
    

 حول عن بعد ورشة عمل ل ةمفاهيممذكرة 
 2030 أهداف التنمية المستدامةفي أطار الصحة  مؤشرات الرصد واالبالغ عن

 2019كانون اول ، ديسمبر 30
 

 تقديم -1
ا تعلق م إذا خاصة للتنمية،وأحد الركائز األساسية  من أهم المحاوريعتبر البعد الصحي وضمان حياة صحية كريمة للجميع 

 قدمًا واضحاً حققت المنطقة العربية تاالمر بالفئات الهشة والمجتمعات التي تشهد صراعات وحروب وكوارث طبيعية وبيئية. وقد 
عام  58.3 عند الوالدة من مر المتوقعالعمتوسط زيادة على غرار العديد من االنجازات الهامة وشهدت في هذا المجال الحيوي 

وخفض حاالت اإلصابة ببعض األمراض العامة القاتلة المرتبطة بوفيات األطفال ، 2017في سنة عام 71.6إلى  1980في سنة 
 .لمالرياخفض حاالت اإلصابة باكباإلضافة الى ما تحقق في الميادين االخرى المرتبطة بالصحة  السل وشلل األطفالو  واألمهات

يستخدمون  األشخاص الذينالعربية من تحقيق تقدم في مجال توفير صرف صحي محّسن، فارتفعت نسبة  بلدانتمّكنت الكما 
التقدم على الرغم من و  .2017 عام في المئة 1.83إلى  2000في عام  في المئة 73.6من خدمات الصرف الصحي األساسية 

الولوج  ال يزال التحديات في مجال الصحة حيث المجتمعات والبلدان تعاني من بعض، مازالت العديد من الذي أحرزته المنطقة
 1.التمويالتالى ابسط الخدمات الصحية صعبا في ضوء الصراعات والحروب والنقص في 

الثاني/ يناير  التي اعتمدها قادة العالم في كانون 2030وقد بدأ العمل في هذا االطار رسميًا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
من خالل اعتماد  2017يونيه /  ، وأقرها المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم المتحدة في اجتماعه في شهر حزيران2016

مؤشرًا غير متكرر، وكذلك فعلت الجمعية العامة لألمم المتحدة حسب  232مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها 
 .2017يوليو / في تموز  A/RES/71/313 قرارها رقم

بربطها ودمجها لألبعاد الثالثة للتنمية المستدامة المتعلقة بالمجاالت االجتماعية  2030وتتميز أهداف أجندة التنمية المستدامة 
من يتض الذي-الثالثالهدف -واالقتصادية والبيئية. وتحتل الصحة مكانًا محوريًا في هذه األجندة حيث ُخصص لها هدفًا شاماًل 

وباالضافة الى الهدف الثالث الذي يركز بصورٍة  .األخرىغاية تغطي األولويات الصحية وصلتها بغايات عدٍد من األهداف  13
أهداف أخرى للتنمية المستدامة تتصل بالقضايا الصحية، حيث تم  10، تجدر االشارة الى أن هناك يجليٍة على المجال الصح

رات المباشرة في الصحة أو تقديم الخدمات الصحية. ويمكن شياس المخرجات الصحية والمؤ مؤشرا لق 50االتفاق عالميًا على 
  :تصنيف المؤشرات الصحية في سبعة مجاالت هي

 اإلنجاب واألمومة وصحة المواليد واألطفال؛ 
 األمراض المعدية؛ 
 األمراض غير السارية والصحة العقلية؛ 
 اإلصابات والعنف؛ 
  والنظم الصحية؛التغطية الصحية الشاملة 

                                                           
 الوقع  على ةمتوفر العالمية التنمية مؤشرات ،2019 الدولي.البنك  1  

https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators 

https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators
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 المخاطر البيئية؛ 
  .المخاطر الصحية وتفشي المرض 

 
 دواعي الورشة -2

تكمن صعوبة قياس ورصد التغطية بالخدمات الصحية ومتابعة تنفيذها وتقييمها في مجابهة التحدي المتمثل في توفير البيانات 
ي الخدمات الصحية وتحديد الشرائح السكانية التاالحصائية والمؤشرات الكمية والنوعية للتعرف على السكان الذين تمتعوا ب

تحتاجها، وذلك قصد رسم السياسات الصحية واالجتماعية الصائبة في هذا المجال. فالسجالت اإلدارية المتوفرة لدى مقدمي 
ية وخاصة حالخدمات وكذلك المسوح الميدانية المنجزة في هذا اإلطار ال توفر كل االحصائيات الضرورية لتشخيص الحاالت الص

المبلغ عنها ذاتيا، مما يؤدي الى بقاء حاالت واحتياجات الذين ليس لديهم فرص للوصول إلى الخدمات الصحية غير ُمشخصة 
 .وغير معروفة

عن  العمل على تطوير مصادر البيانات المتوفرة والبحثمن ولهذا، فإن التقييم المكتمل للحاجات الصحية للسكان يتطلب مزيد 
ة لتجاوز النقائص المسجلة، من خالل إضافة مجموعة أسئلة إلى المسوح األسرية أو قياس المؤشرات الحيوية في مصادر بديل

وقد نظم المعهد ورشة عن بعد، خالل شهر أغسطس من هذا العام، حول  .مسوح صحة األسرة المعيشية أو برمجة مسوح جديدة
سبب انشغالها او تغير موعد الورشة من قبل المعهد، والتي كانت الموضوع وبسبب عدم مشاركة بعض األجهزة اإلحصائية، ب

 ترغب بالمشاركة لحاجتها الى هذا التدريب.
 2030لدعم جهود قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة  ةالعربي المنطقةوبناء على ما تقدم، فإن بناء القدرات اإلحصائية في 

ورصدها واإلبالغ عنها إلى الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية هو جهد ونشاط ضروري ومتواصل لرفع التحدي المتعلق بنقص 
رات إتباع ة بناء القدالبيانات الصحية الموثوقة ومساعدة الدول على توسيع خارطة انتاجها االحصائي. ويستدعي تنظيم أنشط

نهج تشاركي وفق توصية اللجنة اإلحصائية األممية في اجتماعاتها األخيرة، بسبب تداخل عمل المنظمات الدولية الراعية لمؤشرات 
نات االتنمية المستدامة والفجوات الموجودة في الموارد المتاحة لتلبية متطلبات بناء القدرات اإلحصائية الرسمية الالزمة لتوفير بي

 ُتمكن من قياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في بعدها الصحي.
لبرنامج االمم المتحدة  ةالتابع البوابة العربية للتنميةو ينظم المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية  ،في هذا السياقو 

 لألجهزة اإلحصائية في البلدان العربية حول مؤشرات الصحة عن بعدورشة عمل إقليمية مكتب الدول العربية -االنمائي
مة أهداف التنمية المستدامؤشرات الصحة المدرجة ضمن ب المشاركينلتعريف  أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار

عداد تقارير دورية حولها من قبل األجهزة اإلحصائية الوطنية وبالتعاون والت سيق مع نوُسبل تلبية احتياجات قياسها وا 
 المؤسسات الوطنية األخرى الرسمية والخاصة.
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 أهداف الورشة -3
  ذات الصلة وتعزيز معرفتهم 2030إطالع المشاركين على المؤشرات الصحية المندرجة تحت أهداف التنمية المستدامة ،

 ؛بمفاهيمها وتعريفها وكذلك بياناتها التعريفية وغاياتها ومصادر بياناتها وطرق احتسابها
  19إدراك المشاركين للتداخل الموجود بين جهود المنظمات اإلقليمية والعالمية وحتمية التنسيق بينها، وخاصة أن هناك 

 ؛مؤشراً  39وعددها  1994والتنمية من المؤشرات المستندة على برنامج عمل المؤشر الدولي للسكان 
 اصة ما خالتي تقع تحت أهداف التنمية المستدامة  تزويد المشاركين في الورشة بالتعريف المعتمد للمؤشرات الصحية

ع وهي مؤشرات تق : "ضمان تمّتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار"،3كان منها تحت الهدف 
  ؛تحت رعاية خالصة من منظمة الصحة العالمية أو تشترك فيها مع منظمات أخرى

 لتياوالتي تتصل بالقضايا الصحية، أهداف التنمية المستدامة  راتمؤش إطالع المشاركين على مؤشرات أخرى من 
 تلعب منظمة الصحة العالمية دورا هاما في انتاجها.

 الفئة المستهدفة -4
يمكن دعوة مشاركون من وزارات الصحة  . كماإحصاءات الصحة في األجهزة اإلحصائية العربيةبالمشتغلون المعنيون مباشرة 

 اإلحصائية ذلك.إذا ارتأت األجهزة 
 المنظمون -5

 .المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية والبوابة العربية للتنمية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 المحاضرون  -6

 . ل العربيةللدو اإلقليمي  المكتب-اإلنمائي األمم المتحدةبرنامج من في هذا المجال ير خبة شور سيتولى تنشيط ال

 الورشةعمل سلوب أ -7
 عرض محاضرات نظرية وعروض تقديمية إضافة الى مناقشات تفاعلية عبر االنترنتعلى  يعتمد أسلوب التدريب 

   مدة الورشة -8
 ضمن إطار أهداف التنمية المستدامةصحة حول مؤشرات الات نظرية محاضر فيه عرض ت يوم 
 صباحا بتوقيت غرينتش لمدة ساعتان 9:00المحاضرة عند الساعة  تبدأ. 


