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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 
٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٣ (ج) من جـدول األعمـال املؤقت* 
اإلحصاءات الدميوغرافية واالجتماعيـة: 

   اإلحصاءات الصحية 
  تقرير أصدقاء الرئيس عن اإلحصاءات الصحية 

  مذكرة من األمني العام 
يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصائيـــة تقريــر أصدقــاء الرئيــس عــن 
اإلحصاءات الصحية، وفقا ملا طلبته اللجنة يف دورهتا الرابعة و الثالثني**. وقد ترغـب اللجنـة 

يف التعليق على اإلجراءات املوصى هبا يف الفرع سابعا من التقرير. 
 

 

 .E/CN.3/2004/1 *
انظـر: الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـق رقـم ٤ (E/2003/24)، الفصـــل  **

األول – ألف. 
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احملتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١٣-٥أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية ٦٥-١٢ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جماالت االهتمام املشترك ١٣٧-٢٣ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دراسات احلالة الصحية ١٤٧-١٩ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعداد املؤشرات الصحية األساسية ٢٠٩-٢٣باء -

. . . . . . . . . . . . . . إطار اإلحصاءات الرمسية ودور املكاتب اإلحصائية الوطنية ٢٤١٠-٣٤رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلاجة إىل املوارد التقنية ٣٥١٣-٣٧خامسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قواعد البيانات الدولية/الوطنية ٣٨١٤-٤٠سادسا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات املوصى هبا ٤١١٥-٤٣سابعا -
املرفق 

. . . ١٧قضايا ميكن النظر فيها كجزء من مذكرة تفاهم بني منظمة الصحة العاملية واللجنة اإلحصائية
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مقدمة   أوال -
يتضمـن تقريـر اللجنـة اإلحصائيـة عـن أعمـال دورهتـا الرابعـة والثالثـني اإلجـراء املبــني  - ١
أدناه الذي اختذته اللجنة فيما يتعلق بالبند ٣ (ب) من جدول األعمال املعنـون “اإلحصـاءات 

الصحية”. إن اللجنة: 
أعربت عن القلق إزاء عـدم التشـاور والتنسـيق والتعـاون بـني منظمـة الصحـة  (أ)
ـــة والدوليــة، مــن جهــة  العامليـة، مـن جهـة، واملكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة واملنظمـات اإلقليمي

أخرى؛ 
أكدت أن مسؤولية مجع البيانات الرئيسية تقع على عاتق البلدان، الـيت تقـدم  (ب)
تقــارير تتضمــن إحصــاءات جتميعيــة إىل املنظمــات الدوليــة، بينمــا تقــوم املنظمــات الدوليـــة 

باملساعدة يف وضع املعايري اإلحصائية وتقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان؛ 
أعادت تأكيد احلاجة إىل ما يلي:  (ج)

توخــي الشــفافية والوضــوح يف الطــرق املســتخدمة لتصنيــف وإعــداد اإلحصــــاءات  ’١‘
الصحية؛ 

تنسيق استخدام مصادر اإلحصاءات الصحية املتاحة حاليا يف النظم الوطنية؛  ’٢‘
أعربت عن تأييدها لألعمال اليت تضطلع هبا منظمة الصحة العاملية بشـأن فئـة  (د)
التصنيفـات الدوليـة ملنظمـة الصحـــة العامليــة، وطلبــت وضــع مبــادئ توجيهيــة بشــأن إعــداد 

احلسابات الصحية الوطنية؛ 
اقـترحت إعـداد مبـادئ توجيهيـة بشـــأن تنفيــذ نظــام الترمــيز اآليل لتســجيل  (هـ)

أسباب الوفاة؛ 
طلبت من منظمـة الصحـة العامليـة أن تقـوم، بالتعـاون مـع الشـعبة اإلحصائيـة  (و)
لألمم املتحدة واهليئات األخرى ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحـدة، باستكشـاف طـرق 
بديلـة لتقديـر مـدى انتشـار فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب 

(اإليدز)؛ 
طلبت أيضا تشكيل جمموعة من أصدقاء الرئيـس للنظـر يف التنسـيق فيمـا بـني  (ز)
ـــة واملكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة يف إنتــاج وتعميــم  املنظمـات الدوليـة وبـني املنظمـات الدولي

اإلحصاءات الصحية، وأوصت باختاذ إجراءات للتحسني وإبالغ اللجنة بذلك؛ 
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طلبت كذلك اإلبقاء على البند الفرعي املعنـون “اإلحصـاءات الصحيـة” يف  (ح)
جدول أعمال الدورات املقبلة للجنة. 

وقد أنشئت جمموعة أصدقاء الرئيس بالعضوية التالية: بوتسوانا، وكنـدا، واملكسـيك،  - ٢
ونيوزيلنــدا، واهلنــد، والواليــات املتحــدة األمريكيــة، والــنرويج (رئيســــا). وحـــدد الرئيـــس 

اختصاصات اجلماعة على النحو التايل: 
النظر يف التنسيق بني (أ) املنظمات الدولية، و (ب) بـني املنظمـات الدوليـة واملكـاتب  •
اإلحصائية الوطنية يف إنتاج ونشر اإلحصاءات الصحية. وينبغـي أيضـا تنـاول مسـأليت 

التعاون والتنسيق داخل البلدان. 
التمــاس آليــات لتوثيــق التعــاون والتشــاور بشــأن اإلحصــاءات الصحيــة يف الدوائـــر  •

اإلحصائية الوطنية والدولية. 
وقد اتضح من املناقشات اليت جرت يف اللجنة اإلحصائية يف دورتيها الثالثة والثالثـني  - ٣
(٢٠٠٢) والرابعـة والثالثـني (٢٠٠٣)، واملناقشـات الـيت جـــرت يف أمــاكن أخــرى مبــا فيــها 
داخل اللجنة االقتصادية ألوروبا، أن عددا كبريا من الوكاالت الوطنية يساوره قلق كبـري إزاء 
نقص التشاور والتعاون من جانب منظمة الصحة العاملية يف بعض اجملاالت اهلامة لإلحصاءات 
الصحيـة. ورغـــم أن منظمــات دوليــة أخــرى تشــترك يف إنتــاج اإلحصــاءات الصحيــة، فــإن 
ـــة اإلحصائيــة كــانت تتعلــق مبنظمــة الصحــة  املناقشـات الـيت دارت يف آخـر اجتماعـات للجن
العامليـة. وبنـاء عليـه، ركـزت جمموعـة أصدقـاء الرئيـس يف هـذا التقريــر علــى منظمــة الصحــة 
العاملية، إال أن املالحظات واالستنتاجات العامة تنطبق أيضـا علـى املنظمـات الدوليـة األخـرى 

مبا هلا من عالقة هبذه املنظمات. 
وتتمثـل مهمـة جمموعـة أصدقـاء الرئيـس يف اقـتراح إجـراءات ميكـن اختاذهـــا لتحســني  - ٤
تنسيق مواقف ورؤى مقدمي اإلحصاءات الصحية الوطنية والدولية ومستعمليها، ورمبا إنشـاء 
إطار يساعد على توضيح هذه املواقف والرؤى. ومن شأن إيضاح هـذه املواقـف فتـح الطريـق 
إلجراء مناقشات مع شركاء يهتمون هم اآلخرون باإلحصـاءات الصحيـة. وينبغـي أن تتنـاول 
املناقشـة مواضيـع إسـناد األدوار كـل فيمـا خيصـه، وتعيـني فئـات القواعـد اجلديـدة الـيت حتكـــم 
العالقات وتكفل آنيــة البيانـات الصحيـة وجودهتـا وإمكانيـة االطـالع عليـها وحتمـل تكلفتـها. 
ومن مث، فالتقرير ميكن أن يصلح أيضا كورقة أساسية ميكن االستناد إليها رمبا إلعداد مذكـرة 

تفاهم بني منظمة الصحة العاملية واللجنة اإلحصائية. 
ورحبـت جمموعـة أصدقـاء الرئيـس، وهـــي بصــدد االضطــالع بأعماهلــا، باملناقشــات  - ٥
الصرحية البناءة اليت جـرت مـع منظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم 
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والثقافــة، واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة، ومنظمــة الصحــة العامليــة، واللجنــــة 
ـــا إىل  االقتصاديـة ألوروبـا. واسـتطعنا، علـى وجـه التحديـد، إقامـة عالقـة عمـل جيـدة وتوصلن

تفاهم متبادل مع منظمة الصحة العاملية، ما أسهم بشكل بناء يف هذه العملية. 
  

معلومات أساسية   ثانيا –
ـــددة  اضطلعـت منظمـة الصحـة العامليـة عـرب العقـد األخـري مببـادرات هامـة جديـدة متع - ٦
تتعلق باإلحصاءات الصحية، وينبغي هنا التنويه هبذه املنظمة لتطرقها إىل هذه القضايـا امللحـة. 
ومن بني األنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة: إجـراء “دراسـة احلالـة الصحيـة يف العـامل”، الـيت 
أسفرت يف بعض البلدان عن تعزيـز التفـاعل وزيادتـه بـني وزارة الصحـة واملكتـب اإلحصـائي 
الوطين؛ وحتديد وحتليل واقتراح الوسائل الكفيلـة ببحـث قضايـا جـادة للغايـة، تتعلـق مبقـاييس 
الوضع الصحي وقابليتها للمقارنة عـرب الثقافـات؛ واسـتحداث وتقييـم جمموعـة مـن املؤشـرات 
اإلمجالية. ويف اآلونة األخرية، أدى التركيز على مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة إىل زيـادة 

التعاون بني منظمة الصحة العاملية ووكاالت األمم املتحدة األخرى. 
ومع ذلك، فقد افتقر بعض هذه األنشطة إىل التنسيق بني منظمـة الصحـة العامليـة مـن  - ٧
ناحيـة، واجملتمـع اإلحصـائي الـدويل واملكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة مـن ناحيـة أخـــرى. ويســري 
التقدم الدويل علـى حنـو ال تتحقـق معـه نتـائج مثلـى إذا تطرقنـا علـى صعيـد البلـد الواحـد مـن 
منظور أوسع، منظور اإلحصاءات االقتصاديـة واالجتماعيـة املتكاملـة. وممـا يعـود بـالنفع علـى 
األطراف كافة أن يـزداد التنسـيق والتعـاون بدرجـة ميكـن هبـا االسـتفادة مـن نقـاط القـوة الـيت 
تتوافر لكل طرف على حدة. وحنن نعتقد أن مـا تسـتطيع املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة تقدميـه 
للمناقشة من خربات ورؤى بشأن أهم املبادرات الدولية يف جمــال اإلحصـاءات الصحيـة ميكـن 

أن يكمل مصادر اخلربة اليت تتوافر ملنظمة الصحة العاملية دون أن يكون تكرارا هلا. 
ـــها تكمــل  ومـهام املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة واملنظمـات الدوليـة مـهام خمتلفـة ولكن - ٨
ـــا  بعضــها البعــض. وعلــى املنظمــات الــيت تعمــل علــى الصعيــد العــاملي أن تضــع يف اعتباره
احتياجات البلدان املتقدمة النمو، اليت يتوافر لدى الكثري منها نظم إحصائيــة راسـخة يف اجملـال 
ـــاء النظــم وختطيــط  الصحـي، وكذلـك البلـدان الناميـة الـيت لديـها احتياجـات خمتلفـة تتعلـق ببن
املوارد واإلرشاد. وال بد للمنظمات الدوليـة أن هتتـم ببحـث وتطويـر قابليـة املقارنـة وااللـتزام 
باملعايري. فذلك هو اهلدف من التبادل والتعـاون علـى الصعيـد الـدويل. وهـذا مـن شـأنه زيـادة 

املعرفة والفهم لدى مجيع األطراف املعنية. 
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وتعىن املكاتب اإلحصائية الوطنية والوزارات أساسا باحتياجـات البلـدان. ولئـن كـان  - ٩
من املــهم أن تكون البيانـات قابلـة للمقارنـة دوليـا، فـإن قابليتـها للمقارنـة علـى املـدى الزمـين 
كثريا ما تكون األكرب أمهية على الصعيد الوطين. وتوضع مناذج الدراسات الدولية عادة لتلبيـة 
احتياجـات دوليـــة خمتلفــة، وهبــذا فقــد تكــون فائدهتــا حمــدودة بالنســبة لصــانعي السياســات 
والباحثني داخل البلدان املختلفة. ويف معظم األحوال، تكون القـاعدة هـي تلبيـة االحتياجـات 
الوطنية أوال وقبل كـل شـيء. وتـأيت تلبيـة االحتياجـات الدوليـة يف الدرجـة الثانيـة رغمـا عـن 
أمهيتها. ومع ذلك، فمن املسلم به أن املصلحة الوطنيـة تقتضـي وضـع إحصـاءات جيـدة قابلـة 
للمقارنـة دوليـا، وأن باإلمكـان اسـتخالص مزايـــا إضافيــة نتيجــة تكييــف املتطلبــات الدوليــة 
ملقتضى احلال حيثما يلزم ذلـك. وهبـذه الطريقـة، تسـتطيع املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة حتقيـق 

مزيد من الفائدة لنفسها ولبلدها، فضال عن اإلسهام يف التطورات الدولية. 
ومثـة اختـالف أساسـي أكـرب بـني املنظمـــات الدوليــة واملكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة،  - ١٠
ويكمن هذا االختالف يف كيفية نظر كل منهما بوجه عـام إىل اإلحصـاءات. فعـادة مـا تنظـر 
املنظمــات الربناجميــة الدوليــة إىل اإلحصــاءات باعتبارهــا يف األســاس أداة ملــن يهمــــه إعـــداد 
السياســات الصحيــة أو تنفيذهــا أو تقييمــها. أمــا املكــــاتب اإلحصائيـــة الوطنيـــة فتنظـــر إىل 
اإلحصــاءات الرمسيــة باعتبارهــا ســلعة عامــة متعــددة االســتعماالت تلــيب احلاجــة إىل تنويـــر 
السياسة، وتراعي أيضا اهتمامات اجلمـهور العـام، واحتياجـات اجملتمـع املسـتنري. ويظـهر هـذا 
االختالف املنهجي نفسه على الصعيد الوطين بني منتجي اإلحصاءات الرمسية والوزارات الـيت 
ـــؤالء وأولئــك ال تتضمــن بــالضرورة مجــع البيانــات أو وضــع املعايــري  تسـتعملها. فأنشـطة ه
لألغراض اإلحصائية الرمسية باعتبار ذلك مهمة رئيسية، فكال العملني نشاط أساسي يتم علــى 
الصعيـد الوطـين حتـت مظلـة التشـريع اإلحصـائي الـــذي عــادة مــا يتضمــن املبــادئ األساســية 

لإلحصاءات الرمسية (انظر الفقرة ٢٥ أدناه). 
ومن املنظور الوطين، تعد اإلحصاءات الصحية جزءا من السـياق األعـم لإلحصـاءات  - ١١
الرمسية للبلد، وينبغي هلذه النقطة أن تكون أساسـا تنطلـق منـه اجلـهود األخـرى املشـتركة بـني 
اللجنـة اإلحصائيـة ومنظمـة الصحـة العامليـة. وهـذا اإلدمـاج للبيانـات الصحيـة اجملمعـــة داخــل 
عموم نظام اإلحصاءات الرمسية لن يؤدي فحسـب إىل تعظيـم قيمـة البيانـات إىل أقصـى حـد، 

وإمنا سيحد أيضا من أعباء االستجابة اليت تقع على املواطنني واألعمال التجارية. 
١٢ - واألمل معقود على أنه ميكـن بعمـل اللجنـة ومنظمـة الصحـة العامليـة جنبـا إىل جنـب 
تلبية االحتياجات الوطنية والدوليـة مبـا حيقـق أقصـى مـردود للتكلفـة. ومـن مث، فـهدف مجاعـة 

أصدقاء الرئيس هو زيادة التعاون. 
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جماالت االهتمام املشترك   ثالثا -
مثة جماالت عديدة يعود التعاون فيـها بالفـائدة علـى منظمـة الصحـة العامليـة واملكـاتب  - ١٣
اإلحصائيـة الوطنيـة: مجـع البيانـات؛ وحتليـل البيانـات؛ وإبـالغ اإلحصـاءات؛ وبنـاء القــدرات. 
ولئن كانت املكاتب اإلحصائية الوطنية حتدوها الرغبة رمبا يف تعزيز وتقوية أواصر التعـاون يف 
أنشطة البحوث، فإن التعــاون الرمسـي بدرجـة أكـرب يتجـه إىل التركـيز علـى مجـع اإلحصـاءات 
الرمسية وحتليلها واإلبالغ هبا. وتدرك مجاعة أصدقاء الرئيس أن العالقــات املوضوعيـة الرئيسـية 
ملنظمة الصحة العاملية يف الوقت احلايل، اليت كثريا ما ال يوجد غريها داخل البلدان، تكون مع 
وزارات الصحة. ولتغيري هذه الوضعية، كما تقترح مجاعة أصدقاء الرئيس، ال بد من التشاور 
مع وزارات الصحة. وعليه فإن نقطة هامة أخرى ينبغي تناوهلا مبزيـد مـن املناقشـة وتلـك هـي 
زيـادة تطويـر قنـوات االتصـال بـني األطـراف كافـة – املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـــة، ووزارات 
الصحة، ومنظمة الصحة العاملية، واألمم املتحدة بوجه عام – لبلـوغ نتيجـة هامـة واحـدة هـي 
االتفـاق علـى أن تتشـاور منظمـة الصحـة العامليـة مـع املكتـب اإلحصـائي الوطـــين ومــع وزارة 
الصحـة يف آن واحـــد. وحنــن، إذ نقــترح هــذا النــهج، نالحــظ أن بعــض املنظمــات الدوليــة 

األخرى قد جنحت على ما يبدو يف العمل هبذه الطريقة يف ميادين اختصاصها. 
 

دراسات احلالة الصحية   ألف -
ملنظمـة الصحـة العامليـة تـاريخ طويـل يف جمـال إعـــداد املعايــري واملفــاهيم والتصنيفــات  - ١٤
الدولية يف اجملال الصحي، من ذلك مثال التصنيـف الـدويل لألمـراض واملشـاكل الصحيـة ذات 
ـــى  الصلـة والتصنيـف الـدويل لـألداء واإلعاقـة والصحـة وغريمهـا، وكلـها كثـرية االسـتعمال عل
صعيـد اجملتمـع الـدويل. وعمـدت منظمـة الصحـة العامليـة يف اآلونـة األخـرية إىل توسـيع نطـــاق 
عملـها ليشـمل رصـد صحـة الســـكان وتقييــم أداء النظــم الصحيــة ووضــع املقــاييس إلعــداد 
إحصـاءات عـبء املـرض (سـنوات العمـر املعدلـة حسـب اإلعاقـة، وسـنوات العمـر املفقـــودة، 
وعدد سنوات العيش مع اإلصابة بالعجز، والعمر املتوقع املعدل حسب الصحة). وتتسق هذه 
األنشطة أيضا مع وضع النظم واملعايري ملساعدة الدول األعضـاء علـى رصـد احلالـة يف بلداهنـا. 
ومع ذلك، يـرى كثـري مـن األطـراف املهتمـة األخـرى أن املبـادرات الـيت اضطلـع هبـا إىل اآلن 
افتقرت بوجه عام إىل التشاور بشكل كاف مع األوساط الوطنيـة أو الدوليـة األعـم الـيت هتتـم 
اهتماما قويا باإلحصاءات الصحية. ومثـة منظمـات مثـل املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب 
ومنظمة الصحة العاملية – أوروبا قد اضطلعـت بأعمـال موسـعة يف جمـاالت وثيقـة الصلـة كمـا 
وضعت بلدان كثرية بالفعل نظما لرصد احلالة الصحيـة (الدراسـات الوطنيـة للحالـة الصحيـة) 

تتداخل إىل حد ما مع خطط منظمة الصحة العاملية – جنيف. 
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ويتضمـن النظـام الـــذي وضعتــه منظمــة الصحــة العامليــة مؤشــرات تتعلــق باملســتوى  - ١٥
الصحي للسكان واالنتفاع باخلدمة الصحية. ويلزم هلذا النوع من النظم توافـر مدخـالت مـن 
البيانـات. وقـد سـار هـذا العمـل بوتـرية سـريعة وجـرى االضطـالع جبـانب منـه بـالتوازي مـــع 
العمل اجلاري يف منظمات أخرى إلنشاء نظـام للمؤشـرات الصحيـة القابلـة للمقارنـة. ولـدى 
عـرض منظمـة الصحـة العامليـة لنظامـها، اسـتعملت املنظمـــة بيانــات ثــارت حوهلــا تســاؤالت 
فيمـا بعـد مـن ِقَبـل بلـدان خمتلفـة. فلـم ُيعـــرف مثــال علــى وجــه اليقــني ماهيــة املصــادر الــيت 
استخرجت منها تقديرات البلدان املختلفـة. وعقـب صـدور “تقريـر احلالـة الصحيـة يف العـامل 
٢٠٠٠”، سعت منظمة الصحة العاملية إىل حتسني مدخالت البيانات وبدأت تصدر “دراسـة 
احلالة الصحية يف العامل”، وهي دراسة اسـتقصائية جـاهزة تسـتطيع الـدول األعضـاء أن تـأخذ 
هبا. وجرت مناقشات ومشاورات بشأن جودة هذه الدراسة وبشأن بعـض اجلوانـب املنهجيـة 
املتبعة فـي إعــدادها، إال أن هذه املناقشات جــرت أساســـا فـــي إطـار منظمـة الصحـة العامليـة 

ومل يشترك فيها جمتمع اإلحصائيني الرمسيني إال قليال. 
وسعيا إىل حتسني مدخالت البيانات، أخذت منظمة الصحة العاملية تستعني بـوزارات  - ١٦
الصحة يف الدول األعضاء باعتبارها شركاء يف التعاون. وتفاوتت آثار هذا النـهج عـرب الـدول 
األعضـاء حبسـب الصلـة القائمـة بـني وزارة الصحـة واملكتـب اإلحصـائي الوطـــين. وتولــت يف 
بعض البلدان مهمة مجع البيانات مؤسسات خاصة بينمـا تولـت هـذه املهمـة يف بلـدان أخـرى 
املكاتب اإلحصائية الوطنية أو وكاالت أخرى بتكليف من وزارة الصحة. وترتب علـى احلـد 
من اشتراك املكاتب اإلحصائية الوطنية يف جانب كبري من هذا العمـل عـدم كفايـة املناقشـات 
املنهجية واملناقشات املتعلقة بتنسيق بعض املواد اإلحصائيـة اخلاصـة بالصحـة الـيت كـان جاريـا 

بالفعل مجعها على الصعيد الوطين وتبويبها وتقييمها على الصعيد الدويل. 
ـــذي توفــره الــوزارات أو  وعندمـا يكـون مجـع بيانـات حمـددة متوقفـا علـى التمويـل ال - ١٧
ـــون مــن الصعــب، إذا مل يتوافــر التعــاون الوثيــق مــع املكتــب  اهليئـات اخلارجيـة األخـرى يك
اإلحصائي الوطين، ضمان اتساق البيانات مع املبادئ التوجيهية األعم ومعايري وطرائـق إعـداد 
اإلحصـاءات الرمسيـة. فتغـري أفضليـات املمولـني فيمـا يتعلـق بالوســـائل املســتخدمة وباملنهجيــة 
واالستبيانات ميكن أن يسفر عن تفتــت اإلحصـاءات يف هـذا امليـدان ويعـوق إمكانيـة التوصـل 

إىل إحصاءات قابلة للمقارنة عرب الزمن. 
كما كان من رأي أعضاء اللجنة اإلحصائية وآخرين أن وضــع اسـتراتيجية يتوافـر هلـا  - ١٨
ـــد مــن فعاليتــها يف تنميــة  التشـاور مـع املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة ومـع وزارات الصحـة يزي
املعرفة واالختصاص يف األمد الطويل، وال سيما فيما يتعلـق بتطويـر املنهجيـة وصقلـها. وهـذا 
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ـــة  ميكــن أن ُيحسِّــن مــن جــودة وفــائدة الدراســات وييســر التنســيق مــع الدراســات الصحي
ـــاتق  واالجتماعيـة الوطنيـة األخـرى ويسـاعد علـى تنظيـم عـبء االسـتجابة الـذي يقـع علـى ع

اجملتمع. 
ومثة منظمات دولية وإقليمية أخرى أخذت بنـهج أكـثر تدرجـا، بالتعـاون الوثيـق مـع  - ١٩
الدول األعضاء، ما أسـفر عـن وضـع جمموعـة متشـاهبة مـن املؤشـرات يف اجملـال الصحـي، مـن 
ـــة الصحيــة (املكتــب اإلحصــائي لالحتــاد  قبيـل التنسـيق بـني بيانـات الدراسـات الوطنيـة للحال
األورويب(٢)، منظمـة الصحـة العامليـة – أوروبـا) أو االتفـاق علـى معايـري وطرائـق تتعلـــق جبمــع 
بيانات اإلعاقة (جمموعة واشنطن)(٣). كما وجهت اجلهود حنو إعداد جمموعـة أدوات موصـى 
هبـا جلمـع البيانـات يف اجملـال الصحـي. والقصـد مـن وراء ذلـك أن تعمـد الـدول األعضـــاء إىل 
إدماج األدوات املوصى هبا هذه يف إطار ما لديها مـن “الدراسـات الوطنيـة للحالـة الصحيـة” 
أو استعمال هذه األدوات املوصـى هبـا لـدى إجـراء دراسـات صحيـة جديـدة. وملـا كـان هـذا 
النهج يستند إىل مفـهوم تنظيـم تعـداد بطريـق األنشـطة التطوعيـة، سيسـتغرق األمـر بـالضرورة 
بعـض الوقـت إلعـداد نظـام يشـمل كافـة امليـادين الصحيـة. وقـد تظـــهر احلاجــة إىل خيــارات 
أخرى لتلبية األهداف القصرية األجـل إال أن مـن الـالزم السـتمرارية هـذه االسـتراتيجيات أن 
تكـون متناسـقة مـع النظـم الوطنيـة جلمـع البيانـات. كمـا ينبغـي أال يغـرب عـن البـال أن جمــرد 

التنسيق قد ال يكون كافيا لتحقيق قابلية املقارنة عرب البلدان. 
 

إعداد املؤشرات الصحية األساسية   باء -
أعلنت منظمة الصحة العاملية أهنا ستعد “استراتيجية لوضع مؤشرات صحيـة أساسـية  - ٢٠
على املدى الطويل” بغيـة حتديـد املؤشـرات األساسـية للصحـة وألداء النظـام الصحـي بصـورة 
تدرجييــة، وهــذه ســوف تتضمــن معلومــات عــن عوامــل املخــاطرة، والتدخــــالت ملكافحـــة 
األمـراض، والنتـائج الصحيـة. وهتـدف هـذه املؤشـــرات إىل دعــم السياســة والــربامج الصحيــة 

باملعلومات، وسوف تستجيب إىل مخسة معايري خمتلفة للجودة. 
وإلجناح هذا اهلدف، من الضـروري أن يكـون للـدول األعضـاء دور يف هـذا النشـاط  - ٢١
ـــري  وأن تشـترك وزارات الصحـة والوكـاالت اإلحصائيـة يف تصميـم املشـروع ويف اختيـار معاي
ـــن الضــروري أن تشــارك  اجلـودة. واختيـار املؤشـرات أمـر ذو أمهيـة كبـرية للنظـم الوطنيـة وم
املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة بشـكل نشـط يف هـذه العمليـة. ويف حـاالت كثـرية سـيكون مـــن 
اختصاص واضعي السياسات تقرير ما ينبغي قياسه إال أن من األساسي أيضا أن يتقرر جـانب 
الكيفية من املقياس بالتعاون الوثيـق مـع خـرباء املوضـوع ومـع اإلحصـائيني الذيـن يقـع عليـهم 
عبء متثيل اجملتمع فيما يتعلق باإلحصاءات الرمسيـة. وواضـح أنـه مـا دام املـراد باملؤشـرات أن 
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تكون ذات مرجعية فإن املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية (انظر الفقرة ٢٥ أدنـاه) تكـون 
قابلة للتطبيق على كافة األعمال املرتبطة باملؤشـرات وال سـيما علـى اجلـهد املنـهجي باعتبـاره 

يتعلق جبوهر القرار اخلاص بكيفية قياس جوانب بذاهتا. 
ومن بني مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وعددها ٤٨ يتعلق ١٧ مؤشرا بالصحـة،  - ٢٢
ومن هذا الرقـم األخـري أُعـدت سـبعة مؤشـرات علـى األقـل باالشـتراك مـع وكـاالت أخـرى، 
وخباصة اليونيسيف. وعلى منظمة الصحة العاملية تقع املسؤولية الرئيسية علـى الصعيـد الـدويل 
فيما يتعلق بتوفري مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ذات العالقـة بالصحـة إال أنـه ال منـاص 
مـن اسـتقاء كثـري مـن البيانـات مـن املصـادر املتاحـــة للمكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة ووزارات 
الصحة، أو املتوفرة لدى املنظمات الدولية األخرى (مثـل اليونيسـيف وبرنـامج األمـم املتحـدة 
املشترك املعين بالفريوس/اإليدز). وال تقوم منظمة الصحة العاملية بإحالـة البيانـات مباشـرة مـن 
اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة املشترك املعين بالفريوس/اإليدز إىل الشعبة اإلحصائية لألمم 
املتحـدة ولكنـها تطلـب إىل كـل بلـد أن يعلـق علـى البيانـات اخلاصـة بـه. وممـا يؤســـف لــه أن 
التجربـة تبـني أن بعـض البيانـات اجلاريـة ال تكـون حمـل ثقـة ُتذكـر حبيـــث ال تســتطيع منظمــة 
الصحـة العامليـة أن حتيلـها إىل الشـعبة. وباسـتطاعة املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة أن تســـاعد يف 

تقييم البيانات اجلارية وتوفري مصادر حمسنة. 
وفضال عما ذُكر أعاله، من الضروري أن تتشاور منظمة الصحة العاملية مع املكـاتب  - ٢٣
اإلحصائية الوطنية، باعتبارهـا الشـريك الفـين املسـتقل، لتقريـر مـدى موثوقيـة البيانـات وأيضـا 
لتعيني مصادر أخرى مناسبة للبيانات. وبظهور بيانات ذات جودة متدنيـة يتعـني علـى منظمـة 
الصحة العاملية وعلى املنظمات الدولية األخرى تطوير وصقل املنهجية املسـتخدمة، مراعيـة يف 

ذلك املعايري واملفاهيم والتصنيفات ذات الصلة. 
  

إطار اإلحصاءات الرمسية ودور املكاتب اإلحصائية الوطنية   رابعا -
يؤدي إىل حتسني كثري من األنشطة اإلحصائية ملنظمة الصحــة العامليـة أن ُتجـرى هـذه  - ٢٤
ـــذا  األنشـطة يف إطـار اإلحصـاءات الرمسيـة وبالتعـاون مـع املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة. ويف ه

اإلطار نفسه ينبغي النظر يف اإلحصاءات اليت ُتنشر يف “تقرير احلالة الصحية يف العامل”. 
ويف دورة اسـتثنائية ُعقـــدت يف نيســان/أبريــل ١٩٩٤، اعتمــدت اللجنــة اإلحصائيــة  - ٢٥
املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة. ويغطـي هـذا اإلطـار جمـاالت هامـة مـــن قبيــل العمــل 
املتعلق بالتصنيف، وبتعريـف املؤشـرات، واألعمـال املنهجيـة ذات الصلـة الـيت توجـه عمليـات 
وضـع املعايـري، ومجـع البيانـات، والسـرية، والنشـر، وشـفافية الطرائـق، والتنسـيق، واالســتقالل 
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املـهين، والعـبء الـذي يقـع علـى عـاتق مقدمـي البيانـات، واملتعلـق بوجـه عـام بـالوقوف علــى 
مفهوم اإلحصاءات الرمسية يف جمتمع حديث. 

ويف الــدورة الثانيــة للجنــة تنســيق األنشــــطة اإلحصائيـــة (جنيـــف، أيلـــول/ســـبتمرب  - ٢٦
٢٠٠٣)(٤)، وافق رؤساء الدوائر اإلحصائية يف الوكاالت الدولية علـى وضـع “بيـان املهمـة” 
أو “إعـالن املبـادئ”، وهبـذا البيـان أو اإلعـالن تـدون قضايـا مـن قبيـل: السـرية؛ واحلاجــة إىل 
ــــاون؛ واحلاجـــة إىل الكفـــاءة والفعاليـــة؛ وجتنـــب  التشــاور مــع املســتعمل؛ واحلاجــة إىل التع
االزدواجيـة؛ وتطويـــر قــدرات املوظفــني واملعايــري املهنيــة، والســالمة  اإلحصائيــة؛ والتنظيــم 
اإلحصـائي. وشـكلت اللجنـة جلنـة صياغـة وطلبـت إىل أعضائـــها إعــداد خمطــط أول إلعــالن 
املبادئ. وستكون هـذه املبـادئ، شـأهنا شـأن املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة، مرشـدا 

آخر هتتدي به الوكاالت الدولية مبا فيها الوكاالت املعنية باإلحصاءات الصحية. 
وإلطار اإلحصاءات الرمسية آثار هامة، تتعلق باعتماد املعايري اإلحصائية. فمـن سـلطة  - ٢٧
مجعية الصحة العاملية، اليت تتألف من صانعي السياسات، اعتماد معيار املالءمة اإلحصائي مـن 
زاوية السياسة العامة، وليس هلا أن تعتمده كمعّبر عن وجهة النظر الفنية لإلحصـائيني. وعليـه 
ينبغي يف أية ترتيبات مستقبلية السـتنباط معايـري لإلحصـاءات الرمسيـة يف جمـال الصحـة مراعـاة 
أمهية التعاون الوثيق بني منظمة الصحة العامليـة وجمتمـع اإلحصـائيني الرمسيـني يف كافـة مراحـل 
األعمال التحضريية. ولئن كان االعتماد الرمسي للمعايري سـيكون دائمـا مـن اختصـاص مجعيـة 
الصحة العاملية كما هي احلالة اآلن، فإن جمموعة أصدقاء الرئيس ترى وجـوب إشـراك اللجنـة 
اإلحصائيـة إمـا رمسيـا أو حبكـم الواقـع يف اعتمـاد املعيـار قبـل إقـراره بشـكل هنـائي مـن جــانب 

مجعية منظمة الصحة العاملية. وهذا أمر حباجة إىل مزيد من النظر. 
ــة  وأحيانـا مـا تقتضـي القوانـني اإلحصائيـة إسـناد مسـؤولية إنتـاج اإلحصـاءات الصحي - ٢٨
الرمسية إىل وزارة الصحة، أو إىل معهد للبحوث الصحيـة يعمـل حتـت إشـراف الـوزارة، وبـذا 
يكون منبع اإلحصاءات الرمسية يف النهاية هو هذا املصدر. وسواء كانت املكـاتب اإلحصائيـة 
الوطنية غري خمتصة إطالقا بإنتاج البيانات الرمسية اليت ترسـل إىل املنظمـات الدوليـة، أو كـانت 
منتجا جزئيا هلا فقط، فإن األمر يقتضي أن تكفل هذه املكاتب تنسيق عملية اإلبالغ وضمـان 
جودة البيانات أو على األقل أن تكون البيانات موثقة كما ينبغي. والتنسيق معنـاه أن املكتـب 
اإلحصائي الوطين، باعتباره مركز التنسيق للنظام اإلحصـائي الوطـين بكاملـه، يكـون مسـؤوال 
من الناحية املهنية عـن ضمـان أن تكـون البيانـات الرمسيـة املرسـلة هـي أفضـل البيانـات املتاحـة 
بصرف النظر عن مصدرها، وأن تصحب هذه البيانات ببيانات وصفية كافية هلا، مبا يف ذلـك 

معايري قياس اجلودة. 
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وإشــراك املكتــب اإلحصــائي الوطــين يكفــل هلــذا النظــام قــدرة العمــل يف الســــياق  - ٢٩
الفعلـي إلحالـة البيانـات اجلديـدة يف اجملـال الصحـي. فباســـتطاعة املكتــب اإلحصــائي الوطــين 
أن يقيم جودة البيانات ويقارن بني النتـائج املسـتخلصة مـن مصـادر خمتلفـة وذلـك مـن وجهـة 
نظـر مهنيـة موضوعيـة صـرف. وهـــذا حتــد داخلــي تواجهــه البلــدان واحلــل يكمــن يف جمــال 
اإلحصـاءات الصحيـة يف متكـــني املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة ووزارات الصحــة مــن العمــل 

معا بشكل وثيق. 
وتعود القضايا الـيت تنشـأ بـني منظمـة الصحـة العامليـة مـن ناحيـة وجمتمـع اإلحصـائيني  - ٣٠
الرمسيـني مـن جهـة أخـرى إىل أن منظمــــة الصحــــة العاملــية تتعــــامــــــل مــع وزارات الصحــة 
ال بصفتـــها منتجـــة لإلحصـــاءات الرمسيـــة يف املقـــام األول وإمنـــا بصفتـــها مســـتعملة هلـــــذه 
اإلحصـاءات. ومعـىن هـذا النـهج أن املسـتعمل هـو أقـدر اجلميـع علـى تقييـم أفضليـة البيانـــات 
ــــار مـــا هلـــا مـــن  ومــدى مالءمتــها لإلبــالغ علــى الصعيــد الــدويل. ووزارات الصحــة باعتب
اختصاصات أخرى، مبا فيها أهنا منتجة حمتملة لإلحصاءات الرمسية هـي نفسـها، قـد يتعـني أن 
تضع يف حسباهنا اعتبارات أخرى لدى تقرير أفضلية األرقام وأكثرها مالءمة لإلرسال. وهـذا 
ـــب اإلحصــائي مبــا لــه مــن صفــة مهنيــة باعتبــاره رائــد  ال يصـدق بنفـس الدرجـة علـى املكت
النظـام اإلحصـائي الرمسـي. واسـتبعاد املكتـب اإلحصـائي الوطـين مـن أداء هـــذه املهمــة يلغــي 
ــــن النشـــر اإلحصـــائي،  دوره كضــامن لســالمة نظــام اإلحصــاءات الرمسيــة يف جــزء هــام م
أي اإلحالـــة إىل املنظمـــات الدوليــــة، أو كمنتــــج لدراســــات استقصائيــــة تــؤدي إىل نتــائج 

رمسية. 
وتكمـن الصعوبـة حاليـا، كمــا جــاء يف الفــرع ثالثــا أعــاله، يف أن عالقــات منظمــة  - ٣١
الصحة العاملية الرئيسية داخـل البلـدان تكـون مـع وزارات الصحـة. وتقـترح جمموعـة أصدقـاء 
الرئيس األخذ بنظام تعمد مبقتضاه منظمة الصحة العامليـة واملنظمـات الدوليـة األخـرى، كلمـا 
أرادت مجع بيانات وطنية ذات مرجعية تستقى من اإلحصاءات الرمسية بـل وعندمـا تدعـو إىل 

موافاهتا بإحصاءات رمسية إلعداد بيانات إضافية غري متوافرة بعد، إىل خماطبة: 
إما املكتب اإلحصائي الوطين، تاركة هلذا املكتـب مسـألة تعميـم طلبـها علـى منتجـي  •

اإلحصاءات اآلخرين حيثما يكون ذلك مناسبا، أو 
املنتج الرمسي لإلحصاءات يف منطقة معينة، مع القيام يف الوقت نفسـه مبوافـاة املكتـب  •

اإلحصائي الوطين بنسخة من الطلب. 
وينبغي بطبيعة احلال إبقاء جهة االتصال الرئيسية داخل البلد، وهي وزارة الصحة فيمـا يتعلـق 

مبنظمة الصحة العاملية، على علم باملوضوع. 
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وتتعلـق اجلوانـب اهلامـة األخـرى للمبـادئ األساسـية حبـق املسـتعملني واجلمـهور علــى  - ٣٢
الصعيد الوطين يف االطالع يف آن واحد علـى النتـائج اإلحصائيـة. ومـن اجلوانـب اهلامـة أيضـا 
قضايا السرية اليت قد تنشأ إذا ما أحيلت البيانات اجلزئية إىل منظمة دولية مثل منظمة الصحـة 
العاملية، ذلك أن هذه املنظمـة، خبـالف املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب، ال يتوافـر لديـها 

إطار قانوين مماثل ألحكام السرية الوطنية اليت تنص عليها قوانني اإلحصاءات الرمسية. 
وبـالنظر إىل املنطقـة اجلغرافيـة الـيت تغطيـها املنظمـات الدوليـة/العامليـــة، والقضايــا الــيت  - ٣٣
تتطرق إليها، عادة ما تكون هذه املنظمات حباجة إىل أطر إقليميـة مضبوطـة تراعـي اختالفاهتـا 
اهليكلية، هذا يف الوقت الذي تسعى فيه هـذه املنظمـات إىل االسـتمرار يف جتانسـها وتوحدهـا 
اسـتنادا إىل املفـاهيم والتعـاريف والتصنيفـات املتفـق عليـها إلعـداد املؤشـرات العامليـة للصحــة. 
وجدير بالذكر يف هذا الصدد أن التعاون جيري علـى قـدم وسـاق بـني منظمـة الصحـة العامليـة 
واللجنة االقتصادية ألوروبا عن طريـق مؤمتـر اإلحصـائيني األوروبيـني، ومكتـب املؤمتـر، ومـن 
خالل “العرض املتكامل لألعمال اإلحصائية الدولية” يف منطقـة اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا. 
ويشتمل هذا اإلطار على إجراء استعراض منتظم لكافة املواضيـع يقـوم بـه مكتـب املؤمتـر كـل 

سنتني. 
وأخـريا، فـإن جمموعـة أصدقـاء الرئيـــس تــرى أن مــن الضــروري أن تلتمــس منظمــة  - ٣٤
الصحة العاملية واللجنة اإلحصائية من الوسائل ما يتحقق به إشراك اجملتمـع اإلحصـائي الـدويل 
واملكاتب اإلحصائية الوطنية يف مجع وحتليل وإحالة البيانات املراد إبالغـها إىل منظمـة الصحـة 

العاملية ونشرها يف “تقرير احلالة الصحية يف العامل” واملطبوعات املشاهبة. 
  

احلاجة إىل املوارد التقنية   خامسا -
مثة تفاوت كبري بني األمم يف احلاجة إىل املعلومات الصحية ويف املـوارد املتاحـة لتلبيـة  - ٣٥
هذه احلاجات. وال بد يف التعامل بني منظمة الصحة العاملية واملكاتب اإلحصائيــة الوطنيـة مـن 
وضع هذا التفاوت يف االعتبار. وقد يتطلب األمر وضع حلول إقليمية لبعض املشاكل. ويلـزم 
إيالء اهتمام كبري للمساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات يف بلـدان كثـرية. فكثـري مـن البلـدان مثـال 
لديها فجوة بيانات فيما يتعلق مبعدالت االنتشار/احلدوث بالنسبة ألمراض معديـة/غـري معديـة 
هامـــة. ومـــن الضـــروري بالتـــايل إجـــراء دراســـات اســـتقصائية دوريـــة ملعرفـــــة معــــدالت 
انتشار/حدوث خمتلف األمـراض. وهـذه عمليـة مكلفـة جـدا يف معظـم البلـدان الناميـة. ويلـزم 
استحداث آلية جلمع البيانات بشأن معدالت االنتشار/احلدوث على الصعيدين الوطـين ودون 

الوطين بالنسبة ألمراض معدية/غري معدية هامة. 
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ومن احلاجات األخرى الـيت ينبغـي تلبيتـها احلاجـة إىل تطويـر مـهارات القـائمني علـى  - ٣٦
إعداد الدراسات االستقصائية العامة وتوفـري األدوات املناسـبة إلجـراء االسـتقصاءات. وينبغـي 
وضع مبادئ توجيهية وإتاحتها. ومثة حاجة يف بلدان عديـدة، وخباصـة البلـدان الناميـة، إىل أن 
توفـر الوكـاالت الدوليـة مثـــل منظمــة الصحــة العامليــة آليــة للتنســيق بــني املنظمــات الدوليــة 

واملكاتب اإلحصائية الوطنية للوفاء باالحتياجات املذكورة وإتاحة عنصر اإلرشاد التقين. 
ومن املهم أن تدمج منظمة الصحة العاملية واجملتمع اإلحصائي الدويل هذه الفئات من  - ٣٧
احلاجات يف إطار عملية التخطيط لإلحصاءات الصحية القابلة للمقارنـة علـى الصعيـد الـدويل 

وإعداد تلك اإلحصاءات. 
  

قواعد البيانات الدولية/الوطنية   سادسا -
تتوافر لدى املنظمات الدوليـة وعـدد مـن املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة قواعـد بيانـات  - ٣٨
عن احلالة الصحية وميكن استخراج البيانات من هذه القواعـد. وتتلخـص املسـألة فيمـا يوجـد 
من البيانات وأين توجـد وكيـف ميكـن للمنظمـات الدوليـة أن تضـع “تقسـيم عمـل” أوضـح 

فيما يتعلق مبحتويات هذه القواعد. 
والوصـول إىل البيانـات اجلزئيـة قضيـة أخـرى. فتعـد هـذه املهمـة حـــىت علــى الصعيــد  - ٣٩
الوطين مهمة صعبة معقدة يف كل مكان واألصعـب مـن ذلـك إعـداد جمموعـات مـن البيانـات 
الدوليـة اجلزئيـة. ومـع ذلـك، ال مفـر مـن التطـرق إىل القضيـة الرئيسـية يف هـذا الصـدد، قضيــة 

إنشاء جمموعات دولية من البيانات اجلزئية ووضعها حتت تصرف جمتمع البحوث الدويل. 
ويوجـد نـوع مـن التداخـل يف بعـض احلـاالت وكثـريا مـا تواجـه املكـاتب اإلحصائيـــة  - ٤٠
الوطنية مشكلة اإلبالغ املزدوج وإن كـان التنسـيق بـني املنظمـات الدوليـة يف هـذا امليـدان قـد 
حتسن يف السنوات األخرية. إال أن مسألة تبادل البيانات بـني املنظمـات الدوليـة ميكـن أن تثـري 
مسائل تتعلق مبوضـوع “السـيادة” أو التحكـم يف اسـتعمال البيانـات باسـم الـدول األعضـاء. 
وأثـريت مسـألة أخـرى تتعلـق باسـتعمال قواعـد البيانـات الدوليـة وهـــي أن بعــض املســتعملني 
احملتملني قد تطرأ هلم احلاجة إىل بيانات “على قدهم” و/أو بيانات خمصصـة الغـرض. وكلمـا 
ازدادت تفـاصيل البيانـات املدرجـــة بقــاعدة البيانــات زادت إمكانيــة إعــداد بيانــات مفصلــة 
السـتعمال حمـدد بذاتـه (مثـال ذلـك “قـاعدة بيانـات منظمـة الصحـة العامليـة: نظـام املعلومــات 

الصحية للمنظمة WHOSIS” بشأن أسباب الوفاة). 
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اإلجراءات املوصى هبا   سابعا -
ينبغي وضع مذكرة تفاهم بني منظمة الصحة العاملية واللجنة اإلحصائية. وترد يف  - ٤١
مرفق هذا التقرير قائمة ببعض القضايا اليت ميكن النظر يف إدخاهلا ضمن مذكرة التفـاهم. 
وميكن إلعالن املبادئ الذي تقوم على وضعه جلنة تنسيق األنشـطة اإلحصائيـة أن ُيضَمـن 
هو اآلخر كجزء من هذا العمل. وينبغي أيضا تشكيل فريق عامل يشترك فيه ممثلـون عـن 

منظمة الصحة العاملية واللجنة اإلحصائية. 
وينبغي زيادة توثيق التعاون علـى الصعيـد اإلقليمـي. وينبغـي للمكـاتب اإلقليميـة  - ٤٢
التابعة ملنظمة الصحة العاملية هي واملنظمات الدولية األخرى العاملـة يف املنطقـة أن تسـعى 
إىل عقد اجتماعات مشتركة مع املكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات الصحة مبـا يشـجع 

على الفهم املتبادل وعلى التعاون. 
وينبغي إنشاء فريق عامل يشارك فيه ممثلـون عـن منظمـة الصحـة العامليـة واللجنـة  - ٤٣
اإلحصائية واملكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات الصحـة للتعـرف علـى التحديـات الـيت 

تواجه إنشاء جمموعات دولية من البيانات اجلزئية يف القطاع الصحي. 
 

احلواشي 
الوثائق الرمسية للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي، ٢٠٠٣، امللحـق رقـم ٤ (E/2003/24)، الفصـل  (١)

الثاين - باء، الفقرة ٤. 
وسـع الربنـامج اإلحصـائي لالحتـاد األورويب يف السـنوات األخـــرية ليشــمل موضــوع اإلحصــاءات  (٢)
الصحية. ويؤكد الربنامج اإلحصائي للجماعة األوروبية ٢٠٠٣-٢٠٠٧ أمهية مجـع وحتليـل ونشـر 

البيانات اإلحصائية الالزمة إلعداد املؤشرات الصحية لالحتاد األورويب. 
ـــة مــن أســئلة  أعـدت جمموعـة واشـنطن لشـؤون اإلعاقـة برنـامج عمـل عاديـا لتخطيـط اجلولـة التالي (٣)
التعـدادات والدراسـات املتعلقـة باإلعاقـة اسـتنادا إىل مـا يوجـد بـالفعل مـن اتفاقـــات دوليــة بشــأن 
التعاريف واملفاهيم والتصنيفات. وتضطلع الشـعبة اإلحصائيـة لألمـم املتحـدة حاليـا بأنشـطة تتعلـق 
برصد التقدم يف هذا املسعى حنو وضـع تدابـري متفـق عليـها، متوسـلة يف ذلـك بنظـام مجـع البيانـات 

للحولية الدميغرافية. 
 .E/CN.3/2004/29 لالطالع على تقرير اللجنة عن دورتيها األوىل والثانية، انظر (٤)
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مرفق 
قضايـا ميكـن النظـر فيـها كجـزء مـن مذكـرة تفـاهم بـني منظمـــة الصحــة 

 العاملية واللجنة اإلحصائية 
قضايا عامة 

ينبغي أن تشكل املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية أساس اإلحصـاءات الرمسيـة يف  - ١
اجملال الصحي. 

ينبغي النظر إىل موضوع حتسني التعاون بني منظمة الصحة العاملية واملنظمات الدوليـة  - ٢
ـــــع اإلحصــــاءات الصحيــــة  األخـــرى والوكـــاالت الوطنيـــة املختلفـــة الـــيت تشـــارك يف وض
أو اإلحصاءات املتعلقة بالصحة باعتباره حتديا رئيسيا وأمرا أساسيا لتحقيق االتساق والكفاءة 
للنظام اإلحصائي. وتبدو نظم املعلومات الصحية يف كثري من البلـدان بشـكل مفتـت وال غـىن 
عـن االشـتراك النشـط للمكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة مـن أجـل إدخـال حتسـينات علـى الوضــع 
الراهـن. ومـن شـأن اشـتراك املكـاتب اإلحصائيـــة الوطنيــة أن يســاعد أيضــا يف تنميــة املعرفــة 
واالختصاص يف جمال اإلحصاءات الصحية. وبصورة غري مباشرة، قد يساعد إسـناد مسـؤولية 
ـــني خمتلــف  التنسـيق إىل املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة يف حتسـني التنسـيق والتعـاون الداخليـني ب

الوكاالت داخل البلد الواحد. 
وينبغي بصورة منظمة حتسني التعاون بني منظمـة الصحـة العامليـة واللجنـة اإلحصائيـة  - ٣
واملكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة ووزارات الصحـة واجملتمـع العلمـي األوسـع ملواجهـة التحديــات 

املنهجية اليت يطرحها حتسني اإلحصاءات الصحية.  
وينبغـي أن يـترك زمـام املبـادرة بشـأن التعـاون/التشـــاور إىل منظمــة الصحــة العامليــة.  - ٤
وميكـن أن يوكـل إىل بعـض املنظمـات اإلقليميـة دور تنسـيقي فيمـــا يتعلــق بــتزويد املنظمــات 

العاملية بالبيانات اإلحصائية املستقاة من الدول األعضاء يف املنظمات اإلقليمية. 
ينبغي ملنظمة الصحة العاملية تقدمي استراتيجيات تتضمـن ترتيبـات العمـل املمكنـة، أي  - ٥

اتفاقات لتبادل البيانات واملشاركة يف العمل على أساس أكثر عمومية يف اجملال الصحي. 
ينبغي ملنظمة الصحة العاملية أن تدعو إىل التمسك بالتعـاريف واملفـاهيم الـيت يعتمدهـا  - ٦
رمسيـا اجملتمـع الـدويل لإلحصـائيني وأن تعمـل علـى اسـتكمال هـذا النظـام ال أن تضـــع تدابــري 

بديلة.  
ينبغي أن يكون من بـني التزامـات منظمـة الصحـة العامليـة إعـالم وإشـراك املؤسسـات  - ٧
واملنظمـات األخـرى الـيت تقـوم بأعمـال مماثلـــة، أي املنظمــات الدوليــة واملكــاتب اإلحصائيــة 
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ـــة  الوطنيـة، واحلـرص علـى أال تتعـارض اخلطـط املقترحـة مـع الـربامج القائمـة واألعمـال اجلاري
فعال. 

 
االتفاق على املعايري الصحية ومصادر البيانات واملؤشرات 

تـدور عالقـات منظمـة الصحـة العامليـة الرئيسـية داخـل البلـدان مـع وزارات الصحـــة.  - ٨
وينبغـي إنشـاء قنــوات اتصــال أفضــل بــني كافــة األطــراف – املكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة، 
ـــة  ووزارات الصحـة، ومنظمـة الصحـة العامليـة، واألمـم املتحـدة بوجـه عـام – ممـا يـؤدي مبنظم
ـــع وزارات الصحــة يف وقــت  الصحـة العامليـة إىل التعـامل مـع املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة وم

واحد وعلى حد سواء.  
ينبغي أن يوضع يف احلســبان يف الترتيبـات املقبلـة لوضـع معايـري لإلحصـاءات الصحيـة  - ٩
الرمسية وجود تعاون وثيق بـني منظمـة الصحـة العامليـة وجمتمـع اإلحصـائيني الرمسيـني يف كافـة 
مراحل العمل التحضريي. وتقر هذه املعايري رمسيا منظمة الصحة العاملية وهذا ما حيـدث حـىت 
ــة  اآلن، إال أن جمموعـة أصدقـاء الرئيـس تعتقـد أن مـن الضـروري أن تشـارك اللجنـة اإلحصائي
لألمم املتحدة إما رمسيا أو حبكم الواقع يف اعتماد املعيار قبل إقراره بصفة هنائية من قبل مجعيــة 

منظمة الصحة العاملية. 
ـــة  مـن الضـروري أن تكـون املكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة إمـا املصـدر الرئيسـي أو جه - ١٠
البيانات الرئيسية املسؤولة عن تقدمي البيانات إىل قواعد البيانات الدولية أو أن يكون هلـا علـى 
األقـل دور تنسـيقي جنبـا إىل جنـب مـع اجلـهات الرئيسـية لـتزويد البيانـات (وهـذه قـد تكــون 
ـــة يف البلــد). ويســاعد ذلــك يف ضمــان جــودة  وزارة أو مكتبـا مسـتقال لإلحصـاءات الصحي
البيانات (مبا يف ذلك توافر بيانات وصفية كافية عن البيانات) ويف حتسني تنسيق اإلحصـاءات 

الصحية على الصعيدين الوطين والدويل كليهما.  
وينبغي يف العادة أال تنشغل منظمة الصحة العامليـة جبمـع البيانـات الوطنيـة مبعـزل عـن  - ١١
املسؤولني الرمسيني يف اجملال الصحي أو اإلحصائي. وينبغي أن يترك للنظم اإلحصائية الوطنيـة 
ــيت  أمـر حتويـل مفـاهيم وتعـاريف معينـة متفـق عليـها دوليـا إىل جمموعـة مـن املصـادر الوطنيـة ال
تكون يف وضع ميكّنها قبل غريها من تقدمي نتائج ممثَّلة بطريقة فّعالة من حيـث التكلفـة ودومنـا 
ازدواجية تضيف إىل اعفاء اجمليبني. ولقد أمكن للنظام اإلحصائي الدويل الرمسي وضـع إجـراء 
جلمع البيانات الوطنية يقوم على اسـتعمال البيانـات الـيت تقدمـها البلـدان بصفـة رمسيـة وذلـك 
عن طريق آلية منسقة متفـق عليـها مثـل اللجنـة اإلحصائيـة لألمـم املتحـدة. وهـذا ال ينبغـي أن 
يستبعد إمكانية إجراء دراسات استقصائية متعددة األغراض كثريا جدا مـا تكـون موجهـة إىل 



1803-66263

E/CN.3/2004/4

البلـدان الناميـة كمـا رأينـا يف املـاضي. ومـع ذلـك، ينبغـي بـذل جـهود جـادة إلشـــراك اجملتمــع 
اإلحصائي. 

وإذا أمكن تلبية طلبات بيانـات إضافيـة عـن طريـق إعـادة جتـهيز بيانـات وطنيـة قائمـة  - ١٢
بطريقة خمتلفة يترك األمر لنظام اإلحصـاءات الرمسيـة للبلـد كـي يقـرر مـا إذا كـان يريـد تنفيـذ 
ـــة  عمليــة إعــادة التجــهيز أم ال. وإذا كــان مطلوبــا مجــع بيانــات إضافيــة، عــن طريــق دراس

استقصائية إحصائية مثال، عندئٍذ ال بد من إشراك املكتب اإلحصائي الوطين. 
وينبغي ملنظمة الصحة العاملية أن تتشاور مع جمتمع اإلحصائيني الرمسيني بشـأن كيفيـة  - ١٣
قياس املؤشرات. فاختيار املؤشرات مسـألة عظيمـة األمهيـة للنظـم الوطنيـة ومـن الضـروري أن 
يكــون للمكــاتب اإلحصائيــة الوطنيــة دور نشــط يف هــذه العمليــــة حـــىت إذا كـــان صـــانعو 
السياسات هم الذين يقررون ما ينبغي قياسـه. وواضـح أنـه مـا دام املـراد أن تكـون املؤشـرات 
ذات مرجعيـة فإنـه يلـزم أن تكـون املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة قابلـة للتطبيـق علــى 
كافة األعمال املرتبطة باملؤشرات، وال سيما على اجلهد املنهجي باعتباره يتعلق جبوهـر القـرار 

اخلاص بكيفية قياس جوانب بذاهتا. 
 

الشفافية والنشر والسرية 
ينبغي توافر قدر أكرب من الشفافية والصراحـة فيمـا يتعلـق مبصـادر البيانـات والطرائـق  -١٤
املطبقـة جلمـــع اإلحصــاءات الصحيــة. وهــذه مســألة أساســية مــن أجــل جتنــب التفــاوت يف 
اإلحصاءات عن نفس املوضوع يف البلـد الواحـد نتيجـة اختـالف املفـاهيم والتعـاريف ومـدى 

الشمول وما إىل ذلك. 
ينبغي أن يكون بوسع اجلميع احلصول بسهولة على الوثائق املتعلقة باملفاهيم والنطاق  - ١٥

والتصنيفات وأساس التسجيل ومصادر البيانات والتقنيات اإلحصائية. 
ينبغـي أن تتـاح جلميـع املسـتعملني، ومـن ضمنـهم اجلمـهور، إمكانيـة االطــالع يف آن  - ١٦
واحد على اإلحصاءات/النتائج الرمسية. فبعض البلدان اليت تشارك يف الدراسات االسـتقصائية 
الصحيـة ال ترغـب يف إتاحـة النتـائج جلمـهور كبـري. ومـــن مث، ينبغــي ملنظمــة الصحــة العامليــة 
واللجنة اإلحصائية استنباط طرق لتشجيع البلدان على إتاحة البيانات اليت تشملها الدراسـات 

الوطنية لالطالع على نطاق واسع. 
واحتياجات املستعملني، مبا فيها جمموعات البيانات الدوليـة اجلزئيـة، ينبغـي أن تعطـى  - ١٧
ـــة الوطنيــة  أولويـة. ويف الوقـت نفسـه، جيـب علـى منظمـة الصحـة العامليـة واملكـاتب اإلحصائي
(أو منتجي اإلحصاءات اآلخرين) أن تراعي وحتسم مشاكل السرية اليت قد تنشأ عندمـا حتـال 
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البيانـات اجلزئيـة إىل املنظمـات الدوليـة الـــيت ال يكــون لديــها يف العــادة إطــار قــانوين معــادل 
ألحكام السرية اليت تنص عليها قوانني اإلحصاءات الرمسية. 

 
املوارد التقنية 

ينبغي إجياد آلية مناسبة للتنسـيق بـني املنظمـات الدوليـة واملكـاتب اإلحصائيـة الوطنيـة  - ١٨
ومكاتب اإلحصاءات الصحية لتقدمي اإلرشاد التقـين واملـوارد التقنيـة للبلـدان الناميـة. وبـالنظر 
إىل االجتاه احلايل إىل المركزية التخطيط ووضـع السياسـات ينبغـي دمـج كافـة وكـاالت مجـع 

البيانات على الصعيد اجلزئي. ويكتسي بناء القدرة املؤسسية أمهية كبرية. 
 

التنفيذ واملتابعة 
يناقش ذلك مع منظمة الصحة العاملية ويتفق عليه معها.  - ١٩

 


