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 لتحسين التبليغ الوطنية م المعلومات الصحيةظ  تعزيز ن  
 بالمؤشرات األساسية اإلقليمية وأهداف التنمية المستدامة

 أهداف االجتماع

 مبا يلي:ء تتمثَّل أهداف االجتماع يف إحاطة الدول األعضا

  ؛2015و 2014ي ة لعام  على حد   بلدلكل  مؤشرا   68رات البالغ عددها املؤش  ب التبليغاستكمال 
 يغ باملؤشرات ل حتسني التبلب  ش س  نتائج التقييم وناق  استعرض ك بني البلدان الذي ر  االجتماع املشت    حصيلة

 األساسية، وجودهتا؛
 النتائج النهائية لتقييم قدرة كل بلد على التبليغ باملؤشرات األساسية؛ 
 يات القائمة يف عملية التبليغ باملؤش رات األساسية  جودة املؤشراتعزيز والدعم التقين املطلوب لت ،التحد 

 هبا؛ التبليغو 
 على التبليغ جبميع املؤش رات األساسية؛ القدرة عزيزلت البلدانسرتاتيجيات ا 
  ع املؤشرات الصحية ألهداف التنمية املستدامة )اهلدف الثالث(، والتبليغ هبا.خطط ج م 

 أساسية معلومات 

ف مع الدول األعضاء كث     ى العمل املأفض  قد و  .اإلقليميف نظمة امل اتأولويأحد م املعلومات الصحية ظ  تعزيز ن  
ز على ثالثة ك  تر  يا  سأسا مؤشرا   68م املعلومات الصحية وحتديد ظ  لن   املعامل إىل إعداد إطار واضح 2012منذ عام 

( تقييم الوضع الصحي، مبا يف ذلك املراضة والوفيات 2دات واملخاطر الصحية؛ د احملد  ( رصم 1مكونات رئيسية: 
 .النظام الصحي استجابةيم تقي (3الناجة عن أسباب حمددة؛ 

ت شرع  و ت اللجنة اإلقليمية لشرق املتوسط يف دورهتا احلادية والستني املؤشرات األساسية اإلقليمية، واعتمد  
ع البيانات وحتليلها وتبليغها وحىت ميكن تيسري ج م  .2014يف عام لعمل هبا والتبليغ عنها الدول األعضاء يف ا

 .بالسمات الرئيسية للمؤشرات مقرتنا   موجز   سجل  كذلك د، فقد ن شر  وحَّ بأسلوب م  
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تدعم بناء القدرات يف ما يتعلق  املنظمة م املعلومات الصحية الوطنية، فإنظ  ويف إطار جهود املنظمة لتعزيز ن  
مراض، واستخدام منصة املعلومات الصحية على رموز التصنيف الدويل لألاستخدام باإلشهاد على الوفاة، و 

ثغرات  وتشمل اجلهود األخرى املبذولة لسد   .املرافق ببياناتلتحسني التبليغ  (DHIS 2) 2طق مستوى املنا
الذي من شأن هذا املسح، املنظمة. و  وضعتهالذي  طبيةالالفحوصات جديدة من مسح جولة  إجراءالبيانات 

ز م احملر  د التقد  صم ة، ور  انية املهم  باملؤشرات األساسية السك   تبليغأن يساعد البلدان يف اليف تونس،  مؤخرا   جري  أ  
ولكن ال تزال جهود  .السياساتوضع القرار و اختاذ نات موثوقة الب حتقيق التغطية الصحية الشاملة، وتوفري بي  صوم 

دم قدرة يف ع ، كما تلعب عوامل عديدة دورا  بعيد غري مرضية إىل حد  املؤشرات األساسية بانتظام بتبليغ لالبلدان ل
ثغرات ومواطن ضعف كبرية، ما يشوهبا من م املعلومات الصحية الوطنية، و ظ  ت ن  مثل تفت   -التبليغ  لىالبلدان ع

نشرها على املستويات الوطنية حتليلها و ملعلومات وتبويبها و ا على جمع الوطنية املالئمة اتعن االفتقار للقدر  فضال  
 .ودون الوطنية

تسجيل األحوال املدنية،  منها على سبيل املثالن مصادر متنوعة، وتأيت بيانات املؤشرات األساسية اإلقليمية م
هناك وبغض النظر عن مصدر البيانات اخلاصة باملؤشرات األساسية،  .م املعلومات الصحية الروتينيةظ  واملسوح، ون  
بلية خطط مستقوضع و  ،وقدرات البلدان الوطنية، م املعلومات الصحيةظ  إجراء تقييمات منتظمة لن  حاجة إىل 

ثورة البيانات وأهداف التنمية املستدامة اليت سياق سم ذلك بأمهية حامسة يف ويتَّ  .املؤشرات األساسيةبلتبليغ ل
زمام القيادة، والتنسيق، حىت ميكن  تويلالثغرات يف البيانات، و  تعزيز االبتكار لسد  تشجيع و تدعو البلدان إىل 
 .يف بلوغ التنمية املستدامة تلعب دورها الكامللثورة البيانات أن 

رية للتقييم اإللكرتوين السريع لقدرات البلدان على التبليغ باملؤشرات طم ق   ةت أداعدَّ أ  يف سبيل ذلك، و 
( وترية التبليغ باملؤشرات األساسية؛ 2ر البيانات األساسية؛ ( تواف  1ز على اجملاالت الرئيسية التالية: األساسية، ترك  

( املعوقات الرئيسية اليت حتول دون التبليغ 4املؤشرات؛ عداد ج اإلحصائية األساسية املستخدمة إله  ( الطرائق والن   3
ت يف السنوات اخلمس جري  ( إعداد قائمة جبميع املسوح السكانية ومسوح املرافق اليت أ  5باملؤشرات األساسية؛ 

األمم هتا عدَّ املستقاة من التقديرات العاملية اليت أ( اخلربة واالنطباعات 6عن اخلطط املستقبلية؛  املاضية، فضال  
 املتحدة.

 عةوق  تالم  النتائج 

 م املعلومات ظ  لتعزيز ن  الالزمة ذات األولوية  لإلجراءاتفهم أوسع الدول األعضاء  أن يتكون لدى
 الصحية الوطنية.

  بيانات موثوقة فري الثغرات يف تو اآلراء بشأن اخلطوات القادمة الالزم ااختاذها لسد يف ق تواف  الوصول إىل
 .مؤشرا   68للمؤشرات اإلقليمية لنظم املعلومات الصحية، والبالغ عددها 

  تيسري أو إعاقة التبليغ باملؤشرات الصحية املرتبطة بأهداف التنمية املستدامة احملتملة لعوامل الحتديد
 لى التبليغ.قدرة الدول األعضاء عالالزمة لتحسني  نقاط العملبسالسة، وكذلك 

  جودة املؤشرات األساسية، والتبليغ هبا عزيزنقاط العمل ملتابعة االسرتاتيجيات املقرتحة لتإعداد. 


