
دورة تدربية عن بعد حول 
مؤشرات التنمية 
المستدامة فى مجال 
الصحة

أحمد شكرى رشاد/ دكتور
خبير الصحة بالبوابة العربية للتنمية



الصحة والتنمية في العالم 
سنة 50العربي في ال

ماذا تقول البيانات؟: االخيرة

مقدمة



العمر المتوقع عند الميالد في العالم العربي
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العمر المتوقع عند الميالد



الصحة كمحور للتنمية

.تعتبر الصحة احد الركائز االساسية للتنمية•

طرحت االمم المتحدة االهداف االنمائية لأللفية كخطة عمل , 2000فى عام •
رئيسية لجميع دول العالم 

اهداف 3أهداف من بينهم 8اشتملت االهداف االنمائية لالمم المتحدة على •
:متعلقة بالصحة

(.4الهدف رقم )تخفيض معدل وفيات الطفل 1.

(.5الهدف رقم )تحسين الصحة النفاسية 2.

(.6الهدف رقم )مكافحة فيروس المناعة البشرية 3.



االهداف االلفية حشد وزخم غير مسبوق

لعديد وحققت تقدم واضح فى ا, لم تتاخر المنطقة العربية عن بقية دول العالم•
.  من مؤشرات الصحة والموشرات المرتبطة بالصحة

حى تمكنت الدول العربية من تحقيق اهداف االلفية فى مجال توفير صرف ص•
.محسن وخفض معدل انتشار السل

أيضا حققت تقدم مقبول فى كل من مجال خفض وفيات االطفال و وفيات •
.سوء تغذية االطفال وتوفير مياه صالحة للشرب, االمهات اثناء الحمل

تاحة و ا, بينما لم تحقق تقدم مقبول فى مجال تلبية وسائل تنظيم االسرة•
.الرعاية الصحية اثناء الحمل

 Health in 2015 from, (2015)منظمة الصحة العالمية : مصدر البيانات•
MDGs to SDGs



االهداف االلفية ودعم القدرات 

ساهمت االهداف االلفية فى دعم قدرات المكاتب االحصائية حول , على جانب اخر•
اهداف فتعتبر البيانات شرط ضرورى لمتابعة وقياس قدرة الدولة فى تحقيق. العالم
.  االلفية

16ت لمن البلدن النامية كان تمتلك على االقل نقطتين لبيانا% 2فقط , 2003فى عام •
الى % 2زاد هذا رقم من 2014مؤشر من مؤشرات االهداف االلفية ولكن بحلول عام 

.مما يعكس ارتفاع قدرة النظم االحصائية, 79%

بالتعاون مع المكاتب االحصائية الوطنية USAIDو  UNICEFكما ساهم شركاء التنمية •
وفرت بيانات على مستوى االسرة (DHS and MICS)و وزرات الصحة بعمل استبيانات 

فى التى ساهمت فى توفير بيانات يمكن استخدامها فى قياس التفاوت االجتماعى
. الصحة داخل كل دولة

.ذلك كله ساهم  فى تمكين عديد من الهيئات فى محاسبة المسئولين بالدولة•



!نجاح ولكن:اهداف االلفية

ة هناك بعض االنتقادات لالهداف االلفية لالمم المتحدة المتعلق, رغم النجاح•
.بالصحة

مراض رغم التركيز على مؤشرات على صلة وثيقة بالفقر مثل وفيات االطفال وا•
.ةلكن التركيز على متوسطات الصحة يعتبر نقص فى المنهجي, مثل السل

: اقرا على سبيل المثال•

•Sharaf, M., & Rashad, A. (2015). Socioeconomic Inequalities in 
Infant Mortality in Egypt: Analyzing Trends between 1995 and 

2014 (No. 2015-17)



!نجاح ولكن:اهداف االلفية

ركزت اهداف االلفية على عدد محدود جدا من , رغم ان الصحة متعددة االبعاد •
.المؤشرات واهملت االخرى

د فذهبت الموارد واالجتها, فركزت الحكومات وشركاء التنمية على تلك االهداف•
.على تلك االهداف

فلم تنظر الى رفع قدارت . كما اهتمت اهداف االلفية على نتائج ال وسائل•
.مما تترك فجوات عديدة فى النظام الصحى. النظام الصحى

ا رغم فانتشار وباء ابوال يعتبر مثال لضعف قدرات النظام الصحى فى افريقي•
.  التقدم القوى فى تحقيق االهداف االنمائية لاللفية



من اهداف االنمائية لاللفية 
الى اهدف التنمية 

2015المستدمة فى 

الجزء الثانى



هدفا لتحويل عالمنا17

ة ماتبنت الوكالة العامة لالمم المتحدة اهداف التنمية المستد, 2015فى عام •
.الكمال العمل الغير مكتمل لالهداف االنمائية الاللفية

.مقصد169هدف و17مة اتتضمن اهداف التنمية المستد•

.تتمحور تلك االهداف حول تحسين االقتصاد و المجتمع والبيئة•

تعمل تلك االهداف على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله •
ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ



مةاالصحة فى اهداف التنمية المستد

مة ان الصحة مساهم رئيسى فى خلق اافترضت اهداف التنمية المستد•
.مجتمعات سليمة ومستقرة

.تحديد لصحة العالم3خصصت االمم المتحدة الهدف رقم •

ي بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية ف»3سمى الهدف رقم •
«جميع األعمار

. مقصد13من 3يتكون الهدف رقم •

الشىء . بل ترتبط ايضا باهداف اخرى3كما ال تقتصر الصحة على الهدف رقم •
.الذى يعكس ارتباط الصحة باالقتصاد والمجتمع والبيئة



ومؤشراته3مقاصد الهدف 



ومؤشراته3مقاصد الهدف 

مؤشراته الهدف

نسبة الوفيات النفاسية١-١-٣•
الوالدات التي يشرف نسبة٢-١-٣•

عليها اخصائيون صحيون مهرة

خفض النسبة العالمية للوفيات١-٣

حالة وفاة لكل 70النفاسية إلى أقل من 
2030مولود حي بحلول عام 000100

معدل وفيات األطفال دون سن ١-٢-٣•

الخامسة
المواليدمعدل وفيات٢-٢-٣•

ال وضع نهاية لوفيات المواليد واألطف٢-٣

ا دون سن الخامسة التي يمكن تفاديه
، بسعي جميع البلدان 2030بحلول عام

إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد 
حالة وفاة في كل 12على األقل إلى 

مولود حي، وخفض وفيات األطفال 1000
25دون سن الخامسة على األقل إلى 

مولود حي1000حالة وفاة في كل 



ومؤشراته3مقاصد الهدف 

مؤشراته الهدف

عدد اإلصابات الجديدة بفيروس ١-٣-٣•

شخص غير 1000لكل نقص المناعة
مصاب من السكان بحسب الجنس 

والعمر
الف 100معدل انتشار السل لكل ٢-٣-٣•

شخص
عدد حاالت اإلصابة بالمالريا لكل٣-٣-٣•

الف شخص
كل بالكبد الوبائي لعدد اإلصابات٤-٣-٣•

الف شخص100
عدد األشخاص الذين يستلزمون ٥-٣-٣•

تدخالت لمكافحة االمراض المدارية 

وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل ٣-٣

والمالريا واألمراض المدارية المهملة 
ومكافحة االلتهاب الكبدي الوبائي 

واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض 
2030المعدية األخرى بحلول عام 



ومؤشراته3مقاصد الهدف 

مؤشراته الهدف

معدل الوفيات الناجمة عن ١-٤-٣•

القلب واالوعية الدموية امراض
والسرطان وداء السكري واالمراض 

التنفسية
االنتحارمعدل وفيات٢-٤-٣•

عن تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة٤-٣

األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من
خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة 

2030والسالمة العقليتين بحلول عام 

ةنطاق تغطية التدخالت العالجي١-٥-٣•

لمعالجة االضطرابات الناشئة عن 
تعاطي المواد المخدرة

الضار للكحول لفرداالستعمال٢-٥-٣•
واحد باللترات من الكحول الصافي

تعزيز الوقاية من إساءة استعمال ٥-٣

، بما يشمل تعاطي المخدرةالمواد
المخدرات وتناول الكحول على نحو يضر

بالصحة، وعالج ذلك



ومؤشراته3مقاصد الهدف 

مؤشراته الهدف

معدل الوفيات الناجمة عن١-٦-٣•

اإلصابات جراء حوادث المرور على 
الطرق

خفض عدد الوفيات واإلصابات ٦-٣

الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف 
2020بحلول عام 

النساء في سن االنجاب %١-٧-٣•

والالتي لبيت حاجتهن الي تنظيم
االسرة بطرق حديثة

معدل الوالدات لدى المراهقات٢-٧-٣•

لكل (سنة19-15سنة؛ و 10-14)
الف امرأة في تلك الفئة العمرية

ضمان حصول الجميع على خدمات ٧-٣

ا رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية، بم
في ذلك خدمات ومعلومات تنظيم 

األسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج 
الصحة اإلنجابية في االستراتيجيات

2030والبرامج الوطنية بحلول عام 



ومؤشراته3مقاصد الهدف 
مؤشراته الهدف

توافر الخدمات الصحية تغطية١-٨-٣•

األساسية
السكان الذين تصرف % ٢-٨-٣•

ى اسرهم المعيشية نفقات كبيرة عل
الصحة كنسبة من اجمالي االنفاق

ة، تحقيق التغطية الصحية الشامل٨-٣

بما في ذلك الحماية من المخاطر 
المالية، وإمكانية الحصول على خدمات 

الرعاية الصحية األساسية الجيدة 
وإمكانية حصول الجميع على األدوية 
ة واللقاحات الجيّدة والفعالة والميسور

التكلفة

معدل الوفيات المنسوبة إلى ١-٩-٣•

يطاألسر المعيشية وتلوث الهواء المح
الي معدل الوفيات المنسوبة٢-٩-٣•

المياه غير المامونة وخدمات الصرف 
الصحي الغير مامونة واالفتقار الي 

الخدمات الصحية
معدل الوفيات المنسوب الي ٣-٩-٣•

التسمم غير معتمد

الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات ٩-٣

واألمراض الناجمة عن التعرّض للمواد 
اء الكيميائية الخطرة وتلوّث الهواء والم

2030والتربة بحلول عام 



ومؤشراته3مقاصد الهدف 

مؤشراته الهدف

الموحد لسن معدل االنتشار1-أ-٣•
ص الستعمال التبغ حاليا لدى األشخا

سنة فاكثر15الذي تبلغ أعمارهم 

تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطاريةأ -٣
بغ لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة الت

في جميع البلدان، حسب االقتضاء

ين المستهدفين المستفيد% 1-ب-٣•
من جميع اللقاحات المشمولة 

بالبرنامج الوطني لبلدهم
صافي المساعدة مجموع2-ب-٣•

اإلنمائية الرسمية المقدمة الي 
القطاعات الصحية والبحوث الطبية

المرافق األساسية % 3-ب-٣•
المتاحة فيها المجموعة األساسية 

رةمن االدوية الضرورية بكلفة ميسو

دعم البحث والتطوير في مجال ب -٣
اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغير 
المعدية التي تتعرض لها البلدان النامية

في المقام األول، وتوفير إمكانية الحصول 
على األدوية واللقاحات األساسية 

بأسعار معقولة



ومؤشراته3مقاصد الهدف 

مؤشراته الهدف

معدل كثافة االخصائيين1-ج-٣•
الصحيين وتوزيعهم

زيادة التمويل في قطاع الصحة ج -٣
وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع

وتطويرها وتدريبها واستبقائها في 
لدان البلدان النامية، وبخاصة في أقل الب

نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
زيادة كبيرة

القدرة على تنفيذ اللوائح1-د-٣•
الصحية الدولية والجاهزية لمواجهة 

حاالت الطواري الصحية

تعزيز قدرات جميع البلدان، وال د -٣
سيما البلدان النامية، في مجال اإلنذار 

المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر 
الصحية الوطنية والعالمية



3غير الهدف رقم يالصحة ف
مؤشراته الهدف

حدود السكان الذين تشملهم% ١-٣-١•

الدنيا من نظم الحماية بحسب الجنس
وبحسب الفئات السكانية

ستحداث نظم وتدابير حماية ا٣-١

اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني 
للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق 
تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء

2030بحلول عام 

معدل انتشار وقف النمو بين ١-٢-٢•

(للعمرالطول بالنسبة)األطفال 
الوزن )معدل انتشار سوء التغذية ٢-٢-٢•

(بالنسبة للطول

ية، وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذ٢-٢

، بما في ذلك تحقيق 2030بحلول عام 
ف األهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّ 
النمو والهزال لدى األطفال دون سن 

الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية 
للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات 

الهدف رقم )2025وكبار السن بحلول عام 
2.2)



3غير الهدف رقم يالصحة ف
مؤشراته الهدف

األطفال دون الخامسة % ١-٢-٤•

على المسار الصحيح من حيثالماضون
النمو في مجاالت الصحة

ن ضمان أن تتاح لجميع البنات والبني٢-٤

فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء
والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة 
اهزين والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا ج

2030للتعليم االبتدائي بحلول عام 

النساء والشابات تعرضن لعنف% ١-٢-٥•
بدني او جنسي او نفسي

القضاء على جميع أشكال العنف ضد٢-٥

عام جميع النساء والفتيات في المجالين ال
والخاص، بما في ذلك االتجار بالبشر 
واالستغالل الجنسي وغير ذلك من 

(5.2الهدف رقم )االستغالل أنواع



3غير الهدف رقم فىالصحة 
مؤشراته الهدف

قبل 24و20النساء الالتي بين %١-٣-٥•

سنة18سنة او 15بلوغ 
الالتي 49و15النساء بين % ٢-٣-٥•

اء تعرضن لعملية تشويه او بتر لألعض
التناسلية

، القضاء على جميع الممارسات الضارة٣-٥

من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر 
والزواج القسري، وتشويه األعضاء 

(ختان اإلناث)التناسلية لإلناث 

الالتي 49و15النساء بين % ١-٦-٥•

ات يتخذن قرارات مستنيرة بشان العالق
الجنسية واستخدام وسائل منع الحمل

ضمان حصول الجميع على خدمات ٦-٥

ق الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقو
قا اإلنجابية، على النحو المتفق عليه وف

لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق 

الختامية لمؤتمرات استعراضهما



3غير الهدف رقم يالصحة ف
مؤشراته الهدف

ن السكان الذين يستفيدون م%١-١-٦•
مياه مأمونة 

تحقيق هدف حصول الجميع بشكل ١-٦

منصف على مياه الشرب المأمونة 
2030والميسورة التكلفة بحلول عام 

ن السكان الذين يستفيدون م% ١-٢-٦•
صرف صحي سليم

تحقيق هدف حصول الجميع على ٢-٦

خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية 
ووضع نهاية للتغوط في العراء، وإيالء 

اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات
ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول

2030عام 
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أين االختالف فى أهداف التنمية 
مة؟االمستد

,  ريةاهداف االنمائية االلفية مقصورة على اهداف  محدودة للتنمية البش, بينما•
.  مة غير مسبوقة من حيث نطاقها واهميتهااتعتبر اهداف التنمية المستد

.مةاتديشكل االقتصاد والبيئة والعدالة االجتماعية اعمدة أهداف التنمية المس

احد اهم خصائص االهداف الجديدة هو تركيز بالقوة على العدالة االجتماعية •
.وتوزيع ثروة الذى يعتبر اضافة فى غاية االهمية

قيقة فى ح. نااالهداف االنمائية االلفية تجاهلت العوامل السياسية فى البلد•
لدول االمر معظم الدول التى لم تحقق تقدم فى االهداف االنمائية االلفية هى ا

فى اهداف التنمية 16الهدف رقم . التى تمر بظروف سياسية مضطربة
المستدمة ركز على اهمية السالم واالمان على انه شرط اساسى للتنمية 

.  المستدمة



مةاالمتابعة لالهداف التنمية المستد

صائية مة عملية مرهقة لالجهزة االحاتعتبر عملية متابعة اهداف التنمية المستد•
مع العدد . مؤشر ليس باالمر الهين169تجميع بيانات عن . فى البلدن النامية

قد تضعف عملية المحاسبة كما كان الحال فى اهداف , الكبير لمؤشرات
.فقد يترك البعض الصورة كبيرة ويركز على مقاصد. االنمائية لاللفية

قياس يوجد بالفعل انظمة لدعم ل, مة للصحةابالنسبة الهداف التنمية المستد•
ية كانت تلك المقاصد تحظى باهتمام المنظمة الصحة العالم. عدد من المقاصد

.  قبل ميالد االهداف االنمائية االلفية



التحديات امام المنطقة العربية

قع فالعمر المتو. شرات الصحة العامةؤتمكنت المنطقة العربية من تحسين م•
.  2017و 1980عام ما بين عام 12ارتفع باكثر من لوالدةعند ا

كما وصل معدالت . معظم الدول العربية خالية من المالريا وشلل االطفال•
.المنطقةيف% 85تحصينات ضد شلل االطفال الى اعلى من 

فى سبيل 9دول فقط استطاعت تحقيق هدف خفض وفيات االطفال و4ولكن •
دول لم تستطيع تحقيق تقدم مقبول9دول احرزت تقدم ضعيف و10تحقيقه و 

.فى خفض وفيات االمهات

الحروب والصراعات •

-15ن حوالى ثلت الوفيات فى الفئة العمرية بي. االصابات بسبب حوداث الطرق•
بسبب حوداث الطرق فى العالم العربى59



التحديات امام المنطقة العربية

.  امراض الغير سارية تمثل اهم تحدى امام الصحة فى المنطقة العربية•

من االمراض % 60نصف الوفيات فى العالم العربي بسبب االمراض الغير سارية و •
المنتشرة فى العالم العربى هى امراض غير سارية

وعائية وتنقسم األمراض غير السارية إلى أربعة أنواع رئيسية هي األمراض القلبية ال•
مثل )منة والسرطان واألمراض التنفسية المز( مثل النوبات القلبية أو السكتة الدماغية)

.والسكري( مرض الرئة االنسدادي المزمن والربو

.معدل انتشار مرض السكرى فى المنطقة العربية هو من اعلى المعدالت فى العالم•

االكتئاب والصحة العفلية•

راض التدخين و قلة النشاط البدنى والسمنة اهم العوامل المسئولة على انتشار االم•
.الغير سارية



التحديات امام المنطقة العربية

.احد اهم التحديات فى المنطقة العربية, انعدام المساوة فى الصحة•

•Sharaf, M. F., & Rashad, A. S. (2015). Regional inequalities in child 
malnutrition in Egypt, Jordan, and Yemen: a Blinder-Oaxaca 
decomposition analysis. Health economics review, 6(1), 1-11

ر فى ضعف تمويل لقطاع الصحة فى العالم العربى يتسبب فى افقار العديد من االس•
العالم العربى

• Rashad, A.S.; Sharaf, M.F. Catastrophic Economic Consequences of 
Healthcare Payments: Effects on Poverty Estimates in Egypt, Jordan, 
and Palestine. Economies 2015, 3, 216-234.

•



ستخدام المسوح فى حساب مؤشرات ا
الصحة

هناك عدة مصادر للبيانات عن الصحة كما ذكرنا من قبل.

ولكن . تعتبر التعدادت مصدر جيد لبيانات النها تغطى جميع السكان فى الدولة
.اتتعانى التعدادت من محدودية البيانات المكملة لفهم اعمق لطبيعة العالق

لدول فى بعض ا. تمثل السجالت المدنية مصدر اخرى للبيانات,  من ناحية اخرى
,  ةمثل المملكة المتحدة توفر السجالت بيانات غنية عن االفراد مثل الوظيف

.العرق, الجنس, مستوى تعليم, السن 

Exist polls عادة ما تكون مسوح حسب االحتياج ذو , هى مصدر اخري للبيانات
عن تحتوى معلومات. تستخدم لقياس راى عن واحدت الصحية. تكلفة منخفضة

ن تعانى عادة م. مقدم الخدمة الصحية ومعلومات دقيقة عن مصروفات الطبية
. تحتوى على بيانات عن الغير مستخدمينتحيز وال



ستخدام المسوح فى حساب مؤشرات ا
الصحة

تعتبر المسوح من الوسائل الهامة فى حساب موشرات الصحة  .

تمتاز مسوح عن المصادر السابقة بالتالى:

باحتواءها على بيانات غنية عن المشاركون فى المسح1.

.كما انها ممثلة للمجتمع الدارسة سواء الدولة او محموعة اخرى مستهدفة2.

سنوات واحيانا يتبع 5او 4يوجد عديد من المسوح التى يتم تجميعها كل 3.
.   المسح نفس االسرة او االفراد فى كل جولة من جوالت المسح

تعانى السجالت من عدام اكتمال البيانات عن , فى بعض الدول العربية4.
. بينما تستطيع المسوح تتفادى تلك المشكلة.المواطنين



سلبيات المسوح

تعانى احيانا المسوح من تحيز العينة , من ناحية اخرى(convenience 
sampling  او عدم استجابة اوinaccurate sampling frame  .

أمثلة للمسوح فى العالم العربى:

المسح الصحى الديموغرافى

MICS

مسوح قوى العمالة

مسوح الدخل واالنفاق واالستهالك



المسح الصحى الديموغرافى 

 واحد من اهم مسوح الصحة فى العالم وبتحديد فى الدول النامية منذه عام
1984.

المسوح الصحى الديموغرافى تعتبر مسوح ممثلة لدولة

 اسرة حسب عدد السكان30,000اسرة الى 5000تترواح حجم العينة بين

 وتحتوى على 49و15نقطة جمع معلومات هى مراة فى الفئة العمرية بين
ن استمارة على بيانات عن صحة االطفال وصحة المراة وصحة االنجابية وتمكي

المراة واستخدام المراة للخدمات الصحية

 متوقف)ينفد المسح كل خمس سنوات ويغطى مصر و االردن واليمن والمغرب
(حاليا



UNICEF MICS

 واحد من اهم مسوح الصحة فى العالم وبتحديد فى الدول النامية منذه عام
1984.

تعتبر مسوح ممثلة لدولة

فلسطين, عمان, العراق , ينفد المسح كل خمس سنوات ويغطى مصر  ,
.  لبنان, جبيوتى, تونس , قطر , الجزائر, السودان



فرصة للتوافق بين -مؤشر للصحة100أهم 
االجهزة االحصائية

 بهدف تخفيف الضغط على االجهزة االحصائية فى عملية جمع البيانات
مؤشر للصحة 100قامت منظمة الصحة العالمية بتحديد اهم , واالحصاءات

.وبعرض اسلوب قياسهم

ارجو االطالع على :Global Reference List of: 100 Core Health 
Indicators

قاع التركيز على تلك مؤشرات وتوحيد المنهجية ممكن ان يساهم فى ظبط االي
بين االجهزة االحصائية فى العالم العربى



مع جزيل الشكر


