأللدا  الصــــــحاي والمتصــــــلي  

األ رى  ألالصــحين وذلب ألال ــراعي مم الم اتح ا  صــا اي الإوناين ووااراب الصــحين ووماالب األمم المتحدة 
 ذاب الصلي والخبرا  التقن  ن  

ويقـدم لـسا التقرير معلإمـاب م ــــــــــــــترمـلي عن ألعا التطإراب الهـامـي الجـارـيي ف  منظمـي الصــــــــــــــحـي   
العالماي ااما  تعلا ألالبااناب وا  صـــــــــا ابن ولبرالا  ن ـــــــــا  مرمو جد د لنظام المعلإماب الجيراااين وو دة  

لمراعاي ا نصا  ف  مجال الصحي؛ ووضم م ح صح  جد د  جد دة لنظم المعلإماب الصحاي وو دة جد دة
ــحي   ــاملي؛ ومرمو بااناب الصــــــ ــحاي ال ــــــ ــر مرمح منقح ومحدة للتيطاي الصــــــ وعالم  وقابل للتعد ل؛ ومؤشــــــ
ــناة الدول  لامراع  وعموة على ذلبن تبرا منظمي   ــر للتصـــــ ــر التنااح الحاجت ع ـــــ العالم  الجد د؛ ون ـــــ

ــحي العالماي العمل الرا د   ــاجيي واالجتما اي  الصــ ــؤون االقتصــ ــطم  أل  ألالتعاون مم  جارة ال ــ الست جرى االضــ
ألاألماني العامي أل ـأن وضـم نماذل للتقد راب المتعلقي ألالوياجة ف  الإاااب لرل جولي ع ـإ ااما  تعلا ألمرع 
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ــاجر ف   19-ف روس مإرونا )عإف د ــا معلإماب عن الباان الصــ ــح الجنس والعمر  ويقدم لي ــ ــنسي   ــ (ن مصــ
مؤتمر قمي  جارة البااناب الصـــــحاي وعن مااجس تقاســـــم البااناب  ول  ران تبلص منظمي الصـــــحي العالماي اللجني  

 ألاعتوامها ال رو  ف  عقد مؤتمر جول  جد د أل أن ا  صا اب الصحاي 
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تقرير منظمة الصحة العالمية عن اإلحصاءات الصحية: تعزيز النظم اإلحصائية    
 المستدامة المتصلة بالصحة لتتبع أهداف التنمية 

  
 مقدمة ومعلومات أساسية  - أوال   

ف  الدورة الحاجيي والخم ـ ن للججني ا  صـا اين ل اوت اللجني علما بتقرير منظمي الصـحي العالماي  - 1
 ( E/CN.3/2020/16الست ت من معلإماب مإجوة عن األعمال الجاريي ف  مجال ا  صا اب الصحاي )

( العالم ف   الي من 19-ومنس صــدور التقرير ال ــابان لوقعت جا حي مرع ف روس مإرونا )عإف د - 2
االضـــــطرا ن  ذ لبراب ألأشـــــد لشـــــ ال التعب ر وضـــــإ ا األلماي الااليي لتإافر الصـــــحي الج دة وا  صـــــا اب  

شــــــــهرا على بد  الجا حين لصــــــــ ح   18ن لت ألعد مرور 2021الصــــــــحاي الج دة  واحلإل نهايي  ويران/ إنا   
مم  ن  الي وفاة أل ـ ل مااشـر  واأللم من ذلب  3,9مل إن شـخ  ألالمرع ويعوى  لا  نحإ    181لعثر من  

ــر  و تى وقت متاألي لسا  6لن  يقدر لن  ــ ل ا ر مااشـــــــــ ــاااي تعوى  لى المرع أل ـــــــــ مم  ن  الي وفاة  ضـــــــــ
   اليمل إن    255ن مانت الحاالب التراعماي قد ارتسعت  لى 2021نإفمبر  /التقريرن ف  منتصـ  ت ـرين الثان 

مم  ن  الي  ومن المرجح لن ترإن لسه  5لعثر من  19-والص عدج الإاااب المن ــــــــــــإاي مااشــــــــــــرة  لى مإف د
 األرقام تقد راب ألخ ي لليايي للتأث ر الحااق  للس روس  

  صـــــــا اب مإثإقي ف  الإقت المناســـــــح  ت ـــــــم ألاأللماي فالجا حي تعوا الرســـــــالي القا لي ألأن تإافر  - 3
ــا ي ـــترشـــد أل  ف  اتخاذ القراراب   ــاسـ ــلي ألالصـــحين وي ـــ ل لسـ ــتدامي المتصـ المرمويي لمراعاي للدا  التنماي الم ـ
المتعلقي ألال ااسابن وي اعد ف  تإقم ال  ناريإلاب الصحاي الم تقبلاي والتح  ر لها وتتام تأث ر التد مب   

ين مثل معظم النظم ا  صــــا اين لم ترن مهاأة لمإاجهي لامي من لسا القب ل  وت ــــ ل الجا حي  والنظم الصــــحا 
تحديا أل دة النظم ا  صـــــــا اي ونظم المعلإماب الصـــــــحاين ولرنهان على وج  الخصـــــــإ ن تطر  تحدياب 

 عب رة للبلدان المنخس ي والمتإسطي الد ل  

  2019حل ل والتنس س من لجل   داة تأث ر ف  عام  ولن ـــــبت شـــــ اي جد دةن ل  شـــــ اي البااناب والت  - 4
ف   وار  طي التحإل لمنظمي الصحي العالماي للم اعدة ف  تعويو بااناب وإ صا اب المنظمين  ضافي  لى 
تقديم جعم لعبر ولعثر تن ــاقا للبلدان  وتعمل ال ــ اي الجد دة بن ــاط على تح ــ ن آلااب  جارة البااناب وتقاســم 

 د منظمي الصـــــحي العالماين ألما ف  ذلب اســـــت ـــــافي مؤتمر قمي  جارة البااناب الصـــــحاي  البااناب على صـــــع
  صا اب الصحي العالماي ”  لما التقارير الصاجرة ف  السترة األ  رةن مثل ( 1) 2021مؤل  من جول ن ف  عام 

 ( 3) “2021العالم  لعام تتام التيطاي الصـــــــــحاي ال ـــــــــامليل تقرير المراعاي على الصـــــــــع د ”ن و  ( 2) “2021لعام 
 ـاـلي عـدم ”)اـلست لنتل أـلاالشــــــــــــــتراي مم البـنب اـلدول  ومنظمـي التعـاون والتنمـاي ف  المـ دان االقتصــــــــــــــاجت( و 

ن فه  تبرا جماعها الم اسح الها لي الت  تحققت ( 4) الم اواةل ف روس نق  المناعي الا ريين وال ل والممريا“
ــحي ب ن عام    ــ ن ف  العمر المتإقم والعمر    2019 و  2000ف  مجال الصـــــــــــ ومن المهم لن لوج  التح ـــــــــــ

 __________ 

  www.who.int/data/events/health-data-governance-summit/introductionانظر  (1) 

  www.who.int/data/gho/publications/world-health-statisticsمتا  على  (2) 

  www.who.int/publications/i/item/9789240040618متا  على  (3) 

  www.who.int/publications/i/item/9789240039445متا  على  (4) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2020/16
http://www.who.int/data/events/health-data-governance-summit/introduction
http://www.who.int/data/gho/publications/world-health-statistics
http://www.who.int/publications/i/item/9789240040618
http://www.who.int/publications/i/item/9789240039445
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الصـــــــح  المتإقم عند الإالجة مانت ملحإ ي أل ـــــــ ل  ا  ف  البلدان المنخس ـــــــي الد لن مما يع س التقدم 
الملحإظ الــست ل راتــ  تلــب البلــدان ف  الحــد من وااــاب األوســال واألمراع المعــديــي الر ا ــــــــــــــاــي  ومــانــت 

ــاب المطرجة ف   ـاال ب االنتحـارن و ـاالب القـتلن والإاـااب الـناجمـي عن الت ــــــــــــــمم ا ر المتعمـد االنخسـاضــــــــــــ
 19-و إاجة المرور على الطرق ملحإ ي لي ــــا  ا ر لن التقارير تبرا لي ــــا المخاور الت  ي ــــ لها مإف د

والت  قد تقإع لسا التقدم لو تع س م ــــــــــــاره وتؤمد على الحإاجو ال ــــــــــــارة الت  تحإل جون   راا تقدم ف   
ــاواة ف  مجال الصــــــحي جا ل البلدان وااما ب نها  وعلى وج  الخصــــــإ ن  مإاجهي   اســــــتمرار لوج  عدم الم ــــ

توال  االب عدم ت ــــــج ل األ داة الحااتاي الااليي األلماين وال ســــــاما الإالجاب والإااابن قا مي ف  لجوا    ال
االقتصــــــــــــــاجاب   عث رة من العالمن مما يقإع  قإق ا ن ــــــــــــــانن ومحاوالب  ضــــــــــــــسا  الطاألم الرســــــــــــــم  على

ن اســت ــافت منظمي الصــحي العالماي  لقي جراســاي  2021وا  صــا اب الصــحاي  وف  ت ــرين الثان /نإفمبر  
ــا اب األ إال المدناي والحاجي  لى تحد د لولإياب الجهإج  ــج ل المدن  وإ صــــ مدتها  إمان  براا للماي الت ــــ

 الراماي  لى تح  ن ت ج ل الإقا م الح إيي 

)الم ــحن العدن   SCOREتقرير عن التق ام العالم  األولن المعرو  ألاســم  2020  وصــدر ف  عام - 5
بلدا )تيط    133ن عن  الي وقدرة نظم البااناب والمعلإماب الصــحاي ف  ( 5) التح ــ نن االســتعراعن التم  ن(

ــتثمار ف  مجاالب ســــا إن  87 لها   ف  الما ي من ســــ ان العالم(  وف  التقريرن  دجب ثيراب وتإج هاب لمســ
ج لي ــا  دج لعبر تأث ر ف  جإجة البااناب وتإافرلا وتحل لها وإم اناي الإصــإل  ل ها واســتخدامها  واصــإرة لعمن  ي

  ولبرا التقرير بإضـإ  لن  ( 6) الدعم المام لم ـاعدة البلدان على تعويو نظم المعلإماب الصـحاي الروت ناي ف ها
ل لو ت ـتخدم ف  العد د من البلدان ف  جمام البااناب ا جاريي الم ـتمدة من نظم المعلإماب ا لصـحاي ال ت ـج 

لنحا  العالمن ألســاا  تعإج لســاســا  لى ضــع  يا ل الباانابن وانخساع اســتخدام محدجاب الهإيي الم ــترمي 
ــبتمبر   ــاورة عالماي ف  لوا ل ل لإل/ســ ــحي  2021واالفتقار  لى الرقمني  وف  لعقا  م ــ ن وضــــعت منظمي الصــ

ن اســـــــتراتاجاي عالماي لتح ـــــــ ن نظم ( 7) اون مم ال ـــــــرما  ف  النظام التعاون  للبااناب الصـــــــحايالعالماين ألالتع
المعلإماب الصــــــــــحاي الروت ناي ف  البلدان  لى الإضــــــــــم األمثل ااما  تعلا بتحق ا الرعايي الصــــــــــحاي األولاي 

طريي السرجيي وتحدج والتيطاي الصـــــــــحاي ال ـــــــــاملي  وتإجو االســـــــــتراتاجاي عملاي يم ن تر اسها مم الظرو  الق
المإارج التقناي المتا ي لتعويو نظم المعلإماب الصــــــحاي الروت ناي  ول  تإج  لي ــــــا الراواي الت  ســــــتقإم بها 
منظمي الصـــــــحي العالماين على الصـــــــعد العالم  وا قلام  والقطرتن ألالتعاون والتإاصـــــــل مم ال ـــــــرما  لدعم 

لصــــحاي الروت ناي الإوناي  والهد  من لسه االســــتراتاجاي لإ البلدان ف   ن ــــا  وتعويو قدرة نظم المعلإماب ا
م ـاعدة البلدان على وضـم اسـتراتاجااتها الخاصـي لتح ـ ن قدرة نظم المعلإماب الصـحاي الروت ناي لد ها على 

ومــا ألعــده  وتجرت منظمــي الصــــــــــــــحــي العــالماــي  ــالاــا   2025العــالم  المقبــل ف  عــام    SCORE جرا  تق ام  
 األع ا  لتحد د المجمإعي األولى من البلدان الت  ستنسس ف ها االستراتاجاي  مناق اب مم الدول

  

 __________ 

  www.who.int/data/data-collection-tools/scoreنظر ا (5) 

  A74/8منظمي الصحي العالماين الإثاقي  (6) 

  www.healthdatacollaborative.orgنظر ا (7) 

http://www.who.int/data/data-collection-tools/score
http://www.healthdatacollaborative.org/
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 إنشاء وحدات جديدة  - ثانيا  

ن لع دب يا لي  جارة البااناب والتحل ل  وليوضـــح محل ترم و ألعا الإ دابن  2021ف  لوا ر عام  - 6
 تساص ل األساس المنطق  ولن بت ثمة و داب متخصصي جد دة ذاب للماي  اسمي  وترج لجناه 

 
 مركز نظم المعلومات الجغرافية -ألف   

لن ــــــأب منظمي الصــــــحي العالماي مرموا جد دا لنظام المعلإماب الجيراااي المتعلقي ألالصــــــحي لخدمي   - 7
مختل  البرامل جا ل منظمي الصــــــــــــحي العالماي والدول األع ــــــــــــا  ف ها ف  مجال نظم المعلإماب الجيراااي  

ومن  مل را  الخرا  ن والتطباقابن والبااناب والناسن ســـــــــــا ر س المرمو لدعم البلدان ف     ورســـــــــــم الخرا   
ــا ابن   ــحي العامي  ومن  مل جمل نظم المعلإماب الجيراااي وا  صــــ ــتن رة ف  مجال الصــــ اتخاذ قراراب م ــــ

رشــد أل  ف  اتخاذ  تمثل الهد  ف  تقديم نيهل ومجمإعاب بااناب لعثر ابتراران ت ــاعد ف  ت ــ  ل لســاســا ي ــت 
على سـب ل المثالن عن وريا   -القراراب ف  الممارسـي الروت ناي ولثنا   االب الطإارس الصـحاي على ال ـإا   

ــحاي ألالجيراااا المحلاي   ــم الخرا   الصـــــــ ــلام اللقا ابن وجمم الع نابن وجمل رســـــــ ــم  را   للحاالب وت ـــــــ رســـــــ
 الب واستر ا  األنماط الم اناي ف  مجاالب ا بمغ عن الحا

ــتراتاج ت  تحق ا النتا ل الثمان  التالايل )ل( اعتماج نيهل ومهاراب تقناي  د ثي  - 8 ويتإ ى المرمو ف  اسـ
ومم مي لليرع المن ـــــإج لتحق ا مهمت  على لف ـــــل وج ؛ ) ( تح ـــــ ن الإضـــــإ  والتعاون أل ـــــأن القراراب  

االســـتساجة من األســـال ح والمإارج الجيراااي  الر ا ـــاين بدعم من االســـتخااراب الجيراااي؛ )ل( اياجة القدرة على 
الم اناي المثبتي ف  جمام مناوا منظمي الصــحي العالماي والدول األع ــا  من لجل تحق ا النتا ل الصــحاي؛  
)ج( تقل ـل ترـالاة المعـاممب  لى لجنى  ـد مم ن ألـالن ــــــــــــــاـي  لى منـاوا منظمـي الصــــــــــــــحـي العـالماـي والـدول  

ــا  الت  تتطلم  لى األ س  ــراعاب و ط  تقناي مجديي  األع ـــــ ألالترنإلإجااب الجيراااي الم اناي؛ )ه(  قامي شـــــ
للتنس س ااما  تعلا بتلب االلتواماب الم ــترمي؛ )و(  ن ــا  منبر را د أل ــأن الترنإلإجااب الجيراااي الم اناي ااما 

الستساجة المثلى  تعلا ألالصحي العالماين وضمان اتاا  نهل مقصإجة ال تتري ل دا  ل  الرمح؛ )ا( تحق ا ا
من العملااب والتعج ل ألالن ــــــــر الم ــــــــتهد  للمإارج؛ ) ( تح ــــــــ ن  جارة البااناب الجيراااي الم اناي وتخواة  

 المخاور ومسلب تحق ا االمتثال 

ــطناع /تعلم ا لين  - 9 ــخمين والسما  االصـــــ ــام الاحر المقتر ي للمرمول البااناب ال ـــــ ــمل مإاضـــــ وت ـــــ
ــإل على المعلإماب من ع ــإل  والحصـ ــاعد العمل مم البااناب ال ـــخمي والحصـ ــا ـ ــاجر  وسـ دج مب ر من المصـ

المرمو على  على المعلإماب من عدج مب ر من المصـــــاجر )ال ســـــاما ااما  تعلا ألصـــــإر األقمار الصـــــنا اي(
تح ــــــ ن معالجي م ــــــا ل من قب ل رســــــم  را   التإايم الم ان  للمجمإعاب ال ــــــ اناي ومسلب مراعاي الحإاجة  

ألمناي العالماي وتأث رلا على البناي التحتاي الصــــحاي وال ــــ ان المت ــــررين  وســــاقإم المرمو لي ــــا والنواعاب ا
بتجريح اســــــتخدام صــــــإر ال ــــــإاتل واالســــــتخااراب الجيراااي الم اناي؛ والطا راب الم ــــــ رة لتإصــــــ ل اللقا اب  

 جرا  اال تـااراب؛ وتقنـااب وا رلـا من  مـداجاب الطإارس و عـاجة الع ـناب الت  تجمم  لى المختبراب من لجـل 
االســت ــعار عن ألعد ف  عملااب عدج  االب الدفن للتحقا من صــحي الإاااب؛ وإن ــا ن وا تاار وتنس س لجواب  
جد دة  جارة المعار  والتدريح للمرمو  وتإا ح الم اتح القطريي لمنظمي الصـــــــــــحي العالماين ألال ـــــــــــراعي مم 

والتدريح من المرمون الست سـ لب  لسه الطلااب ألصـإرة لف ـل     وااراب الصـحين على ولح التإجا ن والإثا ا
وســــــــــ تاح تق امي الاحإة والتن ــــــــــ ا مم وماالب األمم المتحدة لمنظمي الصــــــــــحي العالماي تق ام ل دة األجواب  
لاجهوة المحمإلي وارامجااب الم ــح وســ إســم نطاق المعرفي ف  الترنإلإجااب الناشــبي  ولإ ســاح ــن لي ــا 
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 تعلا بتجمام الاحإة والتحل ــل التجماع  للاحإة األولاــي ف  مجــال نظم المعلإمــاب الجيراااــي  القــدرة اامــا  
 المتعلقي ألالصحي والتنماي 

 
 وحدة مراقبة اإلنصاف في مجال الصحة -باء   

 ت ــــم مبدل عدم تري ل د  ل  الرمح ألاأللماي األســــاســــاي لخطي التنماي الم ــــتدامين وت ــــ ل  دمي   - 10
  ولم تر ــــــ  جا حي  ( 8) اويي ف  برنامل العمل العام الثالر ع ــــــر لمنظمي الصــــــحي العالمايال ــــــعسا   جر ا 

ــحن بل لوقست   19-عإف د ــحي فح ـ ــاجيي والجيراااي ف  مجال الصـ ــاواة االجتما اي االقتصـ عن لوج  عدم الم ـ
عدم الم ـاواة ف   لي ـا )لو  تى ع  ـت اتجاه( لوج  التح ـ ن الت  يجرت  ج الها ف  البلدان للحد من لوج   

جمام المجاالب الصـــحاي  واإضـــم ذلب ف  االعتاارن ولتعويو قدرة منظمي الصـــحي العالماي ف  لسا المجالن  
ــتإســـــم الإ دة   لن ـــــبت و دة جد دة لمراعاي ا نصـــــا  ف  مجال الصـــــحي ضـــــمن  جارة البااناب والتحل ل  وســـ

 الجد دة نطاق التحل مب الحالاي 

و عمل منظمي ا - 11 ــم ويرم  ــاواة ف  مجال الصــــــحي على وضــــ ــأن مراعاي عدم الم ــــ ــحي العالماي أل ــــ لصــــ
وتعويو مجمإعي من األجواب والمإارج للبلدان؛ وإنتال ون ر األجلي أل أن لوج  عدم الم اواة ف  مجال الصحي  
على الصـــــع د ن العالم  والإون ؛ وانا  القدراب ف  مجال مراعاي ا نصـــــا  ب ن الدول األع ـــــا  من لجل  

  ال ــــــااســــــاب والبرامل والممارســــــاب الصــــــحاي المإجهي نحإ تحق ا ا نصــــــا   وتحدة منظمي الصــــــحي   ثرا
ن ول  قاعدة بااناب مب رة للبااناب المتعلقي ألالصـــــــــــحي  ( 9) العالماي لجاة مراعاي ا نصـــــــــــا  ف  مجال الصـــــــــــحي

ــلين ألما ف  ذلب م ــا   ذاب الصـ ــنسي   ـــح الخصـ ــحي األم والإل د والطسل مصـ إجواب البلدان ا نجاباي واصـ
ــا  ــاي ف  مجال ا نصـ ــخا ( 10) المنت ـ ــحي  ولولقت ن ـ ــا  ف  مجال الصـ ن ألالتعاون مم المرمو الدول  لإلنصـ

ن ول  تطب ا ( 11) (HEAT Plus و  HEATجد دة من مجمإعي لجواب تق ام ا نصــــا  ف  مجال الصــــحي )
ــاواة الصــــحاي الإوناي  وما فتبت منظمي ا لصــــحي العالماي ت ــــم ماااســــا  برمج  ي ــــهل تق ام لوج  عدم الم ــ

جد دا لحالي الحرمان االجتماع  االقتصاجت لمراعاي عدم الم اواة المتعدج األألعاج ف  مجال الصحين ألالتعاون  
ــاواة ف  تحد ر لجاة مراعاي   ــتيدرال ماعد جد د لعدم الم ــــــ ــريين الت  ســــــ ــسإرج للسقر والتنماي الا ــــــ مم مااجرة لع ــــــ

  2022ا نصا  ف  مجال الصحي لعام 

ــمبر   - 12 ــندوق العالم  لم افحي  2021وف  مانإن األول/جي ــــ ــحي العالماي والصــــ ــرب منظمي الصــــ ن ن ــــ
ــاواةل ف روس نق  المناعي الا ـــــــريي وال ـــــــل  ”ا  دا وال ـــــــل والممريا تقريرا م ـــــــترما ألعنإان    الي عدم الم ـــــ

ــاواة ف  األمراع الثم“والممريا ثي وماة تي رب على مدى  ن ولإ لول تحل ل عالم  منهج  لحالي عدم الم ــــ
العقد الماضــــ ن ســــل  ال ــــإ  على فر  اتخاذ المويد من ا جرا اب للحد من لوج  عدم الم ــــاواة  وإضــــافي  
 لى ذلبن لجرب منظمي الصـــــــــحي العالماي عدة جراســـــــــاب عالماي وقطريي عن لوج  عدم الم ـــــــــاواة ف  مجال  

 __________ 

  www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-2019---2023انظر  (8) 

  www.who.int/data/gho/health-equity انظر (9) 

  www.who.int/data/gho/health-equity/country-profilesانظر  (10) 

  www.who.int/data/gho/health-equity/assessment_toolkitانظر  (11) 

http://www.who.int/about/what-we-do/thirteenth-general-programme-of-work-2019---2023
http://www.who.int/data/gho/health-equity
http://www.who.int/data/gho/health-equity/country-profiles
http://www.who.int/data/gho/health-equity/assessment_toolkit
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ن والحإاجو  ( 12) الم ــــــاواة جون الإوناي الصــــــحي ااما  تعلا ألالتحصــــــ نن شــــــملت مإاضــــــام ت ــــــمل لوج  عدم
المتصــــلي بنإ  الجنس والم ــــافي  لى المرافا الصــــحاي  وتإاصــــل منظمي الصــــحي العالماي تإف ر  لقاب عمل 
ــافي  لى  عداج مإارج التدريح  وف    ــا  لبنا  القدراب ف  مجال مراعاي ا نصــــــــا ن  ضــــــ تدريباي للدول األع ــــــ

مراعاي عدم الم ـــــــــاواة ف  الصـــــــــحي الجن ـــــــــاي  ”جا جد دان ألعنإان  ن ن ـــــــــرب مإر 2021عانإن األول/جي ـــــــــمبر 
ن ولولقت جوراب للتعلم ا لرترون  “وا نجاباي وصـحي األم والإل د والطسل والمرالال جل ل الخطإاب المت ـل ـلي

 أل أن رصد عدم الم اواة ف  مجال الصحي ومراعاي عدم الم اواة ف  مجال الصحي ااما  تعلا ألالتحص ن 

 
 وحدة نظم المعلومات الصحية -جيم   

يسهم ا  صــا  إن الإون إن ج دا للماي البااناب الثانإيين وال ســاما البااناب ا جاريي  ومن المحتمل  - 13
وجإج مماي مب رة من البااناب الصحاي الثانإيي ضمن نظم المعلإماب الصحاي الروت ناي  ومم ذلبن ال ي تساج 

 جم    2020عالم  لجرت ف  عام    SCOREتخدم  وا جن لول تقرير تق ام  من الرث ر من البااناب لو ال ي ـــــــــ 
التحدت و دج الدعم المقدم للبلدان لتعويو نظم المعلإماب الصــــــــــــحاي الروت ناي ألاعتاارلا  جرا اب ذاب لولإيي 
وضــــــرورة  وقد لصــــــاحت الحاجي الماســــــي  لى بااناب قإيي ف  الإقت المناســــــح على الم ــــــتإى القطرت لعثر 

  ولن بت و دة نظم معلإماب الصحي للعمل مم الدول األع ا  على  ن ا  19- مل جا حي مإف دوضإ ا  
نظم المعلإماب الصـــــــــــحاي الروت ناي لد ها  تى  ت ـــــــــــنى اســـــــــــتخدام البااناب الت  يم ن لن ترإن اناي لدعم 

 ال ااساب  وضم

ــرما  ف  النظام التعاون  للبااناب - 14 ــعت الإ دةن ألالتعاون مم ال ــ ــتراتاجاي عالماي  ووضــ ــحاين اســ الصــ
لتح ـ ن نظم المعلإماب الصـحاي الروت ناي ف  البلدان  لى الإضـم األمثل ااما  تعلا بتحق ا الرعايي الصـحاي  
ــتراتاجاي عملاي يم ن تر اسها لتناســــــح فراجى البلدان وتحدج  ــاملي  وتإجو االســــ األولاي والتيطاي الصــــــحاي ال ــــ

 الاا لتعويو نظم المعلإماب الصـــــــحاي الروت ناين مم الترم و على اســـــــتخدام  عدجا من المإارج التقناي المتا ي  
البااناب ممحري ر ا ـــــــ   وتإج  لي ـــــــا الراواي الت  ســـــــتتعاون بها منظمي الصـــــــحي العالماين على الصـــــــعد 
العالم  وا قلام  والقطرتن مم ال ـــرما  وتتإاصـــل معهم لدعم البلدان ف  بنا  قدرة نظم المعلإماب الصـــحاي  

العـالم    SCOREالروت نـاي الإونـاي  والهـد  من ذـلب لإ لن تتح ــــــــــــــن لـسه الـقدرة ـلدى البـلدان ألحلإل تق ام  
  وتجرت منظمي الصـــــــــحي العالماي مناق ـــــــــاب مم الدول األع ـــــــــا  لتحد د المجمإعي  2025المقبل ف  عام 

  2022األولى من البلدان الت  ستنسس ف ها االستراتاجاي ف  عام 

  
 التطورات األخرى  - ثالثا  

  رج لجناه مإجو لعدج من التطإراب الهامي الت  سترإن محل التمام لع ا  اللجني ا  صا اي  - 15

 
 (World Health Survey Plusالمسح الصحي العالمي المعّزز ) -ألف   

ا لإ مااجرة لتإل د البااناب تقإجلا منظمي الصـــــحي العالماي  - 16 وتهد  الم ـــــح الصـــــح  العالم  المعوج
 لى م ــاعدة البلدان ومنظمي الصــحي العالماي على عااس التقدم المحرا نحإ تحق ا للدا  التنماي الم ــتدامي  

 __________ 

 (12) Katherine Kirkby and others, “Subnational equalities in diphtheria-tetanus-pertussis immunization in 

24 countries in the African region”, Bulletin of the World Health Organization, vol. 99, No. 9 

(September 2021), pp. 627–639 
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المتصـــــلي ألالصـــــحي وا رلا من المإاضـــــام ذاب االلتمام للصـــــحي العامي  وقد لســـــس تصـــــمامها المرن القابل 
ر الم ا ــــــاي الإوناي والمتعدجة البلدان الست  تاح ل  البنا  اســــــتناجا  لى برامل اســــــتقصــــــا اب األســــــ   -للتعد ل 
على لســـــــال ح قإيي علماان مم جمل نهل مبتررة لت ـــــــج ل ون ـــــــر البااناب الصـــــــحاي المامي  ثرا    -القا مي 

 القراراب ال ااساتاي والبرامجاي وتتام التقدم المحرا 

و دجب   2021يل  وقد اســــت ــــاست لول م ــــاورة فناي للخبرا  أل ــــأن الم ــــح افتراضــــاا ف  نا ــــان/لبر  - 17
 طي برنامل الم ـــــــــــــح الجد د  ومن المهم لليايي لنج نجا  الم ـــــــــــــح  تإق  على وااراب الصـــــــــــــحين وم اتح 
ا  صــــــا  الإوناين والجهاب المانحي والمنظماب ال ــــــري ي األ رى الت  تعمل مم منظمي الصــــــحي العالماي  

ــرو  ــح من االاجواجاي ا ر ال ـــــــ ــمان لن يقلل الم ـــــــ ــتند  لى نقاط القإة ولسا التساعل   إت ل ـــــــ ريين ولإ ي ـــــــ
 وال راعاب القا مي ف  جمم البااناب وي  ل عملاي مسؤة 

وســــتعمل منظمي الصــــحي العالماي عن مثح مم المنظماب الدولاي األ رى من  مل السريا العامل  - 18
وريقي لم ـاعدة البلدان الم ـتري ب ن األماناب المعن  ألالدراسـاب االسـتقصـا اي لاسـر الم ا ـاي  يجاج لف ـل  

على  جمال الم ـح ف  الدراسـاب االسـتقصـا اي القا مين ألتاي تقل ل العح   لى لجنى  د مم ن وسـد لعبر عدج 
مم ن من الثيراب ف  الباـــانـــاب  ويؤمـــل لن تجر   و ـــداب الم ــــــــــــــح ف  مجمإعـــي مختـــارة من البلـــدان ف   

  تإجد ف ها جراسـاب اسـتقصـا اي جاريي أل ـأن صحي  من لجل تق ام لسه الق ـايا  وف  الحاالب الت  2022 عام
األسـر الم ا ـاي لو ا رلا من الدراسـاب االسـتقصـا اين يم ن النظر ف   جرال و داب  ضـاااي لسـاسـاي محدجة  

 من الم ح ف  تلب الدراساب االستقصا اي ألم اعدة تقناي وشراعي مناسبت ن 
 

 مركز بيانات الصحة العالمي -باء   

بااناب الصـحي العالم  لتلباي الطلااب المقدمي من الدول األع ـا  ف  منظمي الصـحي  لن ـ  مرمو  - 19
العالماي من لجلل  ل م ــــــــــــ لي تجو ي البااناب من  مل تإ  د م ــــــــــــتإجعاب البااناب والبإاألاب ا لرتروناي  

ن؛ وجعم ومجمإعـاب البـااـناب الـتاألعـي لمنظمـي الصــــــــــــــحـي العـالمـاي؛ والحـد من عـح  جمم البـااـناب على البلـدا
القـدراب القطرـيي ف  مجـال نظم البـااـناب والمعلإمـاب الصــــــــــــــحـاي؛ وتتام اليـاـياب المتعلقـي أـلالبم  ن الثمـثي ف   
برنامل العمل الثالر ع ر لمنظمي الصحي العالماي وللدا  التنماي الم تدامي ذاب الصلي ألالصحي من  مل  

 تإف ر بااناب مإثإقي وعملاي ف  الإقت المناسح 

هد  مرمو البااناب  لى تحد د العمقاب المعقدة أل ــــــمســــــي من لإ اب المتاألعي ولشــــــ ال التمث ل وي  - 20
الاصــــــريي  لى البااناب المصــــــدريي  وت ــــــمل البااناب المؤشــــــرابن ومجمإعاب الباانابن والبااناب الإصــــــواين  

ما  تعلا بر لي البااناب والبااناب الجو اي ولجواب ومنهجااب الجمم  ويمنح الم ــــــتخدمإن ال ــــــساااي الراملي اا 
من الجمم  لى التمث ل الاصـرت  ويم نهم الإصـإل  لى البااناب وتصـسحها من  مل مجمإعي من الم ـارابن  
مما  تاح تخصــــــــا  المإاضــــــــام ولإ اب المتاألعي ألاراع مختارة  ومن  مل تإف ر نظام مإ د مرنن  نسس  

صـــــــد منظمي الصـــــــحي العالماي والبإاألاب ا لرتروناي  مرمو البااناب الدعامي األســـــــاســـــــاي لقنإاب الن ـــــــرن ومرا
للبااناب  وســـــــــتجه و البرامل التقناي لمنظمي الصـــــــــحي العالماين وم اتبها ا قلاماين وم اتبها القطريي والجهاب  

 ال ري ي لها ألح و  ا  أل ل منها لجمم لإ اب المتاألعين والرؤى ولصإل البااناب وتنظامها ون رلا 

البـااـناب من الم إـناب الر ا ـــــــــــــــاي الـتالـايل )ل( البإاأـلي ا لرترونـاي القطرـيين ول  نظـام ويـتأل  مرمو   - 21
ــحاباي   ــاور وجمم البااناب ويتتاعها؛ ) ( ألح رة الباانابن ول  مجمإعي من الخدماب ال ــ  ا ــــ  عملااب الت ــ

ن واألجواب والرمإا الت  تتاح لافرقي التقناي التاألعي لمنظمي الصـــــحي العالماي الحصـــــإل على لصـــــإل البااناب
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ن ولإ مإقم ما ــ  لن ــر البااناب data.who.intالم ــترمي وتقاســمها والتعاون أل ــأنها؛ )ل( المإقم ال ــا   
ااما  تعلا ألأصــــإل بااناب منظمي الصــــحي العالماي المتا ي  إفر لف ــــل الحلإل المم ني ااما  تعلا أل ــــهإلي 

مم تإف ر مصــــــــــــــدر و  د للحااقي ألالن ــــــــــــــاي  لى االســــــــــــــتخدامن وإم اناي الإصــــــــــــــإل وإم اناي االعت ــــــــــــــا ن 
 البااناب  مجمإعاب

ن ولرن  2022ومن المقرر  صــــــــــــــدار الن ــــــــــــــخي األولى من النظام الرامل ف  الرام الثان  من عام   - 22
البإاألي ا لرتروناي القطريي ت ـــتخدم ألالسعل ااما  تعلا ألعملااب الت ـــاور وتي ـــتخدم م إناب ألح رة البااناب من 

ــتنتقل منظمي الصـــحي العالماي من لســـلإ  التنس س  لى األســـلإ  الت ـــي ل  للمااجرة   قبل لفرقي تقناي مختارة  وسـ
ــاس    2022 مل الراع ن األول والثان  من عام  ــماب على لســ ــ ناب مترررة على ال ــ ــتبدل ف   ج ال تح ــ وســ

  2022اال تااجاب اعتاارا من الرام الثالر من عام 

 
 الصحية الشاملةتنقيح مؤشر التغطية   -جيم   

تقإم منظمي الصـــــــــــحي العالماي ف   وار ااياتها المتعلقي ألالبم  ن الثمثي بتجمام مؤشـــــــــــر للتيطاي  - 23
الصـحاي ال ـاملي  ومن النا اي المساياماين  ت ـم المإضـإ  ألالتعق د ال ـد د ويم ن تناول  من مجمإعي متنإعي 

ال لناي لســـبلي أل ـــأن متاني لسا الاااس  ولسلبن تعتوم  من المنظإراب  وقد بن  المؤشـــر الحال  أل ـــرعي وال تو 
عقد م ـاورة عالماي أل ـأن لن ـح  وار مسايام  لمؤشـر  ومن المومم   2022منظمي الصـحي العالماي ف  عام  

ألعد ذلب لن يعاج بنا  المؤشــــــــر ألتاي عرضــــــــ  على فريا الخبرا  الم ــــــــتري ب ن الإماالب المعن  ألمؤشــــــــراب  
أليرع اعتماجه  وف  سـااق متصـلن ااما  2025ف   وار االسـتعراع ال ـامل لعام   للدا  التنماي الم ـتدامي

 تعلا ألماااس ال ــــ ان األصــــحا ن ولإ السرا  الثان  للياياب المتعلقي ألالبم  ن الثمثين ســــاجرت االضــــطم   
 ألعملاي مماثلين تتمثل ف   جرا  م اوراب عالماي يعقبها  ن ا  مؤشر مرمح جد د 

 
 فاتالتصني -دال   

ت ـــتند ا  صـــا اب الصـــحاي القطريي والت ـــج ل ألاراع ســـريريي وإجاريي  لى التصـــناة ا  صـــا    - 24
الدول  لامراع والم ـاعل الصـحاي ذاب الصـلي ألمإجح لإا ح منظمي الصـحي العالماي أل ـأن الت ـمااب  ويد ل  

ن ألعد 2022نإن الثان / نا ر  ما   1  و النساذ ف    ( ICD-11) التنااح الحاجت ع ـر للتصـناة الدول  لامراع  
بلدا ف  مرا ل مختلسي من  157  ولناي نحإ 2019اعتماجه من قبل جم اي الصــــــــحي العالماي ف  ليار/ما إ  

ــاي  لى  نتال  ــاســـ ا عداج للتنااح الحاجت ع ـــــر للتصـــــناة الدول  لامراع  ويراو  الطاة من المعرفي األســـ
ــإرة ماملي  وادلب مجمإعي من البل ــر ف  وقت ما ر  نتال البااناب ألصــ دان الت  اعتمدب التنااح الحاجت ع ــ

البااناب ألاســـــتخدام ن ولجرب عملاي ن ـــــر للتنااح الحاجت ع ـــــر على الم ـــــتإى الإون  ااما  تعلا ألالإاااب 
والمراضــي لو لجرب تجار  على الم ــتإى الإون  اســتعداجا للتنس س  وقد  س ــت لجاة الترم و للتنااح الحاجت  

ان  ما مم شــــــهاجة  لرتروناي ل ــــــبح الإفاة لو مم ال ــــــجمب الصــــــحاين  لى  د ألع د ال ــــــروط  ع ــــــرن ألاالقتر 
المطلإاي ااما  تعلا بترم و مجمإعي لســـاا  الإفاة لو األمراع  وقدمت تجار  البلدان الت  اعتمدب التنااح  

 الحاجت ع ر ف  وقت ما ر مد مب عامي للتحد ثاب الت  لج لت علا  

ار الحال  األسما  الدولاي ا ر الم جلي الملراي للمإاج الص دلاين والتصناة العمج  ويدمل ا صد - 25
الراماا   الت ـريح /التصـناة ال إم  لجرعاب األجويين وجمام عناصـر التصـناة الدول  لاسـاا  الخارجاي  

  اعتمدب مقتر  قدمت من البلدان الت  2  000لإلصـاألين وعناصـر التصـناة الدول  ألمراع ال ـروان ونحإ 
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مراج ن مما ااج من تا ـــــــ ر اســـــــتخدام   20 000التنااح ف  وقت ما ر والمجمإعاب العلماي  ولضـــــــاة نحإ  
التنااح الحاجت ع ـــر  ولصـــدرب ن ـــ  ألاللياب ا نجل ويي وا ســـااناي والصـــ ناي والعرااين وســـتتاعها الن ـــختان 

ــاي ألحلإل نهايي عام  ــاي والروســـ ل رى ل  ا ن ف  مرا ل مختلسي من ليي   20  وتعدج ن ـــــ  ف   2021السرن ـــ
 الترجمي وسترإن متا ي من نسس المنصي المإ دة 

وســــــــتقإم منظمي الصــــــــحي العالماي ألصعداج ناتجها ا  صــــــــا   اســــــــتناجا  لى التنااح الحاجت ع ــــــــر  - 26
ــناة الدول  لامراع ابتدا  من عام   ــابا  لى 2022للتصــــ   ويم ن تحإيل البااناب الت  جمعت ف  وقت ســــ

نااح الحاجت ع ــــر ألاســــتخدام جداول االنتقال المتا ي  وتس د مجمإعي من رمإا التنااح الحاجت ع ــــر ف   الت 
(ن “عإف د الطإيل األمد”) 19-ن و االب ما ألعد مإف د19-ن واســــــــتاعاج  االب مإف د19-تإث ا  االب مإف د

مي الصـــــــحي العالماي ااما واللقا اب  وااالقتران مم الرمإا من تصـــــــناة منظ 19-و الي التلااح ضـــــــد مإف د
 تعلا ألالتد مب الصــــحاي )التصــــناة الدول  للتد مب الصــــحاي(ن ت ــــ ل مجمإعي البااناب لي ــــا مجمإعي  

  وقد  دجب مؤشــراب للدا  التنماي الم ــتدامي المتصــلي  19-بااناب مرج اي لل ــهاجة الدولاي المتعلقي أل إف د
ن االوم  على التنااح الحاجت ع ـــــر وجمام المإاج ألالصـــــحي الســـــتخدامها ف  التنااح الحاجت ع ـــــر  ويم 

ألما ف  ذلب لجلي للتنس سن ومإاج تدريباي وتعلاماب ن  https://icd.who.intالمصـــــــا اي على المإقم ال ـــــــا   
 ا نترنت تقناي لدمل واجهي برمجي التطباقاب ولجاة الترم و ف  لت ب بي رقماين محلاا لو على 

ووضـــــعت الصـــــايي النها اي للتصـــــناة الدول  للتد مب الصـــــحاي ااما  تعلا ألالتد مب ال ـــــريريي   - 27
ــايي النها اي لم إناب  ــم الصــــــ ــاجرت وضــــــ ــتخدام ألالسعل ف  ألعا البلدان  وســــــ ــاي  ول  ق د االســــــ والتمري ــــــ

والمد مب النها اي لتد مب الصـــــــــــحي    ويجرت تحد د الم ـــــــــــتعرضـــــــــــ ن  2021التد مب الإ اواي ف  عام 
ــم  ف  عام  ــدار النها   الرســ ــر ا صــ ــترملي من 2022العامين ومن المقرر ن ــ ــخي رقماي م ــ ــدرب ن ــ   وصــ

ــحي العالماي المسمإرة   ــناساب منظمي الصـ ــحي  ويحتسب ا ن ألجمام تصـ ــناة الدول  لاجا  وا عاقي والصـ التصـ
ــم رمإا ــين   ر يجرت تقاســـــ ــتخدم  لعمه على نسس المنصـــــ ــ لن وت ـــــ ــطلحاب( لوياجة التساصـــــ ا  الي )المصـــــ

 التصناساب نسس الترنإلإجاا ااما  تعلا ألالترجمين والترم و والمقتر اب والإاجهي الب ناي للبرامجااب 

 
 زيادة الوفيات المرتبطة بمرض فيروس كورونا -هاء  

ــااط/فبرا ر   - 28 ــحي العالماين 2021ف  شـــ ــاجيي  ن عقدب منظمي الصـــ ــؤون االقتصـــ ألالتعاون مم  جارة ال ـــ
لتقديم الم إرة    19-واالجتما اين اجتماعا لسريا است ارت تقن  معن  بتق ام معدل الإاااب الناجمي عن مإف د

  وي ـم السريا االسـت ـارت التقن  عدجا ( 13) أل ـأن وضـم لسـال ح تحل لاي لتقد ر اياجة الإاااب ف  جمام البلدان
نن وا تصـــــاصـــــ   األوابين وعلما  البااناب وعلما  االجتما  والخبرا  ا  صـــــا   ن من ماار الديمإاراف    من

 مجمإعي من الخلوااب والمناوا 

الـتاألم للسريا االســــــــــــــت ــــــــــــــارت التقن ن اـلست  تـناول تقـد ر اـياجة الإاـااب على  1وـقام السريا العـامـل   - 29
ــا اين واعد تق ام األجا ن وقابلاي ن ألا تاار عدة 19-الصــــــــع د العالم ن ألما ف  ذلب نتاجي لرإف د نماذل   صــــــ

التس ـــــ ر والقابلاي للتإســـــامن اقتر  نمإذل انحدار بإاســـــإن )الست وضـــــعت ل  ألارامتراب لمراعاة فرط الت ـــــتت( 
ن  2021والنصــــــــــــــ  األول من عـام    2020للتنبؤ ألـالعـدج الرل  للإااـاب النـاجمـي عن جمام األســــــــــــــاـا  لعـام  

 __________ 

تعرع ا تصـاصـاب األفرقي العاملي الخم ـي التاألعي للسريا االسـت ـارت التقن  على اللجني ا  صـا اي ف  جورتها الثالثي والخم ـ ن ف   (13) 
وإ صا اب األ إال المدناي  من تقرير األم ن العام عن تنس س  طي األمم المتحدة للهإيي القانإنايل الت ج ل المدن     12 لى    8السقراب  

(E/CN.3/2022/9 ) 

https://icd.who.int/
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2022/9
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لمتإقعي  مل السترة واارامتر المعدل الن ــب  المتإقم الست  إضــم ل  نمإذل م ــرووا ألعدج الإاااب ال ــهريي ا
ألاســتخدام المتي راب الخاصــي أل ل بلد  وت ــتخدم منظمي الصــحي العالماي لسا النمإذل لإضــم تقد راب للبلدان 

ــتدالل المإثإق بها والتنبؤ   ــأنها بااناب ماااي عن المد مب لمســــــــ بتقد راب ومناوا المنظمي الت  تتإافر أل ــــــــ
ــتإياب اياجة الإاااب الت  تعوى  لى مإف د ــافي  لى تحد د م ــ ــأنها  وإضــ  19-البلدان الت  ال تتإفر بااناب أل ــ

ــناة العدج 2021و   2020لعام   ــال ح لتصــ ــت ــــارت التقن  لإضــــم لســ ــا من  برة السريا االســ ــتساج لي ــ ن ي ــ
 التقد رت لوياجة الإاااب   ح العمر والجنس 

اـناب الإاـااب لح ــــــــــــــا  الإاـااب السعلـاي ف  الإـقت الحااق   ال ف  مجمإعـي فر ـاي من وال تتإافر باـ  - 30
البلـدان الت  تعمـل ف هـا نظم ا بمغ ألسعـالاـين ف    ن لن مجمإعـاب الباـانـاب التـاريخاـي لح ـــــــــــــــا  الإااـاب  

ال البـااـناب وجمعهـا المتإقعـي مث را مـا ترإن ا ر م تمـلي  وال تمـلب بـلدان مث رة الـقدرة على مراعـاي الإاـااب  نتـ 
ف  الإقت المناســـــــحن وتعن  لسه السجإاب ف  البااناب لن  ال يم ن اســـــــتخم  اياجة الإاااب لجمام البلدان 
ــم منهجاي لنمسجي اياجة  ــرورت  لإضــ ــارت التقن  أل ــ ــت ــ ــم عمل السريا االســ ــاي  ويت ــ ــال ح عااســ ــتخدام لســ ألاســ

 ــي و/لو ا ر مــاملــي  وال توال لــسه المنهجاــي ق ــد الإااــاب ف  الحــاالب الت  ترإن الباــانــاب ف هــا ا ر متــا
ا ن ـــــــــا  وســـــــــ تإاصـــــــــل تنااحها مم تإافر بااناب جد دة واســـــــــتمرار عملاي  جمال التعلاقاب الإارجة من الدول  

 األع ا  ف ها 

  وجع ت الدول 2021ولجريت م ـاورة قطريي ف  السترة من ل لإل/سـبتمبر  لى ت ـرين الثان /نإفمبر   - 31
لى ت ــماي جهاب تن ــ ا وويلح  ل ها اســتعراع النتا لن ومصــاجر البااناب واألســال ح الم ــتخدمي  األع ــا   

ف   عداج التقد راب؛ وولح  ل ها لي ا تقديم الم إرة أل أن مصاجر البااناب األساساي الت  يم ن لال ي إن قد  
ــم مجمإعاب البااناب الت  لم ترن متا ي من قبل  وعم ــلي  لبلص عنها من قبل وتقاسـ ــل ـ وة على ذلبن عقدب سـ

من الحلقاب الدراســـــاي ال ـــــا اي ا قلاماي وجل ـــــاب ا  اوي لسراجى الاعثاب لعرع التقد راب والمنهجاي والرج 
 على األسبلي 

الصـــــــــاجرة عن منظمي الصـــــــــحي العالماين الت   19-وتقدم تقد راب اياجة الإاااب الناجمي عن مإف د - 32
ــمبر  ــاملي وقابلي للمقارني من التقد راب القطريي للسترة من 2021ن ـــــــــرب ف  مانإن األول/جي ـــــــ ن مجمإعي شـــــــ

التصــناة   ــح الجنس    2020  وت ــمنت تقد راب عام  2021 لى  ويران/ إنا     2020عانإن الثان / نا ر  
  2022والعمر  ومن المتإ ى تحد ر التقد راب ف   ويران/ إنا  

 
 مؤتمر قمة إدارة البيانات الصحية -واو   

ن اســت ــافت منظمي الصــحي العالماي مؤتمر قمي  جارة البااناب الصــحاي الست تأل  2021ف  عام  - 33
ن ولرن أل ـــ ل لعم 19-  ويعإج عقد مؤتمر القمي جو اا  لى التطإراب الناشـــبي عن جا حي مإف د( 14) من جول ن

ــحي الت  يجرت  نتاج ــحاي والبااناب المتعلقي ألالصــــ ها ف  جمام لنحا  العالمن  لى الحجم المتوا د للبااناب الصــــ
 ( 15) الست ي ــــــــــر  لي ــــــــــا االتجاه نحإ الرقمني ف  مجال الصــــــــــحي  وقد م ــــــــــ  الطلح المتوا د على البااناب

 __________ 

  www.who.int/data/events/health-data-governance-summit/introduction انظر (14) 

العناصــر لو الخصــا   لو فراجى المعلإمابن األســاســاي وا ر المعالجي ف  مث ر من األ اانن الت  ت ــ ل مجمإعاب من المتي راب   (15) 
 الرماي لو النإ اي 

http://www.who.int/data/events/health-data-governance-summit/introduction
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الصــحاي عن م ــاعل وإيلي األمد تتعلا ألصجارة الباانابن ألما ف  ذلب م ــاعل تتعلا ألحقإق   ( 16) وا  صــا اب
 لى البااناب والقدراب ف  مجال الباانابن وتإافرلا وتقاسمها الملراي السرريين ولوج  عدم الم اواة ف  الإصإل 

)ألما ف  ذلب عبر الحدوج أل ــــبح ا تم  لشــــ ال  مايي الباانابن واللإا ح والتس ــــ راب(ن واســــتخدامهان وإعاجة 
اســــتخدامهان وتخوينها والتح و ف  تحل ل البااناب وا تمال  ســــا ة اســــتخدامها  وت ــــ ل السجإاب الم ــــتمرة ف   

ــتخدام البااناب الب  ــاي لمام اســــــ ــااقاب مختلسي عااي ر ا ــــــ ــحاي ف  ســــــ ااناب والنهل المجولة  جارة البااناب الصــــــ
عمنسعي عامي عالماي وت ـــــهم ف  انعدام التمقح ااما ب ن بااناب الاحإة ونظم المعلإماب الصـــــحاي  وت ـــــ ل 

رتهـا التعـاون والاـااجة على البـااـناب الصــــــــــــــحـاي رصـــــــــــــــ دا اســــــــــــــتراتاجـاا ومنسعـي عـامـي ف  آن وا ـد وتتطـلح  جا
 الصع د ن العالم  والإون  لمعالجي التجوؤ 

ل )ل( البااناب الصــــحاي العالاي ( 17)  ومن النقاط الر ا ــــاي ف  الباان الصــــاجر ف  مؤتمر القمي ما  ل - 34
ــإل على  ــ ن فر  الحصــ ــاب والم وانااب والخط  من لجل تح ــ ــااســ ــمي ف   ثرا  ال ــ الجإجة ذاب للماي  اســ

ــتدامي؛ ) ( يجح جمم البااناب الخد ــحاي وتأث رلا والتعج ل ألالتقدم نحإ تحق ا للدا  التنماي الم ـــ ماب الصـــ
الصـحاي وتقاسـمها وتخوينها ألما  تماشـى مم المعا  ر المعتمدة جولاا واسـتخدامها على نحإ ل مق  ومنصـ ؛ 

ي ــتند  لى مجمإعي لســاســاي من   )ل( لناي  اجي  لى تإافا آرا  عالم  جد د أل ــأن  جارة البااناب الصــحاين
المااجس التإج هاين من لجل تأم ن البااناب الصـــحاي ألاعتاارلا منسعي عامي عالماي وتحد د الممارســـاب الج دة 
ف  مجال  جارة البااناب من لجل تح ــــــــ ن الصــــــــحين وال ســــــــاما ألالن ــــــــاي  لى المجتمعاب المحلاي الت  تيرمت 

 الرمح   ل 

جي  لى التعاون والحإار ل ـــــــــــــمان لن ترإن البااناب الصـــــــــــــحاي منسعي عامي وقد عواب القمي الحا - 35
ــا    ــاعد ترســـ ــا ـــ ــحاي  وســـ ــاب والمااجس الج دة المحدجة ف   جارة البااناب الصـــ عالماي ومإا مي الدعم للممارســـ

الثقي البااناب الصـــــــحاي ممنسعي عامي عالماي وااللتوام ألالمعا  ر الدولاي واعتماج الممارســـــــاب الج دة على بنا  
من لجل تحق ا لقصــــــــــــــى قدر من السإا د وتقل ل ال ــــــــــــــرر  لى لجنى  د مم ن  ويناي  لن ي سل  وار  جارة  
البااناب جعم وتم  ن األفراج والمجتمعاب المحلاي  تى  تم نإا من ال ــاطرة على بااناتهم الصــحاي واالســتساجة  

ــ ال الحمايي ال ــاح وتعويو لشــ ــتعمال البااناب منها  ويم ن تحق ا ذلب من  مل تإضــ ــا ة اســ ــد  ســ قانإناي ضــ
المتعلقي ألالصـــحي ألأت وريقي مانت والعمل مم المجتمعاب المحلاي للم ـــارمي ف   ن ـــا  آلااب ا شـــرا  على 

 البااناب الصحاي والم ا لي أل أنها 

ولقرب منظمي الصــــحي العالماين من  مل عقد مؤتمر القمين ألأن البااناب الت  تهد   لى تح ــــ ن  - 36
ضــمن ممارســاب لوســم نطاقا    نتا ل الصــحاي ســتأت  من مصــاجر متعدجة ولن   تع ن  جمال البااناب الصــحايال

 جارة الباـاـناب المتعـدجة القطـاعـاب من لجـل تحق ا لوجـ  التـاارن لو الر ــــــــــــــ  عن رؤى جـدـ دة لو وضــــــــــــــم 
ــا ألقدرة البااناب على تي  ر  ااة الناس وتحإيل المجتمع اب المحلاي  ويم ن لن تطباقاب جد دة  ولقرب لي ــــــ

 تاح فهم البااناب الصــحاي والعمل على لســاســها تح ــ ن الصــحي والرفاهن وضــمان التيطاي الصــحاي ال ــاملي  
وتإف ر الحمايي ف   االب الطإارس؛ ولسلبن تلتوم منظمي الصـــحي العالماي بت ـــه ل لسه الرؤيي الم ـــترمي من 

متعدج القطاعاب ومتعدج لصـــــحا  المصـــــلحي؛ وتدعم الحاجي   مل الاااجة والمإارج الجما اي لمجتمم بااناب  
ــم التعلم  ــمن تقاســــــــ ــحاي ف  جمام القطاعابن مما ي ــــــــ ــأن البااناب الصــــــــ  لى التعاون والحإار العالم  ن أل ــــــــ

 __________ 

 البااناب العدجيي الت  تنظم من  مل العملااب الرياضاي ألما  تماشى مم األور المساياماي  (16) 

-www.who.int/news-room/articles-detail/health-data-as-a-global-public-good-a-call-for-healthانـــــــظـــــــر   (17) 

data-governance-30-september  

http://www.who.int/news-room/articles-detail/health-data-as-a-global-public-good-a-call-for-health-data-governance-30-september
http://www.who.int/news-room/articles-detail/health-data-as-a-global-public-good-a-call-for-health-data-governance-30-september


E/CN.3/2022/13  

 

21-18526 13/13 

 

ــا  وجمام لصــــــــحا  المصــــــــلحين ألما ف  ذلب المجتمم المدن  والقطا    والممارســــــــاب؛ وتدعإ الدول األع ــــــ
عتماج  وار م ـــتري وممارســـاب ج دة  جارة الباانابن ترترو على مجمإعي  الخا ن  لى العمل معا لإضـــم وا 

دة عـالمـاا من المـااجس الت  ت ــــــــــــــتـند  لى مـااجس منظمـي الصــــــــــــــحـي العـالمـاي المتعلـقي أـلالبـااـناب لو تراسهـا    مإ ـجد
 ويناي  لن تم ن لسه ا جرا اب من االعترا  ألالبااناب الصحاي ألاعتاارلا منسعي عامي عالماي 

 
 المؤتمر الدولي المعني باإلحصاءات الصحية -زاي   

تعتوم منظمي الصـــحي العالماي افتتا  مؤتمر جول  جد د أل ـــأن ا  صـــا اب الصـــحاي  ومن المقرر  - 37
ــ لوم اتخاذ عدج من الخطإاب الهامي قبل  2023مبد اا عقد الدورة األولى ف  الرام الثالر من عام  ن ولرن ســــــــ

إ ى لن ي إن المؤتمر ألاااجة البلدانن   ر تمث ل الدول األع ـــــــــا  بإااراب  لن  ت ـــــــــنى تأع د ذلب  ومن المت 
الصــــــــحي والم اتح ا  صــــــــا اي الإوناي  وســــــــ تمثل الهد  العام للمؤتمر ف  تإف ر آلاي لتح ــــــــ ن التن ــــــــ ا  
واالتصــاالب مم الدول األع ــا  ف  منظمي الصــحي العالماي وتإف ر منتدى يم ن اا  وضــم المعا  ر الدولاي 

إل صـــا اب الصـــحاي واالتساق عل ها  ونظرا للدور المتإ ى للمؤتمر الجد دن تطلح منظمي الصـــحي العالماي ل
ــتري ب ن   ــحاين مم ا عرا  عن التقد ر للعمل   األماناب ل السريا العامل الم ـــــ ــا اب الصـــــ المعن  ألا  صـــــ

 الست قام أل   تى ال إم 

  
 اإلحصائية اتخاذهما اإلجراءان المطلوب من اللجنة   - رابعا  

 اللجنة مدعوة إلى القيام بما يلي: - 38

 إبداء آرائها بشأن األنشطة المذكورة أعاله وتأييدها؛ )ل( 

المعني باإلحصتتتتاءات الصتتتتحيةر مع اإلعراب    األماناتحل الفريق العامل المشتتتتترن بين   ) ( 
 عن التقدير للعمل الذي قام به حتى اليوم.

 


