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  ٢٠٢١-٢٠٢٠الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية 
  
  

  ٢٠٢٣-٢٠١٩الثالث عشر، برنامج العمل العام 
 

 إطار قياس األثر الصادر عن منظمة الصحة العالمية
  
  

  تقرير من المدير العام
  
  
، ٢٠١٩نظر المجلس التنفيــذي في دورتـه الرابعــة واألربعين بعــد المــائـة المنعقــدة في كـانون الثــاني/ ينــاير  -١

ــابقة من هذا التقرير. ــ ــ ــخة ســـ ـــ ــ ـــاورات في الفترة  ٢وعند إحاطة المجلس علمًا بالتقرير، ١في نســ ـــ وافق على تنظيم مشـــ
قبل انعقاد جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين لتمكين الدول األعضاء من مناقشة إطار  الدورتينالفاصلة بين 

ـــاء في المجلس التنفيذي في  ــ ــوء التعليقات التي أدلت بها الدول األعضــ ـــ قياس األثر. وقد ُنّقحت هذه الوثيقة في ضــ
ــمية التي انعقدت في ٢٠١٩كانون الثاني/ يناير  ــ ـــ ـــاورات غير الرســ ـــ ــان/ أبريل  وأثناء المشـــ ــ ـــ . ٢٠١٩جنيف في نيســ

ــام  ــاص ببرنــــامج العمــــل العــ ــة والخــ ـــادر عن المنظمــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــاس األثر الصـ ــار قيــ ــة عن إطــ ــامــ ــة عــ ــة لمحــ ــدم الوثيقــ   وتقــ
 وخطة تنفيذه.اإلطار ، بما في ذلك األساس المنطقي الذي يستند إليه ٢٠٢٣-٢٠١٩الثالث عشر 

 
  ببرنامج العمل العام الثالث عشر مبررات اعتماد إطار قياس األثر الصادر عن المنظمة والخاص

 
ــر إمكانية قياس  -٢ ــ ــ ـــادر عن المنظمة والخاص ببرنامج العمل العام الثالث عشـ ــ يحقق إطار قياس األثر الصــ

ــر  ــ ـــ ــ ــ ، والتي وافقت عليها ٢٠٢٣-٢٠١٩الغايات المليارية الثالثية التي ينص عليها برنامج العمل العام الثالث عشــــ
 ). ١-٧١ج ص ع(القرار  ٢٠١٨سبعون في أيار/ مايو جمعية الصحة العالمية الحادية وال

 
ــر في  -٣ ــ ـــ ــ ـــادر عن المنظمة والخاص ببرنامج العمل العام الثالث عشــ ــ ــ وتتمثل أهداف إطار قياس األثر الصــــ

ـــعيد الُقطري؛ وزيادة احتماالت تحقيق الغايات المليارية  ـــ ــ ـــ ــحة الناس على الصــ ــــ ــ ــ ـــه على صـــ ـــ ــ ـــ إحداث أثر يمكن قياســ
ــ ــ ــــتدامة؛ وتحويل طريقة عمل المنظمة عن طريق ربط الثالثية؛ وحث خطى التقدم صـــ وب بلوغ أهداف التنمية المســـ

؛ وتوفير وسيلة لتتبع الجهود المشتركة التي تبذلها األمانة والدول األعضاء قابلة للقياسااللتزامات المقطوعة بنتائج 
 والجهات الشريكة؛ وتعزيز البيانات وُنظم المعلومات الُقطرية الخاصة بالصحة.

 

                                                           
 .١٤٤/٧م تالوثيقة    ١

ــة الثالثة   ٢ ـــ ـــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته الرابعة واألربعين بعد المائة، الجلســ ــ والجلســـــــة ، ٢الفرع ، انظر المحاضــ
 الرابعة.
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  نبذة عن اإلطار
 
 يتمثل اإلطار في نظام للقياس ذي مستويات ثالثة، على النحو التالي:  -٤

ــرات   -١ ــــ ــ ـــحية  البرمجية. اف المرحليةواألهدالمؤشـ ــ ــ ــائل الصــ ــ ــ تغطي الغايات البرمجية طيفًا من المســـ
ــائل التي تنص عليها الميزانية  ــ ــ ــ ــتخدم في قياس الحصــ ــ ــ ـــ ــُتسـ ــ ـــ ــ ـــرات القياس التي سـ ـــ وتوفر مجموعة من مؤشــــ

ّممت  البرمجية. وقد ســوف ف. على نحو يتســم بالمرونةالبرمجية والمؤشــرات الخاصــة  األهداف المرحليةصــُ
ـــرات المرتبطة بها. ولن تختار البلدان أولوياتها وتتبّ  ــ ــتخدام المؤشـــ ـــ ع التقدم الُمحرز في الغايات المنتقاة باســـ

 يتتبع كل البلدان جميع الغايات أو المؤشرات.

ــخص آخر من . تتمثل الغاالغايات المليارية الثالثية  -٢ ــ ــ ــ ــتفادة مليار شــ ـــ ــ يات المليارية الثالثية في اســـ
ــل، وتمتع  ـــحية على نحو أفضــــ ــاملة، وحماية مليار شــــــخص آخر من الطوارئ الصـــ ــ ــحية الشــ ــ التغطية الصــ
ـــيتمثل الهدف في تحقيق الغايات المليارية الثالثية  ــ ـــ ــحة والعافية. وســ ــ ــ ـــ ـــخص آخر بمزيد من الصـ ـــ ـــ مليار شـ

بة على النحو ن الغايات المليارية الثالثية باستخدام مؤشرات مركّ . وستُقاس كل غاية م٢٠٢٣بحلول عام 
 الموضح أدناه. 

ـــحة  -٣ ـــ ــط العمر المتوقع مع التمتع بالصــ ــ ــ ــــحة  .متوســ ــ ــط العمر المتوقع مع التمتع بالصــ ــ يحدِّد متوســــ
ــن معينة، ويمكن  ــ ــ ـــ ــحة الجيدة في سـ ــ ــ ـــ ـــنوات العمر التي ُيتوقع أن ُتعاش مع التمتع بالصـ ــ ــ القياس الكمي لســـ
ــط العمر المتوقع مع  ــ ــتخدام متوســ ـــ ـــكانية. وُيقترح اسـ ـــحة العامة للمجموعات الســـ ـــًا موجزًا للصـــ ــ اعتباره قياسـ

ــحة في برنامج الع ـــًا جامعًا وقابًال للمقارنة ألثر الغايات التمتع بالصــــ ــفه قياســـ ـــ ــر بوصـ ــ مل العام الثالث عشــ
 المليارية الثالثية.

  
  الخطة التنفيذية المقترحة

 
ــُتعرض المرحلة األولى في جمعية  -٥ ـــادر عن المنظمة في مرحلتين. وســـ يجري إعداد إطار قياس األثر الصــ

ــبعين، في أيار/ مايو  ــ ـــ ــ ــ ـــحة العالمية الثانية والســـ ــ ـــ ــ ـــتليها في العام القادم مرحلة ثانية ُتعنى بتنقيح ٢٠١٩الصــــ ـــ ــ ــ ــ . وســ
 مالئم. األساليب من خالل المناقشة والمشاركة مع الدول األعضاء على النحو ال

 
   ٢٠٢١-٢٠٢٠ في الفترة دمج المؤشرات في الميزانية البرمجية :١المرحلة   

 
م برنامج العمل العام الثالث عشر، في الموافقة على الميزانية قدُّ تتمثل المرحلة األولى التي ُتعد ضرورية لتَ  -٦

ــرات البرمجية في الفقرات التالية، وهي مماثلة لتلك  ــ ـــ ح المؤشــ ــــَّ ــ ــــرات البرمجية المرتبطة بها. وتوضـــ ــ ــ البرمجية والمؤشـ
   ٢٠٢١.١-٢٠٢٠في الميزانية البرمجية المقترحة للثنائية  الواردة

  
  ٢٠٢٠-٢٠١٩ الفترة اإلعداد ووضع الصيغة النهائية في :٢المرحلة   

 
مواصـــلة اإلعداد ووضـــع الصـــيغة النهائية (أ) تنقيح القيم المرحلية العددية لكل مؤشـــر من  عملية ســـتشـــمل -٧

المؤشرات البرمجية؛ (ب) وبلورة األساليب لحساب كل مؤشر من مؤشرات الغايات المليارية الثالثية؛ (ج) واختيار 
 مؤشرات إضافية بالتشاور المستمر مع الدول األعضاء. األمانة ل

 
ــتُنّفذ األهداف المرحلية البرمجية و  -٨ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــنوات األهداف المرحلية للغايات وسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ المليارية الثالثية خالل فترة السـ

 الخمس لبرنامج العمل العام الثالث عشر. وتغطي الفترة الحالية للميزانية البرمجية السنتين األوليين من تلك الفترة. 
                                                           

 .٧٢/٤انظر الوثيقة ج   ١
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  المؤشرات واألهداف المرحلية البرمجية
 
ي تكتسي أهمية بالنسبة ترمي األهداف المرحلية البرمجية إلى تغطية طيف واسع من المسائل الصحية الت -٩

ـــتدامة. وقد  ـــ ـــحة العالمية وتتواءم مع أهداف التنمية المســـ ــ ــ ت األهداف المرحلية بمعرفة برامج المنظمة ُحددإلى الصــ
 التقنية وتناولتها المشاورات مع الدول األعضاء وخضعت الستعراض الجهات الشريكة. 

  
  ربط المؤشرات البرمجية بالميزانية البرمجية   

 
ــاء أولوياتها يتمثل  -١٠ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــرات البرمجية في إتاحة نهج مرن تختار بموجبه الدول األعضــ ــ ــ ـــ ــ الغرض من المؤشــ

ــحية المحلية المحددة. و  ت البلدان قد قامبنفســـها. وبذا تكون البلدان قادرة على توجيه جهودها وفقًا الحتياجاتها الصـ
ــتتبّ  اجهاوٕادر أولوياتها من األهداف المرحلية البرمجية بتحديد بدعم من المنظمة،  ـــ ــ ــ ـــ ــ ع في خطط الدعم الُقطرية. وسـ

البلدان التقدم الُمحرز باســــتخدام المؤشــــرات البرمجية ذات الصــــلة. ولن تختار كل البلدان جميع األهداف المرحلية، 
 .تي ُحّددت على الصعيد الُقطريمن الدول األعضاء على اإلبالغ عن أهم المسائل الدولة وبذا ستركز كل 

  
  برمجية اختيار المؤشرات ال  

 
منها مؤشــرات  ٣٨، ويمثل ١ترد القائمة الكاملة للمؤشــرات البرمجية المقترحة الســتة واألربعين في الملحق  -١١

ــتدامة، والتي وافقت  ــة بأهداف التنمية المســــتدامة. والمؤشــــرات الثمانية التي ال تنتمي إلى أهداف التنمية المســ خاصــ
ـــحة العالمية واختيرت لبرنامج  ـــ ــادات الميكروبات عليها جمعية الصــ ــ ـــ ــر، ُتعنى بمقاومة مضـ ــ ـــ العمل العام الثالث عشـ

ــلل األطفال؛  ــ ــ ـــادات الحيوية)؛ وشـــ ــ ــ ـــتهالك المضــ ـــ ـــادات الميكروبات؛ واســـ ـــ ــ (حاالت العدوى الناجمة عن مقاومة مضـ
ـــغط الدم، واألحماض الدهنية المتحولة)؛ والعوامل المتعلقة  ــ ـــ ــمنة، وضـ ـــ ــ ـــارية (الســ ـــ ــ وعوامل خطر األمراض غير السـ

 في حاالت الطوارئ، والخدمات الصحية األساسية للمجموعات السكانية السريعة التأثر). التطعيمبالطوارئ (
  

  المؤشرات اإلضافية المحتملة   
 

مثل تغطية الخدمات الخاصــة باالضــطرابات النفســية الوخيمة،  ،تشــّكل أولويات الصــحة العمومية األخرى -١٢
ـــرطان عنق الرحم، والرعاية الملطّ  ـــن على الرعاية، والفحص لتحري ســ ــُينظر واعتماد كبار الســ فة، مجاالت أخرى ســـ
 في إضافة أهداف مرحلية ومؤشرات خاصة بها، ما أن تتوافر بيانات أفضل بشأنها.  

  
  رحلية البرمجية القيم العددية لألهداف الم  

 
ــــتهدفة في عام  -١٣ ــ ــ ـــ ــ ـــة بأهداف التنمية  ٢٠٢٣تعمل المنظمة حاليًا على تحديد القيم المســ ــ ــ ـــ ــ ــ للغايات الخاصــ

ــــأن الهدف  ــ ـــركاء المعنيين بخطة العمل العالمية بشـ ـــ ـــمل هذا العمل التعاون مع الشـ ــ ــتدامة، ويشــ ــــ من أهداف  ٣المسـ
ــتخدم هذه القيم كهدف مرحلي  ــُتســـ ــتدامة. وســـ ـــتدامة، من منتلالتنمية المســـ ـــف الفترة المحددة ألهداف التنمية المســ صــ

أجل التحقق من سير التقدم على النحو المنشود. وستقدَّم البيانات األساسية الخاصة بهذه المؤشرات وبقيم األهداف 
 .٢٠١٩في تقرير مرجعي ُيعتزم إعداده في وقت الحق من عام  ٢٠٢٣المرحلية المحددة لعام 

  
 المليارية الثالثيةمؤشرات األهداف 

  
  مؤشر التغطية الصحية الشاملة  

 
ســُيســتخدم قياس مركب يشــمل تغطية الخدمات والصــعوبات المالية ذات الصــلة، في رصــد التقدم الُمحرز  -١٤

صوب تحقيق األهداف المرحلية لبرنامج العمل العام الثالث عشر. وُيعّرف المقياس المرّكب على أنه نسبة السكان 
ية الخدمات وغير المعّرضـــين لمواجهة صـــعوبات مالية بســـبب إنفاق مبالغ كبيرة على الصـــحة في المشـــمولين بتغط
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ــر  ـــيًا مع المؤشـــ ـــتخدم مبدأ  ١-٨-٣بلد معّين خالل عام معّين. وتمشــ ــتدامة، ُيســ ــ ــرات أهداف التنمية المسـ من مؤشـــ
ـــُتقاس الحماية من المخاطر الما ــ ــ ـــرات االقتفائية في تقييم تغطية الخدمات. وســ ـــ ــ ـــر المؤشـ ـــ ــ ــبة األسـ ـــ ــ ــطة نســ ـــ ــ لية بواســ

ــية ــنة معّينة (انظر   المعيشـــ ــحة في ســـ ــل على خدمات الرعاية الصـــــحية وال تواجه نفقات كبيرة على الصـــ التي تحصـــ
من مؤشـــرات أهداف التنمية المســـتدامة). وأما اإلنصـــاف في التغطية الصـــحية الشـــاملة فســـُيقاس  ٢-٨-٣المؤشـــر 

بين الجنسين في األشخاص المشمولين بالبيانات األساسية والزيادات بفحص الفئة العمرية (مراحل العمر) والتوزيع 
 المسجلة في معدالت التغطية الصحية الشاملة. ويرد أدناه وصف العناصر المكونة لهذا المؤشر.

  
  تغطية الخدمات  

 
ـــترك بين  -١٥ ــ ــر قياس تغطية الخدمات الذي وافق عليه فريق الخبراء المشــ ــ ــتخدام مؤشـــ ـــ ــل األمانة اســ ــ ــتواصـــ ـــ ســ

واعتمده  ٢٠١٧الوكاالت المعني بمؤشـــرات أهداف التنمية المســـتدامة الذي اســـتعرض مؤشـــر تغطية الخدمات لعام 
كونات المؤشـــرات االقتفائية ســـيجمع مقياس تغطية الخدمات بين مو . ٢٠١٨في اجتماعه الســـابع في نيســـان/ أبريل 

). وتقيس المؤشـــرات االقتفائية األربعة عشـــر تغطية مجموعة فرعية من ٢ليدمجها في مؤشـــر شـــامل واحد (الملحق 
ــرات  ــ ــتخدم كمؤشـــ ـــ ــرات معًا ُتســ ـــ ــحية. وهذه المؤشــ ــ ــد مختلف أبعاد التغطية العامة للخدمات الصـــ ـــ الخدمات التي تجســ

ــرات االقتفائية إلى مجموعات على النحو اقتفائية لجميع الخدمات من أجل تمثيل  ـــ ــ ــ م المؤشـــ ــّ ــ ــ ـــ ــ التغطية العامة. وتقسـ
التالي: خدمات الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل؛ وعالج األمراض المعدية؛ ومخاطر انتشار األمراض 

ــعة الخدمات ومدى  ــ ــتوى غلوكوز الدم، وتعاطي التبغ)؛ وســ ــغط الدم، وارتفاع مســــ ــ ـــارية (ارتفاع ضــ إتاحتها غير الســـ
 ة المستشفيات وكثافة العاملين الصحيين واإلبالغ عن اللوائح الصحية الدولية). (يقاسان بكثافة أسرّ 

 
ــر يقيس  -١٦ ـــ ــ ــ ــركاء في منظومة األمم المتحدة بأن هذا المؤشـ ــ ـــ ــ ــــع النطاق بين األمانة والشـ ــ ـــ وهناك اعتراف واسـ

ــحية  ــ ــ ــ ـــ ـــ ــجل التغطية "الفّعالة"، أي إذا ما كان الناس الذين يحتاجون إلى الخدمات الصـ ـــ ــ ــ ـــ ــ التغطية "األولية" وال يسـ
ـــلون على خدمات  ــحية المرغعلى قدر كاف من اليحصـــ ــ ــب الصــ ــ وبة. وقد بدأت األمانة العمل جودة لتحقيق المكاســ

ــب نوع الرعاية (الرعاية التعزيزية والوقائية والعالجية  ــ ـــ ــ ـــرات االقتفائية حســ ـــ ــ ـــنَّف المؤشـــ ــ ــ ـــ ـــر محّدث يصـ ـــ ــ ــ إلعداد مؤشـ
ــب الفئة العمرية (مراحل العمر).والتأهيلية  ـــ ــرات برنامج العمل  والملطفة) وحسـ ــ ــتخدم أحد مؤشــ ــ ـــُيســ وحيثما أمكن، ســـ

ــر أو أهداف ـــ"فّعالية" التغطية على النحو المعّرف  العام الثالث عشـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــتدامة طالما أنه مؤشـــر اقتفائي ل التنمية المسـ
ألهداف التنمية المستدامة، حّدثت األمانة المنهجية والتمست موافقة  ١-٨-٣أعاله. ولضمان االتساق مع المؤشر 

 ٢٠١٨ي تشــرين الثاني/ نوفمبر فريق الخبراء المشــترك بين الوكاالت المعني بمؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة ف
ـــرات الهدف  ــ ـــامًال لعدد من مؤشـــ ــ ــ ــبح اآلن شـ ـــ ـــتدامة. ووافق  ٣على هذا التحديث الذي أصـــ ــ من أهداف التنمية المســـ

ـــر تغطية  الفريق ــتخدام مؤشـــ ــ ــل األمانة اســ ــ ــى بأن تواصــ ــ ــرورة إحراز تقدم في قياس التغطية "الفّعالة" وأوصــ على ضــــ
اســتكمال العمل المنهجي المتعلق بالمؤشــر الُمحّدث وخضــوعه الســتعراض . وبعد حتى ذلك الحين الخدمات الحالي

 على المنهجية المحّدثة.  الفريقاألقران والتجريب في بعض البلدان، ستلتمس األمانة موافقة 
 

وسيجمع مؤشر تغطية الخدمات الُمحّدث مكونات المؤشرات االقتفائية ويدمجها في مؤشر عام عن طريق  -١٧
هذه المؤشــرات على أســاس ما ُيحتمل أن تحّققه كل مجموعة من التدخالت المعتمدة على هذا  ترجيح كل واحد من

ـــحية الشـــــاملة إلى أعداد  ـــر التغطية الصــ ل مؤشــ ـــيحوَّ ــحية. وســ ــب صـــ ـــر البديل من مكاســـ لســـــكان لتقدير عدد لالمؤشــ
ـــة بالحماية ال ـــُيعّدل وفقًا لألرقام الخاصــ ــــلون على خدمات فّعالة، وســ ــخاص الذين يحصـ مالية (انظر أدناه) من األشـــ

أجل قياس التقدم الُمحرز صوب تحقيق غاية استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة. وسترد هذه 
 التفاصيل أيضًا في الوثيقة الخاصة بالمنهجية.

  
  الصعوبات المالية الناجمة عن اإلنفاق الكبير على الصحة  

 
تحدث الصعوبات المالية في الحالتين التاليتين: إذا اضطرت األسرة المعيشية إلى دفع مبلغ كبير جدًا من  -١٨

ــحية (مدفوعات باهظة) أو إذا أجبرتها المبالغ المدفوعة لقاء  ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــول على الخدمات الصـ ــ ــ ـــ ــ دخلها المتاح لقاء الحصــ
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ـــتوى خط الفقر (مدفوعات م ــول على تلك الخدمات على العيش دون مســ ـــببة للفقر). وينبغي أن ُينظر إلى الحصـــ ســ
ــية على أنها تواجه صـــعوبة مالية في حال تعّرضـــها ألي واحدة من هاتين الحالتين أو لكلتيهما معًا.  األســـرة المعيشـ
وفي الواقع، يســتدعي تعريف المدفوعات الباهظة تحديد عتبة لمجموع إنفاق األســرة المعيشــية أو عتبة إلنفاقها على 

ــنة معينة. والمقياس الذي تطبقه المنظمة حاليًا لحســــاب المدفوعات الباهظة هو االحتياجات غير  ــية في ســ األســــاســ
ــبة  ــ ــحية نسـ ـــية التي يفوق إنفاقها على الرعاية الصـــ ـــر المعيشــ ــنة ٢٥٪ أو ١٠عدد األســ ــ ٪ من مجموع نفقاتها في سـ

ــبة العتبة البالغة  ــ ـــباً  ٪١٠معينة. ويتبّين عند تطبيق نســ ـــجل نســـ ــــر أن بعض البلدان تســـ  مئوية مرتفعة جدًا من األســ
ـــبة العتبة البالغة  ــ ـــ ــ ــ ــية التي تدفع مبالغ باهظة، على أن نســـ ــ ــ ـــ ــ ــ ٪ تمثل عتبة عالية جدًا. وقد يكون تحديد ٢٥المعيشــ

ـــبة لقياس ٢٠٪ أو ١٥عتبات بديلة من قبيل  ــ ــية لتحديد عتبة مناسـ ـــ ـــر المعيشـ ــوحات األســـ ـــ ــُتحّلل مسـ ــ ــب. وســ ــ ٪ أنســ
 الصعوبات المالية.

  
  ن الطوارئ الصحيةمؤشر الحماية م  

 
ــل" مع  -١٩ ــــ ــ ــحية على نحو أفضــ ــ ــ ـــ ــخص آخر من الطوارئ الصـ ــ ـــ ــ ــى الغاية المتمثلة في "حماية مليار شـ ــ ــ ـــ تتماشـ

ـــر -٣  الغاية ــتدامة والمؤشــ ــتدامة ومع  ١-د-٣د المدرجة في أهداف التنمية المســـ ــرات أهداف التنمية المســـ من مؤشـــ
ـــادر في عام  ــ ـــ ــحية الدولية (عن لجنة المراجعة المعنية بدور ا ٢٠١٦التقرير الصـــ ــ ــ ـــ ) في مواجهة ٢٠٠٥للوائح الصــ

حرز من أجل بلوغ الغاية باســتخدام مؤشــر للحماية من الطوارئ وســُيقاس التقدم المُ  ١فاشــية اإليبوال واالســتجابة لها.
لمواجهة الطوارئ الصحية والوقاية منها  التأهبالصحية مكّون من ثالثة مؤشرات اقتفائية تجمع بيانات عن أنشطة 

 ). ويرد أدناه عرض موجز للمؤشرات االقتفائية الثالثة.٣والكشف عنها واالستجابة لها (الملحق 
 

ـــحية  -٢٠ ــ ــية الالزمة بموجب اللوائح الصــ ــ ـــاســـ ــُيقاس مدى تحقيق القدرات األســــ ــ ـــر التأهب، ســـ ــ وفيما يتعلق بمؤشــ
و عبارة عن معدل تنفيذ البلدان في المتوسط لجميع القدرات األساسية ) في البلدان. وهذا المؤشر ه٢٠٠٥الدولية (

ــبط التحّيز في معدالت اإلبالغ  ١٣الُمبّلغ عنها ذاتيًا والبالغ عددها  ــ ـــ ــ ــ ـــ قدرة، بتطبيق معايير مرجعية خارجية لضـ
 الذاتي.

 
اية من األوبئة والجوائح وأما بالنسبة إلى مؤشر الوقاية، فسُيقّدر وضع البلدان استنادًا إلى قدرتها على الوق -٢١

التطعيم. ويمثل التمنيع عنصــرًا أســاســيًا من  وهوعن طريق اّتخاذ أحد التدابير اآلمنة في مجال الصــحة العمومية، 
عناصر التصدي لألمراض الوبائية التي يمكن الوقاية منها، ويؤدي إلى مكافحة األمراض المعدية الشديدة الخطورة 

ـــة لخطر والتخّلص منها. وُيقاس بوا ـــ ــفوف الفئات الُمعرضــ ــ ــ ـــط التغطية باللقاحات في صــ ــ ــر متوســـ ـــ ـــطة هذا المؤشـــ ــ ســـ
 اإلصابة بأمراض ُيحتمل أن تتحول إلى أوبئة.

 
ــحة  -٢٢ ــفها عن أحداث الصــ ــاس كشــ ــع البلدان على أســ ــُيقّدر وضــ ــف واالســــتجابة، ســ وفيما يخص مؤشــــر الكشــ

ـــتجابتها لهذه األحداث ف ــ ــيات والطوارئ واســــ ـــ ــ ـــمل الفاشــ ـــ ـــــب. وُيقاس مدى مالءمة العمومية التي تشـــ ــ ي الوقت المناســ
ـــحة العمومية واإلبالغ عنه وتأكيده  ـــ ــ ـــ ــ ـــف عن أحد أحداث الصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــتغرقه الكشـ ــ ـــ ــ ــ ــاب الوقت الذي يســ ـــ ــ ــ ـــ ــ توقيتها بحســ

ــتجابة ــبة أحداث الصــــحة العمومية التي ُيكشــــف عنها وُيســــتجاب لها في   واالســ ــطة هذا المؤشــــر نســ له. وتُقاس بواســ
 الوقت المناسب.

 
والوقاية  التأهبوأما مؤشر الحماية من الطوارئ الصحية فهو عبارة عن متوسط قيمة مؤشرات القدرة على  -٢٣

للحماية الصحية،  خمسة مستوياتوالكشف واالستجابة. وبناًء على هذه القيمة، يمكن تصنيف البلدان في واحد من 
حرز لبلوغ هذه الغاية المحددة للوصــول لتقدم المُ تبّين المســتوى العام للحماية من الطوارئ الصــحية فيها. وســُيقاس ا

ــتوى آخر  ــتوى للحماية إلى مســ ــاب مجموع عدد ســــكان البلدان الذين ارتقوا من مســ ـــطة حســ ــخص بواسـ إلى مليار شــ
 تشجيعًا إلحراز التقدم التدريجي في جميع البلدان. 

                                                           
 .٦٩/٢١الوثيقة ج   ١
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  مؤشر تمتع السكان بمزيد من الصحة  
 

ـــول إلى  -٢٤ ــ ـــ ــ ــ ــخص على أثر تدخالت متعددة القطاعات تتأثر بالنهوج ترّكز الغاية المحددة للوصـــ ــ ــ ـــ ــ ــ مليار شــ
ــرات ذات األولوية  ــحة. وقد اختيرت المؤشـــ ــــك بزمامها قطاع الصـــ ـــات والدعوة والتنظيم التي يمسـ ــياســ ــة بالســـ ــ الخاصـ

ــتناد إلى العبء المخفض للمرض الذي يتحقق عن طريق ٤(الملحق  ــ ـــ ) من بين األهداف المرحلية البرمجية، باالســ
ــدي  ـــ ــ ـــات والدعوة التصــ ــ ـــياســــ ـــ ــــة بالســـ ــ ـــلوكية من خالل التدخالت الخاصـــ ــ ــ لمختلف المخاطر االجتماعية والبيئية والســ

 والتنظيم.
 

ن، وهو مجموع عدد األفراد المتأثرين بأوجه  -٢٥ وســيســتعين مؤشــر تمتع الســكان بمزيد من الصــحة بنهج محســّ
 التحسين في كل مؤشر من المؤشرات.

 
 اد هذه المؤشرات.وستواصل األمانة والدول األعضاء إعد -٢٦
 

ـــر الحماية من الطوارئ  -٢٧ ــ ـــاملة ومؤشـ ــ ـــحية الشـ ــ ـــر التغطية الصـ ــــرات الثالثة (مؤشـــ وعلى الرغم من أن المؤشــ
ــرات المرتبطة بها م ـــحة) والغايات البرمجية والمؤشــــ ــكان بمزيد من الصـــ ــر تمتع الســــ ــ ــحية ومؤشــ رجة في نظام دالصــــ

ــر، فإن األما ــ ـــ ــين قياس المجاالت مثل الرعاية القياس الخاص ببرنامج العمل العام الثالث عشـ ـــ ــ ـــل تحسـ ــ ــ ــــتواصـ ــ نة ســ
ــحية األولية  ـــد وغيرها من المجاالت، الصـــ ـــًا رصــ ـــل األمانة أيضــ ـــتواصــ ـــاملة. وســ ــــحية الشــ فيما يتعلق بالتغطية الصـ

 المؤشرات األخرى التي تستخدمها حاليًا لتوجيه السياسات والبرامج ورصدها وتقييمها في البلدان.
  

  ومات الُقطرية الخاصة بالصحةتعزيز البيانات وُنظم المعل
 

ــية لنظام القياس الخاص ببرنامج العمل  -٢٨ ُيعد تدعيم ُنظم البيانات والمعلومات المتعلقة بالصـــــحة ركيزة رئيســـ
العام الثالث عشــر. وعندما توضــع ُنظم البيانات الفّعالة، يمكن توجيه الرعاية الصــحية على نحو أســرع وأشــد كفاءة 

ــتد الحاجة  ـــ ـــ ــ ـــ في الموارد. ومع ذلك، فإن األمانة تُقّر بأن تقديم  الوفوراتإليها، إلنقاذ األرواح وتحقيق إلى حيثما تشــ
ــتويين. أوًال أن  ـــ ــألة على مســ ـــ ــاء لمزيد من التقارير ينبغي أن يكون في أقل الحدود. وُتعالج هذه المســ ــ الدول األعضـــ

ــــرات) البرمجية الت ــت مطالبة باإلبالغ عن البلدان قادرة على اختيار األهداف المرحلية (والمؤشــ ــ ي تركز عليها وليســ
ــرات أهداف  ــ ـــ ــتثناء عدد قليل منها ُتقاس بمؤشــ ــ ـــ ــرات. ثانيًا أن األهداف المرحلية البرمجية جميعها باســ ـــ ــ جميع المؤشــ

 ة العالمية ويجري رصدها بالفعل.التنمية المستدامة أو المؤشرات التي اعتمدتها جمعية الصح
 

ية الُمعززة والقدرة الُمعززة على تحليل البيانات واستخدامها، التقدم صوب وستدعم ُنظم جمع البيانات الُقطر  -٢٩
أهداف برنامج العمل العام الثالث عشر وأهداف التنمية المستدامة. وستعمل أمانة المنظمة مع المكاتب اإلحصائية 

أويله وتتبعه، حتى تحقق الوطنية وسائر الشركاء خصيصًا من أجل تمكين البلدان لتكون قادرة على تحليل التقدم وت
 االستفادة القصوى من البيانات. 

 
 وُيقترح اتخاذ التدابير التالية لتعزيز البيانات والمعلومات الصحية. -٣٠

ــحية القُطرية ) ١( ــ ـــحية الُقطرية القوية، مثل  .تعزيز نُظم المعلومات الصـ ـــي ُنظم المعلومات الصــ تكتســ
ـــتوى اإلداري ــ ــ ــبب الوفاة) ،بيانات المســ ــــ ـــجالت األحوال المدنية (بما في ذلك ســـ ـــ ـــر  ،وســـ ـــ ــ ــوحات األسـ ــ ـــ ومســ

ــية والمرافق ــ ــحية دقيقة ومالئمة  ،المعيشــ ــ ـــول على بيانات صــ ـــية للحصـــ ـــاســـ ـــجالت األمراض، أهمية أســـ وســـ
 التوقيت. وستعمل المنظمة مع البلدان على إنشاء ُنظم البيانات أو تحسينها.

ـــح المخطط لها  . حيثما تقلمعالجة الثغرات في البيانات ) ٢( ــاليب المسـ البيانات أو تنعدم، ُتصــــبح أســ
ـــحي  ــ ـــح الصـــ ـــ ــتهالل المســ ـــ جيدًا والمدعومة بالتكنولوجيا الحديثة، عملية وال تقدر بثمن. وتعتزم المنظمة اســـ

، وهو نهج متعدد الموضوعات واألنماط والمنصات سيحدد المعايير المستقبلية )+WHS( العالمي الُمعّزز
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وح الصـــحة األســـرية. وســـترتبط المســـوح بمصـــادر البيانات اإلدارية وبيانات المرافق للبيانات الخاصـــة بمســـ
 وتستفيد من الشراكات القائمة.

. ستدعم أمانة المنظمة البلدان في تحسين جودة البيانات ومالءمة جودة البيانات وتحديد المعايير ) ٣(
تصريف شؤون البيانات وجمعها وتخزينها توقيتها بتوفير القواعد والمعايير واألدوات وتحسينها فيما يتعلق ب

 وبثها.

يتيح تصنيف البيانات الصحية فهمًا أفضل لالحتياجات المحددة ويحد بذا من تصنيف البيانات.  ) ٤(
ـــنيف  ــين تصـــ ــادات إلى البلدان من أجل تحســــ ــتقدم المنظمة الدعم واإلرشــــ ــ ــحة. وســ ــاواة في الصــــ ــ عدم المســ

ـــن ونوع الجنس والمنط ــب السـ ــحية حســ ــنيف عدم البيانات الصــ ـــية لتصــ ــاسـ ـــائر العوامل األســ قة اإلدارية وسـ
 اإلنصاف في الصحة. 

ــاليب التحليلية. ) ٥( ـــ ــ ــ ــُتزّود  األســـ ــ ـــ ــ ــ ـــُيقدم الدعم إلى البلدان لتحليل بياناتها وتتبع التقدم الُمحرز، وسـ ـــ ـــ ــ سـ
ــرات الغايات المليارية الثالثية ــرات البرمجية ومؤشـ ــحًا، وبأدوات قياس المؤشـ ــاليب الموثقة توثيقًا واضـ  باألسـ

 ومؤشر متوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة. 

ســتوفر المنظمة جميع البيانات المدخلة والبيانات الوصــفية وبارامترات الحســاب الالزمة  الشــفافية. ) ٦(
 لألهداف المرحلية والمؤشرات البرمجية ولتقدير المؤشرات.

 
ــاورات  -٣١ ــتمر إجراء المشـ ــيسـ الُقطرية وفقًا لإلجراءات الحالية  كخطوة أخيرة في إعداد التقديرات مع البلدانوسـ

 التي حددتها األمانة.
 

ــفية إلطار  -٣٢ ــ ـــرات والبيانات الوصــ ــ ويمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن األهداف المرحلية والمؤشـ
 ١قياس األثر على الموقع اإللكتروني للمنظمة.

 
  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة

 
  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -٣٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ــرات    ١ ــ ــ ـــ ــ ــــر: الغايات والمؤشـــ ـــــ ـــ ــــادر عن المنظمة والخاص ببرنامج العمل العام الثالث عشــ ــ ـــ ــ ــ انظر إطار قياس األثر الصـ

   ٢٠١٨منظمة الصحة العالمية؛   جنيف:
)http://www.who.int/about/what-we-do/GPW13_WIF_Targets_and_Indicators_English.pdf?ua=1 ، ــــم ــ ـــ ــ تـ

  لث عشر. ) وبرنامج العمل العام الثا٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٦ االطالع في
WHO Impact Framework: indicator metadata ٢٠١٨. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛   

http://www.who.int/about/what-we-
do/GPW13_WHO_Impact_Framework_Indicator_Metadata.pdf?ua=1  

 ).٢٠١٨كانون األول/ ديسمبر  ٦تم االطالع في (
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 ١الملحق 
  

  المؤشرات واألهداف المرحلية البرمجية
  
 

رقم مؤشر أهداف التنمية 
المستدامة/ جمعية 

 العالمية  الصحة
 ٢٠٢٣الهدف المرحلي لعام  المؤشر

ــة  ١-٥-١ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ـــخاص المتوفين والمفقودين ومن  ــ ــ ــ ــ عدد األشــــ
تضــرروا مباشــرة بســبب الكوارث من بين كل 

 شخص ١٠٠ ٠٠٠

ـــخاص المتوفين والمفقودين  ــ خفض عدد األشـــ
ــرة من الكوارث من كل  ـــ ــ ــ ــررين مباشـ ـــ ــ ــ والمتضـ

 نسمة ١٠٠ ٠٠٠

ــة  ٢-أ-١ ــ ـــداف التنميـــ ــ من أهــ
 المستدامة

بة ــ ــ ــ ــ ــ ـــ اإلنفاق الحكومي اإلجمالي  مجموع نســـ
ــحة  ـــية (التعليم والصـــ ـــاســ على الخدمات األســ

 والحماية االجتماعية)

ـــحة من اإلنفاق العام  ــ ــ ــ ـــ ــة الصــــ ــ ــ ـــ ــ ــ زيادة حصـــ
 ٪١٠  بنسبة

ــة  ١-٢-٢ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ــبة للعمر  ــار التقّزم (الطول بالنســـ معدل انتشـــ
نقطـــة من االنحراف المعيـــاري  ٢-أقـــل من 

ـــط معــايير نمو الطفــل لمنظمـــة  ــ ــ ــ ــ ـــ عن متوســ
ـــن  ــ ــ ــ ــحة العالمية) بين األطفال دون ســ ــ ـــ ــ الصــ

 الخامسة

ـــة  ـــ ـــ ــ ــ ــــن الخامسـ ــ ــ ـــ ــ خفض عدد األطفال دون سـ
 ٪٣٠المصابين بالتقزم بنسبة 

ــة  ٢-٢-٢ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ــبة  ــ ــوء التغذية (الوزن بالنسـ ــ ــار سـ معدل انتشـــ
ـــل من  ٢من + إلى الطول أكثر  ٢-أو أقــ

ـــط  ــ ـــ ــ ــ نقطة من االنحراف المعياري عن متوســ
معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) 

 بين األطفال دون سن الخامسة (الهزال)

ـــار الهزال بين األطفــال  ـــ ــ ــ ــ ـــ خفض معــدل انتشــ
 ٪٥دون سن الخامسة إلى أقل من 

ــة  ٢-٢-٢ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ـــوء  ــار ســ ــ ــبة معدل انتشـ ــ التغذية (الوزن بالنسـ
ـــل من  ٢إلى الطول أكثر من +  ٢-أو أقــ

ـــط  ــ ـــ ــ ــ نقطة من االنحراف المعياري عن متوســ
معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية) 
ـــة (زيادة  ــ ـــ ــ ــ ــن الخامســــ ــ ـــ ــ ــ ـــ بين األطفال دون ســ

 الوزن)

ــار فرط الوزن بين األطفال  ــ ــ ــ ــ وقف زيادة انتشــ
 سنوات) وبدء انحساره ٤-صفر(

ــة من  ١-١-٣ ــداف التنميـــ أهـــ
 المستدامة

 معدل وفيات األمومة
خفض المعدل العالمي لوفيات األمومة 

ــة  ٢-١-٣ ٪٣٠بنسبة  ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

نسبة الوالدات التي يشرف عليها أخصائيون 
 صّحيون َمَهرة

ــة  ١-٢-٣ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

 وفيات األطفال دون سن الخامسةمعدل 
وفيات األطفال الحديثي الوالدة خفض 

واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن 
ــة  ٢-٢-٣ بالترتيب ٪٣٠و ٪١٧تالفيها بنسبة  ــداف التنميـــ من أهـــ

 المستدامة
 معدل وفيات األطفال الحديثي الوالدة

ــة  ١-٣-٣ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ــابــات الجــديــدة بفيروس العوز  ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ عــدد اإلصــ
ــري لكل  ــ شـــــخص غير  ١٠٠٠المناعي البشـ

مصـــاب من الســـكان بحســـب الجنس والعمر 
 والمجموعات السكانية الرئيسية

ــابــات الجــديــدة بفيروس  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ خفض عــدد اإلصــ
ــري لكل  شــــخص  ١٠٠٠العوز المناعي البشــ

ــب الجنس  ــ ــ ــكان بحســ ــ ــ ــاب من الســ ــ غير مصــــ
ــكانية الرئي ــ ـــ ــ ــ ــ ــية والعمر والمجموعات الســـ ــ ــ ــ ــ ـــ ســـ

 ٪٧٣  بنسبة
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رقم مؤشر أهداف التنمية 
المستدامة/ جمعية 

 العالمية  الصحة
 ٢٠٢٣الهدف المرحلي لعام  المؤشر

ــة  ٢-٣-٣ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

  معدل اإلصابة بالسل 
 نسمة ١٠٠ ٠٠٠لكل 

ــدة  ـــ ـــديــ ـــل الجــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاالت السـ ــ ــدد حـــ ـــ خفض عــ
  ٪٢٧نسمة بنسبة  ١٠٠ ٠٠٠لكل 

ــة  ٣-٣-٣ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

 ٪٥٠ خفض عدد حاالت المالريا بنسبة نسمة ١٠٠٠معدل اإلصابة بالمالريا لكل 

ــة  ٣-٣-٤ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

   Bمعدل اإلصابة بالتهاب الكبد 
 نسمة ١٠٠ ٠٠٠لكل 

ــابة بالتهاب الكبد  ــ ــ إلى  Bخفض معدل اإلصــ
 في األطفال دون سن الخامسة ٪٠,٥

ــة  ٣-٣-٥ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

ــتلزمون تدخالت  ـــ ـــــخاص الذين يســـ عدد األشـــ
 المدارية المهملةلمكافحة األمراض 

ــخاص الذين يحتاجون إلى  ــ ــ خفض عدد األشــ
 مليون ٤٠٠التدخالت 

ــة  ١-٤-٣ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

معـــدل الوفيـــات النـــاجمـــة عن أمراض القلـــب 
ــرطان و  الدموية واألوعية ـــ ــكري داء والســــ ـــ ــ الســ

 واألمراض التنفسية المزمنة

ــبي قدره  ـــ في معدل  ٪٢٠تحقيق انخفاض نسـ
ــــن الوفيات المبكرة (في  ــ ــ ـــ ــ عامًا)  ٧٠-٣٠ســـ

الناجمة عن األمراض غير الســـارية (أمراض 
ــرطـــان و  الـــدمويـــة القلـــب واألوعيـــة ــ ـــ ـــ ــ داء والســــ

ـــي المزمنة)  ــكري وأمراض الجهاز التنفســـ ــ الســ
 عن طريق الوقاية والعالج

ــة  ٢-٤-٣ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

ــة عن  معدل الوفيات الناجمة عن االنتحار ـــ ــاجمــ ـــ ــات النــ ـــ ــدل الوفيــ ـــ ــد من معــ ــ الحـــ
 ٪١٥بنسبة االنتحار 

ــة  ١-٥-٣ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

نطاق تغطية التدخالت العالجية (الخدمات 
الدوائية والنفســــية االجتماعية وخدمات إعادة 
التأهيل والخدمات الالحقة للرعاية) لمعالجة 
ـــطرابــات النــاجمــة عن تعــاطي المواد  ـــ ــ ــ ــ االضــــ

 المخدرة

زيــادة التغطيــة بخــدمــات التــدخالت العالجيــة 
ـــيــة االجتمــاعيــة  ــ ـــ ــ ــ ــ (الخــدمــات الــدوائيــة والنفســ
وخــدمــات إعــادة التــأهيــل والخــدمــات الالحقــة 
ــطرابات الناجمة عن  ــ ــ للرعاية) لمعالجة االضــ

 ١٪تعاطي المواد المخدرة إلى ؟؟

ــة  ٢-٥-٣ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

ـــار المعرف  ــ ـــ ــ ـــ ــ تعاطي الكحول على نحو ضـ
الفرد وفقًا للسياق الوطني على أنه استهالك 

ـــالغ من العمر  ــ ــًا أو أكثر)  ١٥(البـــ ــ ــ ــامــ ــ عــــ
 السنوي بلترات الكحول الصافي

ــبي بمقـــدار  ــ ــ ـــ ــ ــ على  ٪٧تحقيق انخفـــاض نســـ
األقل في معدالت تعاطي الكحول على نحو 
ــياق  ــ ـــاء في إطار الســ ــ ــب االقتضـ ــ ــار حســ ــ ضــ

 الوطني

ــة  ١-٦-٣ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

ـــابات  ـــ ــ ـــ ــ ــ معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصـ
 جراء حوادث المرور على الطرق

خفض عدد الوفيات واإلصـابات الناجمة عن 
ـــالمي  ـــ ــد العـ ـــ ــعيــ ــ ـــ ــ ــ ــ حوادث المرور على الصـــ

 ٪٢٠  بنسبة

ــة  ١-٧-٣ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

ــن اإلنجاب   ــ ـــ ــ ــاء الالتي في ســ ــ ــ ــ ــبة النســـ ـــ ــ ــ نســ
ــنة) والالتي ُلّبيت حاجُتهن إلى  ٤٩-١٥( ــ ســ

 تنظيم األسرة بطرق حديثة

ــبة ــن اإلنجاب  زيادة نســ ـــاء الالتي في ســ النسـ
ــــت  ٤٩-١٥(في عمر  ــًا) والالتي ُلّبيـ ــ ـــامـ عــ

ــرة بطرق حــديثـــة  ــ ــ ـــ ــ ــ حــاجُتهن إلى تنظيم األســـ
 ٪٦٦  إلى

                                                           
 من المقرر وضع الصيغة النهائية للهدف المرحلي.   ١
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رقم مؤشر أهداف التنمية 
المستدامة/ جمعية 

 العالمية  الصحة
 ٢٠٢٣الهدف المرحلي لعام  المؤشر

ــة  ١-٨-٣ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ــية)  ــ ــاسـ ــحية األســـ تغطية توفر الخدمات الصـــ
المعرَّفة باعتبارها متوسط التغطية التي توفر 
الخدمات األســاســية المســتندة إلى اإلجراءات 
ـــة  ـــ ـــحــ ـــ ــ ـــ ــ ــل الصـــ ـــ ــمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة التي تشــــ ــ ــفــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاشـــ ــ  الكــــ

ـــحة األمهات والمواليد الجدداإلنجاب ــ ــ ــ ـــ  ية وصــ
ــة واألمراض  ــ ـــديــ ــال، واألمراض المعـــ ــ واألطفــ

ت غير المعـــديـــة والقـــدرة على توفير الخـــدمـــا
ــكان عمومًا  ـــول إليها بين الســـ  وٕامكانية الوصــ

 واألكثر حرمانًا خصوصًا)

 زيادة تغطية الخدمات الصحية األساسية

ــة  ٢-٨-٣ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

نسبة السكان الذين تصرف أسرهم المعيشية 
نفقات كبيرة على الصـــحة محســـوبة كحصــــة 
 من مجموع إنفاق األسر المعيشية أو دخلها

ــخاص  ــ ــبة المئوية لألشـــ ـــ وقف الزيادة في النســ
ــعوبات مالية (التي  ـــ ــ ــ ــ ـــون لصـــ ــ ــ ـــ ــ الذين يتعرضــ
ـــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ُتعرَّف بأنها اإلنفاق من األموال الخاصـ

ـــا ـــل   بمــ ــدفع) من أجــ ــدرة على الـــ ــاوز القـــ يتجـــ
 حصولهم على الخدمات الصحية

ــة  ١-٩-٣ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ــــوب ـــ ــ ــ ــ إلى تلوث هواء  معــدل الوفيــات المنســـ
 المنازل والهواء المحيط

الحـــد من عـــدد الوفيـــات واألمراض النـــاجمـــة 
عن التعّرض للمواد الكيميائية الخطرة وتلّوث 

ــة  ٢-٩-٣ الهواء والماء والتربة ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ـــوب إلى الميــاه غير  ـــ ــ ــ ــ معــدل الوفيــات المنســــ
ــحي غير  ــ ــ ـــرف الصـ المأمونة، وخدمات الصــــ

ــحيــة  المــأمونــة واالفتقــار إلى ــ ــ ــ ـــ ــ المرافق الصـــ
(التعرض لخـــدمـــات غير مـــأمونـــة في توفير 
ـــــحي والنظافة  ـــرف الصــ ــ المياه وخدمات الصــ

 الصحية للجميع)

ــة  ٣-٩-٣ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ــمم غير  ـــ ــ ــوب إلى التســ ــ ـــ معدل الوفيات المنســ
 المتعمد

ــة  ٢-١-٧ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ــكان الذي يعتمدون  ــ ـــبة الســ ــًا على نســـ ــ ــاســ أســــ
 الوقود والتكنولوجيا النظيفين

من أهــداف التنميــة  ٢-٦-١١
 المستدامة

ـــيمات  ــ ـــتويات الجســـ ــ ــنوي لمســـ ــ ـــط الســــ ـــ المتوســ
ــيمات من الفئة  ـــ ــ ــ ــ ـــبيل المثال الجســ ـــ ــ ــ (على ســـ

ــيمات من الفئة  ٢,٥ ـــ ــ ــ ) في المدن ١٠والجســ
 (المرجَّح حسب السكان)

ــة  ١-أ-٣ ــ ــ ــداف التنميــ ــ ــ من هــ
 المستدامة

االنتشـــار الحالي الموحد حســـب الســـن معدل 
ـــالغين من العمر  ـــ ــاطي التبغ بين البــ ــ ــ لتعــ

 عامًا أو أكثر  ١٥

ــبي بمقـــدار  ــــ ــ ــ ــ في  ٪٢٥تحقيق انخفـــاض نســــ
ــار الراهن لتعــاطي التبغ بين  ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ معــدل االنتشـ

 أو أكثر  عاماً  ١٥البالغين من العمر 

ــة  ١-ب-٣ ــداف التنميــ من أهــ
 المستدامة

ــتهدفين  ــكان المســـ ــبة الســـ ـــتفيدين من نســـ المســ
ــمولة بالبرنامج الوطني  جميع اللقاحات المشــــ

 لبلدهم

ــبة التغطية بجرعة ثانية من اللقاح  ـــ ــ ــ زيادة نســ
 ٪٨٥المحتوي على الحصبة إلى 

ــة  ٣-ب-٣ ــداف التنميــ من أهــ
 المستدامة

ــحية التي تتوافر لديها  ــ ـــ ــ ــ ــبة المرافق الصـ ــ ــ ــ نســــ
ــية  ـــ ــاســـ ـــ ــية من األدوية األســـ ــ ــ ــاســ ـــ مجموعة أســـ

 والميسورة التكلفة على نحو مستدامالمالئمة 

ــيــة للرعــايــة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــاســ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ زيــادة توافر األدويــة األسـ
ــك األدويــــة  ــا في ذلــ ــة، بمــ ــحيــــة األوليــ ــ ــ ـــ ــ ـــ الصــ

 ٪٨٠المجانية، إلى 
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رقم مؤشر أهداف التنمية 
المستدامة/ جمعية 

 العالمية  الصحة
 ٢٠٢٣الهدف المرحلي لعام  المؤشر

ــة  ١-ج-٣ ــداف التنميـــ من أهـــ
 المستدامة

ـــحيين  ـــ ــ ــ ـــ ـــائيين الصـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــافـــة األخصــ معـــدل كث
 وتوزيعهم

ـــين  زيادة كثافة القوى العاملة الصـــــحية وتحســ
 توزيعها

ــة  ١-د-٣ ــداف التنميــــ ــ من أهــ
 المستدامة

ــحية الدولية  ــ ــ ــة باللوائح الصــ ــ ــ القدرات الخاصــ
  والتأهب للطوارئ الصحية

ـــاء الالزمة بموجب  ــ ــ ـــ زيادة قدرة الدول األعضـ
 اللوائح الصحية الدولية

ــة  ١-٢-٤ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

نســبة األطفال دون ســن الخامســة ذوي النمو 
ـــليم من حيث  ـــ ـــ ــحة والتعلم والعافية الســ ـــ ــ ـــ الصـ

ـــــب نوع  ــنفة حســ ــ ــية واالجتماعية، مصـــ ــ ــ النفسـ
 الجنس

زيادة نســـبة األطفال دون ســـن الخامســـة ذوي 
ـــحــة والتعلم  ــ ــ ــ ــ ـــ ــليم من حيــث الصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ النمو الســ

 ٪٨٠والعافية النفسية واالجتماعية إلى 

ــة  ١-٢-٥ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

ـــرات والفتيات في  ـــ ــ ـــ ــاء المعاشــ ـــ ـــ ــ ــ ـــبة النسـ ــ ــ ـــ ــ نسـ
ــة ــن  الخامســــ ــ ــرة وما فوق، الالتي تعرضــ عشــــ

ــي أو نفســـي من عشـــير  لعنف بدني أو جنسـ
ــهرًا  ــ ــر شـ ـــابق، خالل االثني عشـــ حالي أو ســ
 السابقة، مصنفة حسب شكل العنف والعمر

ـــرات والفتيات  ــ ـــاء المعاشــــ ـــ ــ ـــبة النسـ ــ ــ خفض نســ
ــنة،  ٤٩و ١٥الالتي تتراوح أعمارهن بين  ـــ ســ

ــي أو  ـــ ــ ــن لعنف بدني أو جنســـ ـــ ــ الالتي تعرضـــ
ـــير حا ــ ــ ــي من عشــ ـــ ــ ــابق، خالل نفســ ــ ـــ لي أو ســ

ـــابقة، من  ـــ ــ ــ ــهرًا الســـ ــ ــ ــ ـــ ــر شــ ــ ــ ــ ــ  ٪٢٠االثني عشـــ
 ٪١٥  إلى

ــة  ١-٦-٥ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

ـــاء الالتي تتراوح أعمارهن بين  ــ ـــ ــ ــبة النسـ ــــ ــ ــ نسـ
سنة والالتي يتخذن بأنفسـهن  ٤٩سنة و  ١٥

ــية،  ـــ ــأن العالقات الجنســ ــ ــتنيرة بشـــ قرارات مســـــ
ـــائل منع الحمل، والرعاية  ــ ـــ ــ ــ ــ ــتخدام وســ ــــ ــ ــ ــ ــ واســ

 المتعلقة بالصحة اإلنجابية

ـــاء الالتي تتراوح أعمارهن  ـــ ــ ــبة النسـ ــ ـــ زيادة نســ
ــنة و ١٥بين  ــ ــ ــ ــ ـــ ــــنة والالتي يتخذن  ٤٩سـ ــ ــ ــ ــ ســ

ــأن العالقات  ــ ــ ــتنيرة بشـــ ـــ ــ ــهن قرارات مســ ــ ــ بأنفســـ
ــائل منع الحمل،  ـــ ــ ــتخدام وســـ ـــ ــ ــ ــية، واسـ ــ ــ ــ الجنســ
ـــة  ــابيـ ـــة اإلنجــ ــحـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــالصــ ــة بــ ــة المتعلقــ ــايــ والرعــ

 ٪٦٨  إلى

ــة  ١-١-٦ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

ـــتفيدون من خدمات  ـــبة الســـــكان الذين يســ نســ
 مياه الشرب التي تدار بطريقة مأمونة

ـــول على خدمات مياه  ــ ـــ ــ ــ ــ إتاحة إمكانية الحصـ
ـــرب التي تدار بطريقة مأمونة أمام مليار  الشـــ

 شخص آخر

ــة  ١-٢-٦ ـــداف التنميـــ من أهــ
 المستدامة

نسبة السكان الذين يستفيدون من (أ) اإلدارة 
ــليمة لخدمات  ـــ ـــ ــ ــ ـــــحي الســــ ــ ــ ــ ـــ ـــــرف الصــ ــ ـــ ــ ــ الصــ

 مرافق غسل اليدين بالصابون والمياه  و(ب)

ــات  ــدمــ ــول على خــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاحــــة إمكــــانيــــة الحصـــ إتــ
ـــحاح التي تدار بطريقة مأمونة أمام  ـــ ــ ــ ـــ اإلصـــ

 مليون شخص آخر ٨٠٠

من أهــداف التنميــة  ١-٢-١٦
 المستدامة

ــبــة األطفــال الــذين تتراوح أعمــارهم بين  ــ ـــ ــ ـــ ــ نســ
ـــنة واحدة و ــنة  ١٧سـ ــوا ألي و ســ الذين تعرضــ

ـــي من جانب  بدني و/عقاب  أو اعتداء نفســـ
 مقدمي الرعاية في الشهر السابق

ــوا للعنف  ـــ ــ ــ ـــ خفض عدد األطفال الذين تعرضــ
ـــية،  ــ ــ ــ ــ ــر الماضـ ــ ـــ ــ ــ ــهر االثني عشـ ــ ـــ ــ ــ خالل األشـ

ــي على   بمــا ــ ـــ ــ ـــ ــ في ذلــك العنف البــدني والنفســ
ــــابق  ــ ــهر الســـ ــ ـــ أيدي مقدمي الرعاية خالل الشــ

 ٪٢٠بنسبة 

ــاحـــات للجمـــاعـــات  الطورائ الصحية ـــة تغطيـــة اللقـ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ المعّرضــ
ــبب أوبئة أو  ــ ــ ـــ لمخاطر األمراض التي قد تســ

 جوائح

ــــد الكوليرا والحمى  ــ زيادة التغطية بالتمنيع ضـــ
ــايـــا بـــالمكورات  ــــحـ ــ ــ ــ ــ ــفراء والتهـــاب الســــ ــ ـــ ــ ــ ــ الصـــ

 السحائية واألنفلونزا الجائحة

ــلون على  الطورائ الصحية ـــ ــ ــ ــخاص الذين يحصــ ــ ــ ــ ــ ــبة األشـ ــ ــ ــ نســـ
ــية من بين  ـــ ــ ــ ـــ ـــاسـ ـــ ــ ـــ ــحية األســ ــ ــ ــ ــ الخدمات الصـــ

ـــريعي التأثر ـــخاص الســـ ــــون  األشـــ الذين يعيشــ
 في بيئات هشة

ــلون على  ــ زيادة عدد األشـــــخاص الذين يحصـ
ــية من بين  ـــ ــ ــ ــ ــاســـ ـــ ـــ ــ ــ ـــحية األســ ــ ـــ ــ ــ الخدمات الصــ
األشخاص السريعي التأثر الذين يعيشون في 

 على األقل ٪٨٠بيئات هشة إلى 
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رقم مؤشر أهداف التنمية 
المستدامة/ جمعية 

 العالمية  الصحة
 ٢٠٢٣الهدف المرحلي لعام  المؤشر

ــلــل األطفــال النــاجمــة عن  ٣-٦٨ج ص ع ــ ـــ ــ ــ ــ عــدد حــاالت شـــ
 فيروس شلل األطفال البري

ــلل األطفال لتحقيق ــ ــ ــ ــ ـــال شـ ـــ ــ ــ ــتئصـ ـــ ــ ــ انعدام  اســ
ــلل األطفال الناجمة عن فيروس  ـــ ـــ ــ ـــ حاالت شـــ
ــع جدول زمني  ــ ــ ـــ ــ ـــلل األطفال البري ووضـ ـــ ــ ــ شــ
واضــح لســحب لقاحات شــلل األطفال الفموية 
ــيـــات النـــاجمـــة عن  ـــ ـــ ــ ــ ــ من العـــالم لوقف الفـــاشــ

 فيروس شلل األطفال المشتق من اللقاحات

ـــادات الحيوية على  ٧-٦٨ج ص ع ــ ـــ ـــــتهالك المضــ ـــ أنماط اســ
 الصعيد الوطني

ــادات الحيويــة التي ينبغي مجموعــة  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ المضـ
أو أكثر من االســتهالك  ٪٦٠ل إتاحتها تشــكّ 

 اإلجمالي للمضادات الحيوية

 ،٢٥-٦٧ج ص ع
 ٧-٦٨ج ص ع

ــبة المئوية لحاالت عدوى مجرى الدم  ـــ ــ ــ ــ ـــ النســ
 الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات

ــبة المئوية لحاالت عدوى مجرى  ــ خفض النســ
لمختـــارة الـــدم النـــاجمـــة عن بعض الكـــائنـــات ا

 ٪١٠المقاومة لمضادات الميكروبات بمقدار 

معدل االنتشــار الموحد حســب الســن الرتفاع  ١٠-٦٦ج ص ع
عامًا   ١٨ضغط الدم بين البالغين من العمر 

أو أكثر (وُيعرَّف بأنه ضغط الدم االنقباضي 
ــالغ  ــ مليمتر زئبق أو أكثر و/ أو  ١٤٠البــ

ـــاطي البالغ  ـــ ــ ــغط الدم االنبسـ ــ ـــ مليمتر  ٩٠ضــ
ــي  ــ ــ ــغط الدم االنقباضــ ــ ــ زئبق أو أكثر)، ووضــ

 المتوسط

ــبي بمقـــدار  ــــ ــ ــ ــ في  ٪٢٠تحقيق انخفـــاض نســــ
 معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم

ــمولين  ١٠-٦٦ج ص ع ـــ ــ ــ ــخاص المشـــ ــ ــ ـــ ــ ــبة المئوية لألشـ ــ ــ ــ ـــ النسـ
ــأن األحمــاض  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ الــة بشـ بحمــايــة اللوائح الفعــّ

 الدهنية المتحولة

ـــة  ـــة المتحولـ ــاض الــــدهنيـ التخلص من األحمــ
ــناعيًا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ــبة المئوية المنتجة صــ ــ ـــ ــ ــ ـــ (زيادة النســ

ــمولين بحمــايــة اللوائح  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــخــاص المشــ ــ ـــ ــ ــ ـــ لألشــ
 الفّعالة)

 وقف زيادة انتشار السمنة وبدء انحسارها معدل انتشار السمنة ١٠-٦٦ج ص ع
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 ٢الملحق 
  

  هااقتفائدليل التغطية الصحية الشاملة ومؤشرات 
  
 

  دليل التغطية الصحية الشاملة: المؤشرات (تغطية الخدمات) :١الجدول 
 

 المؤشر الحالي موضوع التتبع

 الصحة اإلنجابية وصحة األم والوليد والطفل  -١

 تخطيط األسرة تخطيط األسرة 

 زيارات ٤أكثر من  الرعاية السابقة للوالدة من خالل رعاية الحمل

الجرعة الثالثة من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي (الخناق والكزاز  التمنيع
 والشاهوق)

 التماس الرعاية لالتهاب الرئوي في األطفال عالج األطفال

 األمراض المعدية  -٢

 عالج السل السل

 البشري عالج فيروس العوز المناعي فيروس العوز المناعي البشري

 الناموسيات المالريا

 اإلصحاح المحسن المياه واإلصحاح

 األمراض غير السارية  -٣

 عالج فرط ضغط الدم أمراض القلب واألوعية

 عالج داء السكري داء السكري

 تعاطي التبغ التبغ

 قدرة الخدمات وٕاتاحتها  -٤

 ة المستشفياتكثافة أسرّ  إتاحة المستشفيات

 األطباء والجراحين واألطباء النفسيين الصحيين كثافة العاملين

 اللوائح الصحية الدولية األمن الصحي
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 ٣الملحق 
  

  مؤشر الحماية من الطوارئ الصحية ومؤشراته االقتفائية
  
 

 المؤشرات االقتفائية الحصائل

اإلبالغ السنوي بشأن التقييم الذاتي للدول األطراف في إطار اللوائح  تأهب البلدان للطوارئ الصحية   -١
 الصحية الدولية

تغطية اللقاحات للجماعات المعّرضة لمخاطر األمراض التي قد  الوقاية من األوبئة والجوائح  -٢
 تسبب أوبئة أو جوائح

لها اكتشاف الطوارئ الصحية واالستجابة   -٣
 على وجه السرعة

الكشف عن الطوارئ الصحية المحتملة واالستجابة لها على نحو 
 مالئم التوقيت
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 ٤الملحق 
  

  مؤشر تمتع السكان بمزيد من الصحة ومؤشراته االقتفائية
  
 

 أساسي

 تعاطي التبغ ١

 تعاطي الكحول على نحو ضار ٢

 المياه المأمونة ٣

 اإلصحاح المأمون ٤

 تلوث الهواء المحيط ٥

 فرط الوزن/ السمنة ٦

 اإلصابات/ الوفيات الناجمة عن حوادث المرور ٧

 اختياري 

 الوقود المنزلي النظيف ٨

 تقزم األطفال (دون سن الخامسة) ٩

 (دون سن الخامسة)هزال األطفال  ١٠

  العنف ضد المرأة ١١

 األطفال ذوو النمو السليم ١٢

  
  

=     =     =  


