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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة والثالثون

 ٢٠٠٥مارس /آذار ٤-١
 *من جدول األعمال املؤقت) ب (٥البند 

  اإلحصاءات الصحية: لدميغرافية واالجتماعيةاإلحصاءات ا
 تقرير منظمة الصحة العاملية عن اإلحصاءات الصحية  

 
 مذكرة من األمني العام  

 
يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير منظمة الصحة العامليـة عـن                 

وقـد ترغـب اللجنـة    . )أ(الثالثنييف دورهتا اخلامسة واللجنة اإلحصاءات الصحية، وفقا ملا طلبته    
ــات   ــدمي تعليق ــة     يف تق ــذي أحرزتــه منظم ــدم ال ــى التق ــة  عل حــىت اآلن يف تنفيــذ  الصــحة العاملي

.اتوصياهت  

 

 * E/CN.3/2005/1. 
ــاعي،    )أ(  ــادي واالجتمـ ــة للمجلـــس االقتصـ ــائق الرمسيـ ــم  ٢٠٠٤الوثـ ــق رقـ  (E/2004/24 ٤، امللحـ

 ).هـ (٤ جيم، الفقرة -، الفصل الثاين Corr.1) و
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 تقرير منظمة الصحة العاملية عن اإلحصاءات الصحية  
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة   -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٣-١
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.التعاون على املستوى اإلقليمي             - سابعا  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٣١٦-٤٢
.اإليدز   / نقص املناعة البشرية          الطرائق البديلة لتقدير مدى انتشار فريوس                  -ثامنا   . . . . . .٥٥٢٠-٥٤
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 مقدمة -أوال  
اللجنـــة اإلحصـــائية يف دورهتـــا اخلامســـة والـــثالثني املعقـــودة يف كـــان معروضـــا علـــى  - ١

، (E/CN.3/2004/4) �أصــدقاء الــرئيس عــن اإلحصــاءات الصــحية�تقريــر  ٢٠٠٤مــارس /آذار
 ال يتجـزأ مـن اإلحصـاءات االجتماعيـة،     ااءات الصـحية تعتـرب جـزء      أن اإلحصـ  وأكدت اللجنـة    

تطبيـــق املبـــادئ األساســـية ه ينبغـــي وتتـــأثر تـــأثرا كـــبريا بالشـــواغل االقتصـــادية والبيئيـــة، وأنـــ 
ودعــت اللجنــة علــى وجــه  . إعــداد اإلحصــاءات الصــحية الرمسيــة دى لإلحصــاءات الرمسيــة لــ 

 :التحديد إىل ما يلي
ــت   )أ(  ــة بإ  إجــراء اســتعراض اس ــة املتعلق ــربامج الدولي ــاج راتيجي لل اإلحصــاءات نت

يكـون اهلـدف منـه      الصحية، مبا يف ذلك اإلحصـاءات احليويـة واإلحصـاءات املتعلقـة باإلعاقـة،               
 أيضا التوصل إىل اتفاق بشأن جماالت مسؤولية الوكاالت املعنية؛

رض إنشاء فريق عامل مشترك بـني األمانـات معـين باإلحصـاءات الصـحية بغـ                )ب( 
اإلحصــاءات الصــحية واالتفــاق علــى تعــاريف ع جــدول أعمــال منســق ومتكامــل إلنتــاج وضــ

وتصنيفات ومنهجيات موحـدة يف جمـال اإلحصـاءات الصـحية، مـع االسـتفادة قـدر املسـتطاع                   
  الرمسية يف مجيع املراحل؛دوائر اإلحصاءاتمن اآلليات القائمة، وإشراك 

تقريــر ســنوي إىل اللجنــة اإلحصــائية عــن  بتقــدميقيــام منظمــة الصــحة العامليــة  )ج( 
ــق،       ــة املفــاهيم والتعــاريف والطرائ ــدعم مواءم ــادرات املكرســة خصيصــا ل التقــدم احملــرز يف املب

بنــاء وحتســني تنســيق بــرامج اإلحصــاءات الصــحية علــى خمتلــف املســتويات، فضــال عــن تعزيــز  
 .قدرات البلدان، وخاصة تلك اليت هي يف أمس احلاجة إليها

 .هذا التقرير استجابة لطلب اللجنة اإلحصائيةأعد وقد  - ٢
 

 معلومات أساسية -ثانيا  
امــتالك إذ يتطلـب  والتقنيـة  القيـاس يف جمـال الصـحة أمـر معقـد مــن الناحيـة املفاهيميـة         - ٣

 ختص كـل مـرض وكـل        معارف وخربات يف جماالت اإلحصاء والصحة العامة والطب احليوي        
س يف جمــال الصــحة بدرجــة كــبرية علــى تــوافر االختبــارات  وتتوقــف دقــة القيــا. جمــال برنــاجمي

اخلاصة باألمراض اليت تعتمد على أسـلوب القيـاس احليـوي، والتشخيصـات السـريرية، وقابليـة                 
ولذلك، يوجد تباين كبري بني خمتلف اإلحصاءات الصـحية مـن           . القياس على مستوى السكان   

وهـذا التعقـد يـدل علـى        . دقتـها حيث موثوقية املؤشـرات وصـحتها وجـدوى أدوات القيـاس و           
ويـأيت ضـعف    . عدم وجود أية استراتيجية موحدة للقياس بالنسبة لكافـة اإلحصـاءات الصـحية            

تتبـع هنـج ختتلـف حسـب        و. نظم املعلومات الصحية يف البلدان النامية ليفاقم املشـكالت الفنيـة          
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شـرات صــحية   مؤنتـاج الظـروف السـائدة يف البلـد وعمــر املتـوفني وجنسـهم وسـبب وفــاهتم إل      
ويقتضي قيـاس احلالـة الصـحية، وظهـور األمـراض وتفشـيها،             . أساسية  من قبيل عدد الوفيات     

 وال يــرجح أن تكــون ، اتبــاع ُنهــج خمتلفــة،وأمنــاط الســلوك املرتبطــة بالصــحة، وعوامــل اخلطــر
قياس املؤشرات الصحية املعقدة من قبيـل       يطرح  و. صاحلة يف كل األحوال   واحدة  هناك طريقة   

إشـكالية يف  املعدلـة حسـب اإلعاقـة    أو سنوات العمر املعدلة حسب نوعية احلياة  العمر  سنوات
ُنظـم معلومـات صـحية ضـعيفة؛ وهـي نفسـها البلـدان الـيت تعـاين مـن                    فيهـا   البلدان الـيت توجـد      

ولــيس هنــاك حــىت اآلن أي اتفــاق عــاملي علــى األبعــاد القابلــة    . العــبء األكــرب مــن األمــراض 
 .م الصحيةللقياس يف أداء النظ

ــة املشــاركة يف       - ٤ ــات الفاعل ــد، وضــعت اجله ــذا التعق ــاج ويف ضــوء ه اإلحصــاءات إنت
إنتـاج  على الصعيدين القطـري والعـاملي طائفـة مـن الـُنهج لتنسـيق عمليـة             واستخدامها  الصحية  

. اإلحصـــاءات الصـــحية املختلفـــة واالتفـــاق علـــى تعـــاريف وتصـــنيفات ومنـــهجيات موحـــدة 
ونة من خرباء ومشتركة بني وكاالت تعـىن بـاألمراض والـربامج، يـرد              ت أفرقة عاملة مك   ئوأنش

،  مترسـخ  التنسـيق هـذه بتـاريخ طويـل       جهـود   ظى بعـض    حتو. بيان بشأن بعضها يف هذا التقرير     
 .أخرى على أساس خمصص ملعاجلة مسائل قياسية معينةجهود فيما تعمل 

ــة لتنســيق إ    - ٥ ــر اجلهــود املبذول ــاج ويعــرض هــذا التقري اءات الصــحية بصــورة  اإلحصــنت
ويتنـاول التقريـر    . استراتيجية ومساعدة البلدان على تعزيز نظم معلوماهتا الصـحية وفقـاً لـذلك            

 :بوجه خاص املسائل التالية
ــة      )أ(  ــة املتعلق ــربامج الدولي ــاج اإلحصــاءات  إجــراء اســتعراض اســتراتيجي لل بإنت
 الصحية؛
 ؛طريدعم بناء القدرات اإلحصائية على املستوى الق )ب( 
 ؛ اإلحصاءات الصحيةإنتاجتنسيق الربامج الدولية املتعلقة ب )ج( 
 ؛املواءمة بني التعاريف والتصنيفات واملنهجيات )د( 
التعــاون علــى الصــعيد اإلقليمـــي بــني منظمــة الصـــحة العامليــة وغريهــا مـــن         )هـ( 

 ؛الوكاالت املعنية باإلحصاءات الصحية
متالزمـة  /نتشار فـريوس نقـص املناعـة البشـرية        إجياد طرائق بديلة لتقدير مدى ا      )و( 

 .)اإليدز(نقص املناعة املكتسب 
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ــاجباملعنيــة االســتعراض االســتراتيجي للــربامج الدوليــة   -ثالثا    اإلحصــاءات إنت
 الصحية

إذ تتطلـب اإلحصـاءات     : تعتري جمال اإلحصاءات الصحية ثـالث مشـكالت متفاعلـة          - ٦
 وتعـد نظـم املعلومـات الصـحية غـري كافيـة،             التحليل،عالية من حيث القياس و    الصحية تقنيات   

وعلـى مـدى    . وتعترب البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة إمجاال أكثر البلدان تعرضا لألمـراض           
سنوات عديدة، ركـزت اجلهـود املبذولـة لسـد الثغـرات يف تـوافر البيانـات الصـحية الصـحيحة                

وصـف  علـى  لالطـالع  الرابع أدنـاه    الفرع   انظر( على مسائل فنية تتعلق بالتعاريف واملنهجيات     
ويف اآلونــة األخــرية، وجــه االهتمــام إىل احلاجــة إىل معاجلــة . )لألعمــال اجلاريــة يف هــذا اجملــال

ويف . بيانات صـحيحة  لتوليد  مواطن الضعف الكامنة يف نظم املعلومات الصحية باعتبارها آلية          
سـة بيـل وملينـدا غيـتس وطائفـة مـن            ، استهلت منظمة الصحة العامليـة ومؤس      ٢٠٠٣يوليه  /متوز

ــيني    ــدوليني املعن ــها ونشــرها    بإصــدار الشــركاء القطــريني وال ــات املتصــلة بالصــحة وحتليل البيان
. واستخدامها عملية تسـتغرق عامـا السـتعراض نظـم املعلومـات الصـحية يف مجيـع أحنـاء العـامل                    

ــة علــى تبــادل وجهــات النظــر مــع شــركاء فنــ     يني قطــريني يف وانطــوت هــذه املرحلــة اإلعدادي
وشـــارك يف ). وزارات الصـــحة ومكاتـــب اإلحصـــاء الوطنيـــة(الـــدوائر الصـــحية واإلحصـــائية 

فــريوس نقــص املعــين باملناقشــات أيضــا شــركاء دوليــون منــهم برنــامج األمــم املتحــدة املشــترك  
ــرية  ــة البشـ ــب   /املناعـ ــة املكتسـ ــة نقـــص املناعـ ــدز(متالزمـ ــادية  )اإليـ ــؤون االقتصـ ، وإدارة الشـ

والصندوق العـاملي   ، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، والبنك الدويل،        باألمانة العامة ة  االجتماعي
كما أسهم يف االستعراض عدد من املـاحنني الثنـائيني ومراكـز            .  والسل واملالريا  ملكافحة اإليدز 

 .اإلقليميةالتفوق 
والضـعف   وثائق فنيـة اسـتراتيجية تصـف مـواطن القـوة      إنتاجوأفضت هذه العملية إىل   - ٧

وكانـت هـذه    . يف املسـتقبل  الـنظم    هـذه     وحتدد سبيال لتعزيـز    ةيف نظم املعلومات الصحية احلالي    
نشاء آلية تعاون عـاملي يف      إلغيتس و بيل ومليندا   الوثائق أساسا إلعداد مقترح قدم إىل مؤسسة        

وتعكس عضوية جملس هـذه الشـبكة       . شبكة القياسات الصحية  مسيت  جمال املعلومات الصحية    
كيز آلية التعاون القـوي علـى اجلمـع بـني الـدوائر الصـحية واإلحصـائية علـى الُصـعد العامليـة                       تر

إحصــاءات صــحية صــحيحة وحتليلــها  توليــد واإلقليميــة والقطريــة لتعزيــز قــدرة البلــدان علــى   
وتضم عضـوية اجمللـس ممـثلني عـن وزارات الصـحة ومكاتـب اإلحصـاء                . ونشرها واستخدامها 

ثـل النظـام املتعـدد األطـراف مبنظمـة          ميو. ث اإلقليميـة يف البلـدان الناميـة       الوطنية ومراكـز البحـو    
 ومنظمــة ،األمــم املتحــدة للطفولــة، والبنــك الــدويل، وإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة  

املـاحنني الثنـائيني واملؤسسـات والشـراكات القائمـة          اجلهات اليت متثـل     ومن بني   . الصحة العاملية 
م واخلــاص وكالــة التنميــة الدوليــة التابعــة للواليــات املتحــدة، وإدارة التنميــة بــني القطــاعني العــا
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ــة للتن    ــة الدامنركيـ ــدة، والوكالـ ــة املتحـ ــة للمملكـ ــة التابعـ ــل   الدوليـ ــة بيـ ــة، ومؤسسـ ــة الدوليـ ميـ
غيــتس، واملفوضــية األوروبيــة، والصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل واملالريــا،   وملينــدا

ومـن األعضـاء    . اإليـدز /دة املشـترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية            وبرنامج األمـم املتحـ    
 ومبـادرة   ،نظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي         التابعة مل  اآلخرين جلنة املساعدة اإلمنائية   

) ٢١شـراكة بـاريس     (الشراكة يف اإلحصاءات مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعشـرين                 
وتقـع  . ، جبورجيـا  كافحة األمراض والوقاية منها املوجود يف أطلنطا      تحدة مل الواليات امل كز  اومر

 .منظمة الصحة العامليةاحلاضر يف مقر يف الوقت القياسات الصحية أمانة شبكة 
وهتــدف شــبكة القياســات الصــحية إىل التحفيــز علــى وضــع نظــم قطريــة للمعلومــات    - ٨

ات الصحيحة يف الوقـت املناسـب دعمـا لصـنع       الصحية، وبالتايل زيادة توفري واستخدام املعلوم     
وتأييـدا هلـذا اهلـدف، حـددت      . القرارات ذات الصلة بالصحة على الصعيدين القطري والعاملي       

 :الشبكة ثالثة مقاصد هي
بنــاء توافــق يف اآلراء حــول الــُنهج التقنيــة، مبــا يف ذلــك األدوات واملؤشــرات    )أ( 

ــه   ــوفري التوجي ــدفع والتحلــيالت لت وضــع ُنظــم املعلومــات الصــحية علــى الصــعيد   ل ســبييف وال
 القطري وحتسني احلصول على البيانات ونوعية تلك البيانات؛

 تقدمي دعم فين ومايل للبلدان لتعزيز ُنظم معلوماهتا الصحية؛ )ب( 
ــة احلصــول علــى املعلومــات وضــمان      )ج(  وضــع سياســات ونظــم وحــوافز لكفال
 . ويف أحناء العامل القطريدا يف اختاذ القرارات على الصعياستخدامه

، سـتعمل منظمـة الصـحة    ٢٠٠٤وبعد االستالم الرمسي للتمويل، املتوقع يف هنايـة عـام           - ٩
وضـع خطـة عمـل وإضـفاء صـبغة رمسيـة علـى الترتيبـات         علـى  العاملية مع شركائها من الشبكة     

شــركاء لتعــاون مــع ال لإعــداد طرائــق  علــى اخلطــوة األوىل وســتنطوي . اإلداريــة والتنظيميــة 
ــرا عــن التقــدم احملــرز إىل     . القطــريني ــة تقري  الســابع االجتمــاعوســتقدم منظمــة الصــحة العاملي
 .للجنة اإلحصائيةوالثالثني 

تقريــر أيضــا، بعــد التعــاون مــع البلــدان، علــى تضــمني منظمــة الصــحة العامليــة تعمــل و - ١٠
بـدوهلا األعضـاء   سـنويا بعـض جوانـب النفقـات الصـحية اخلاصـة           الـذي يصـدر      الصحة العامليـة  
وضع قاعـدة بيانـات بشـأن جوانـب أخـرى           يف الوقت ذاته     دولة، وتواصل    ١٩٢البالغ عددها   

الـذي  ،   احلسابات الصحية الوطنيـة    إنتاجدليل  وتركز يف عملها على     . تتصل بالنفقات الصحية  
وهــو دليــل خــاص  يتضــمن تطبيقــات خاصــة بالبلــدان املنخفضــة الــدخل واملتوســطة الــدخل،    

ــدان  ــة بالبل ــات املتحــدة والبنــك    اشــترك يف إعــداده  النامي ــة للوالي ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي وكال
منظمة التعاون والتنميـة    صادر عن    لحسابات الصحية لنظام  ويستند إىل كتيب بعنوان     الدويل،  
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مـن منظمـة التعـاون والتنميـة يف     مبدخالت قويـة   أيضا  الدليلوقد حظي   . يف امليدان االقتصادي  
يستند إىل نظام احلسابات الصـحية، فإنـه يسـلم بـأن            هذا الدليل   ولئن كان   . قتصاديامليدان اال 

 .العديــد مــن البلــدان الفقــرية لــن يكــون بوســعها أن تنفــذه تنفيــذا كــامال يف املســتقبل القريــب  
ال تسـتعمل   بلدان يف منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي واالحتـاد األورويب                 فهناك  
ــد ــع خمتلــف الشــركاء بشــأن احلاجــة إىل      . ســابات الصــحية  نظــام احلبع وجتــري املناقشــات م

ــالنظر إىل املشــاكل الــيت ظهــرت يف البلــدان الفقــرية يف      اســتعراض نظــام احلســابات الصــحية ب
وتتواصل املناقشات بشأن دمج األعمال املتعلقة باحلسـابات الصـحية   . السنوات القليلة األخرية 

 .صحيةالوطنية يف شبكة القياسات ال
 

 دعم بناء القدرات اإلحصائية على الصعيد القطري -رابعا  
الــدعم الفــين واملــايل لتعزيــز نظــم  تزويــد البلــدان بســيكون املســعى األساســي للشــبكة  - ١١

ودعما هلذا املسعى، تنكـب منظمـة الصـحة العامليـة وشـركاء الشـبكة علـى                 . معلوماهتا الصحية 
. لدعم العام لوضع الـنظم القطريـة للمعلومـات الصـحية          وضع إطار فين حيظى بالتوافق لتوجيه ا      

ن خـالل النصـف األول مـن عـام          و خـرباء فنيـ    هاستعرضيسأوىل  وجيري وضع مسودة إطار فين      
تطبيقهـا وصـقلها يف البلـدان احملـددة لالسـتفادة مـن       بعـد ذلـك بوقـت قريـب     وسـيبدأ  . ٢٠٠٥

سـتتيح  لإلعـالن   خطـة   والبلـدان   ختيار  المعايري  وضع  أيضا على   العمل  ويتواصل  . دعم الشبكة 
 .توسع نطاق الدعم الذي تقدمه الشبكة

 إحصاءات قابلـة للمقارنـة دوليـا إىل حـد كـبري علـى               إنتاجتتوقف قدرة البلدان على     و - ١٢
ــة     ــة يف نظــم املعلومــات الصــحية الوطني ــايري الدولي وتقــدم منظمــة  . اســتخدام التصــنيفات واملع

لبلدان للشروع يف األخذ بقواعد التصنيف اإلحصـائي الـدويل       الصحة العاملية دعما فنيا وماليا ل     
 وغريهـا  ،الـدويل للـوالدات احليـة   التعريـف  لألمراض واملشـاكل الصـحية ذات الصـلة، وقواعـد      

 .من القواعد الدولية
ويف إطار دعم نظم املعلومات الصحية القطرية، وضعت منظمة الصـحة العامليـة ُنهجـا               - ١٣

وتتوخى أداة رسم خرائط توافر اخلـدمات إىل        . لى مستوى املقاطعات  مبتكرة جلمع البيانات ع   
آليـة   و استقصاءات األسر املعيشـية   كسد الفجوة بني األدوات املستخدمة على املستوى الوطين         

ــى مســتوى املرضــى واملرافــق    ــات عل ــوفري املعلومــات يف   . مجــع البيان وهتــدف هــذه األداة إىل ت
دخالت وموارد حمددة يف قطاعي الصـحة العـام واخلـاص           فر وتغطية ت  االوقت املناسب بشأن تو   

وهي عبارة عن تقييم بسيط يقوم به فريق صحي علـى مسـتوى   . بلد معني وأيف مقاطعة معينة  
املقاطعــة مــن شــأنه أن يقــدم معلومــات اســتراتيجية عــن الصــلة الضــرورية بــني زيــادة الــربامج     

ها مـن املقاطعـات بقاعـدة بيانـات نظـام      وتوصل املعلومات اليت يتم مجع    . وتعزيز النظم الصحية  
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عاملي لتحديد املواقع أو نظام للمعلومات اجلغرافية تتضمن اإلحداثيات اجلغرافية اخلاصـة بكـل              
.  خرائط تبني توزيـع التـدخالت احملـددة علـى مسـتوى املقاطعـة      إنتاجوهذا يتيح  . مرفق صحي 

علـى مسـتويي املقاطعـة والـوطن     وهتدف هذه األداة على املدى البعيد إىل متكـني مـن خيططـون          
ومـن  . من اعتماد خرائط توافر اخلدمات أداة رئيسية الختـاذ القـرارات املتعلقـة بالصـحة العامـة               

تكـافؤ يف تـوافر اخلـدمات داخـل         اللبني السـمات الرئيسـية هلـذه األداة أهنـا تتـيح حتليـل أوجـه ا                
يتزايـد نطاقهـا مـن قبيـل برنـامج          وتركز بدرجة كبرية على الربامج اليت       . املقاطعات وفيما بينها  

يف طائفـة مـن الـربامج       جتـدي أيضـا     احلصول على العـالج املضـاد للفريوسـات الرجعيـة، لكنـها             
وعـالوة  . ، واألمومـة املأمونـة، واملالريـا والسـل    الطفلبقاء الربامج املتعلقة باملختلفة اليت تشمل   

نظم الصـحية للنـهوض بـربامج       على ذلك، توفر هذه األداة معلومات أساسية بشأن اسـتعداد الـ           
يف تـوافر املـوارد البشـرية والـبىن التحتيـة واملعـدات األساسـية               املثـال   كبرية إذ تنظـر علـى سـبيل         

 .وتوزيعها
ــالل و - ١٤ ــرة خـ ــب     ، ٢٠٠٣-٢٠٠٢الفتـ ــع املكاتـ ــة مـ ــحة العامليـ ــة الصـ ــت منظمـ تعاونـ

ى تنقيـة جمموعـات     وتعمـل حاليـا علـ     . لتنفيـذ املسـح الصـحي العـاملي       يف عدة بلـدان     اإلحصائية  
البيانــات بتعــاون وثيــق مــع نظرائهــا القطــريني، ولــدى بعــض مكاتبــها اإلقليميــة مــوارد لتقــدمي   

ــدان   ــة للبل ــاعدة التقني ــة تعمــل   . املس ــت املنظم ــن أجــل  وظل ــات أساســية    م ــدان بتبويب ــد البل م
أن تكــون املكاتــب اإلحصــائية القطريــة اجلهــات الرئيســية  ويتــوخى . ومبجموعــة بيانــات نقيــة

 .ملستعملة لبيانات املسح الصحي العاملي من حيث التحاليل على املستوى القطريا
تتعاون مع البلدان من أجل تعزيز قدرهتا علـى تعقـب           الصحة العاملية   وما زالت منظمة     - ١٥

وتشـترك وكـاالت أخـرى قليلـة يف هـذا           . املعلومات املتعلقة بالنفقات الصـحية واإلبـالغ عنـها        
 بعضها يرعى أفرقة خارجية إلجـراء استعراضـات النفقـات أو عمليـات           النوع من النشاط لكن   

 .مرة واحدةعلى أساس احلسابات الصحية الوطنية 
  اإلحصاءات الصحيةإنتاجتنسيق الربامج الدولية املتعلقة ب -خامسا  

 
 مواءمة استقصاءات األسر املعيشية -ألف  

ــى مجــع   أصــبحت استقصــاءات األســر املعيشــية يف الســنوات ا    - ١٦ ــيمن عل ألخــرية أداة هت
وحيظــى عـدد مـن بـرامج االستقصـاء برعايــة     . البيانـات ذات الصـلة بالصـحة يف البلـدان الناميـة     

ــة          ــة التابع ــة الدولي ــة التنمي ــة، ووكال ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــل منظم ــن قبي ــة م وكــاالت دولي
منها، والبنـك الـدويل،     كافحة األمراض والوقاية    الواليات املتحدة مل  كز  اللواليات املتحدة، ومر  
ونتيجة لذلك، أحرز تقدم كبري من حيث تـوافر البيانـات علـى مـدى               . ومنظمة الصحة العاملية  
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لكــن هــذا . عــززت القــدرات الوطنيــة جلمــع البيانــات وجتهيزهــاتالسـنوات العشــرين املاضــية، و 
والطلـب  التداخل واالزدواجيـة    جراء  الكم املفرط من برامج االستقصاء جرى بتكاليف باهظة         

مـن  وللتصـدي لـذلك، زادت الوكـاالت الدوليـة     . الكبري على النظم اإلحصائية القطريـة اهلشـة   
فعلـى سـبيل املثـال،      . تركيز جهودها التعاونية على مواءمة االستبيانات وحتسني تقاسـم النتـائج          

شـركة اسـتطالع اآلراء، مؤسسـة مـاكرو الدوليـة،           فـرع   تعمل منظمة األمم املتحدة للطفولـة و      
للمجموعـات   املتعـددة املؤشـرات   الدراسـات االستقصـائية  ا من أجل تنسيق مواقيـت إجـراء      مع

. مواءمـة اسـتبياناهتا اخلاصـة     والوصول إىل احلـد األمثـل يف         والصحية   الدميغرافيةواالستقصاءات  
التنسـيق مـع سـائر بـرامج االستقصـاءات ذات      جتـدي يف حتسـني   وقد بـدأت املناقشـات األوليـة      

 .الصلة بالصحة
نوقشـت احلاجـة إىل دمـج استقصـاءات األسـر           لدى وضع شبكة القياسـات الصـحية        و - ١٧

وانبثقت توصية مماثلة عـن خطـة       . املعيشية يف نظم املعلومات الصحية وحتسني مستوى التنسيق       
عمـل مـراكش املتعلقـة باإلحصــاءات الـيت دعـت إىل إنشـاء شــبكة دوليـة الستقصـاءات األســر         

 وأكـد كـل   ،البيانات الصـحية توليد ت األسر املعيشية دور أساسي يف    والستقصاءا. )١(املعيشية
يف بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية فيما يتعلـق بالصـحة يف اجتماعـه    من املنتدى الرفيع املستوى   

األول لشــبكة القياســات الصــحية أمهيــة التعــاون بــني  واالجتمــاع  ٢٠٠٤ينــاير / الثــاينكــانون
 وأجـرى الفريـق املعـين ببيانـات حبـوث االقتصـاد اإلمنـائي التـابع            .الوكاالت بشأن هـذه املسـألة     

وجنيـف  العاصـمة   للبنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية، متابعة لذلك، مشاورات يف واشـنطن            
مبشاركة جهات رئيسية ترعى االستقصاءات، مبا يف ذلك اجلهات املشـتركة يف تكـوين شـبكة                

رف التنميــة اآلســيوي، وإدارة التنميــة الدوليــة  ومــن بــني املشــاركني مصــ . القياســات الصــحية
، ومنظمــة العمــل  التابعــة لألمــم املتحــدةالتابعــة للمملكــة املتحــدة، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 

الشــبكات الدوليــة / العامــةاملتعلقــة بالســكان والفقــر والسياســات الدوليــة، ومركــز الدراســات 
 والتنميــة، والفريــق العامــل املشــترك بــني  للدراســات يف جمــاالت التكنولوجيــا والبيئــة والبــدائل 

 النروجييـة املعنيـة ببيانـات العلـوم االجتماعيـة،           ةائرملعين باإلحصـاءات الزراعيـة، والـد      ااألمانات  
 والصـحية، ومبـادرة     الدميغرافيةالستقصاءات   ل مؤسسة ماكرو الدولية  /وشركة استطالع اآلراء  

عـة احملـيط    ااحلـادي والعشـرين، وأمانـة مج      الشراكة يف اإلحصـاءات مـن أجـل التنميـة يف القـرن              
واللجنـة االقتصـادية   اهلادئ، ومنظمة األمم املتحـدة للطفولـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          

ألوروبا، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،             
ومنظمــة األمـم املتحــدة للتربيــة  طقـة البحــر الكـارييب   واللجنـة االقتصــادية ألمريكـا الالتينيــة ومن  

االجتماعيـة،  وإدارة الشـؤون االقتصـادية      /والعلم والثقافة، والشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة      
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ــا،     ــة كاليفورنيـ ــادية، جامعـ ــرة البحـــوث االقتصـ ــدة، ودائـ ــة يف الواليـــات املتحـ ووزارة الزراعـ
 .لتنمية الدولية التابعة للواليات املتحدةومؤسسة العلوم الصحية العاملية، ووكالة ا

وأفضت هذه االجتماعات إىل إنشاء شبكة دولية الستقصاءات األسر املعيشية هتـدف             - ١٨
 وحتسـني أدوات حفـظ البيانـات الدقيقـة          تهاإىل زيادة تعزيز تنسيق االستقصاءات وزيادة مواءم      

 يثمــر هــذا التعــاون فــورا جمموعــة ويتوقــع أن. )٢(والبيانــات الفوقيــة يف االستقصــاءات ونشــرها
 يف ها وهي جمموعـة أدوات جيـري إعـداد       ،حلفظ بيانات االستقصاءات ونشرها   مركزية  أدوات  

ويشــاطر البنــك . البنــك الــدويل وتتــيح إمكانيــة إنشــاء ســجل مشــترك لبيانــات االستقصــاءات  
املتحــدة الــدويل عملــه مــع شــركاء رئيســيني مــن قبيــل منظمــة الصــحة العامليــة ومنظمــة األمــم    

 .للطفولة لزيادة حمتويات قاعدة البيانات
 

 احلسابات الصحية الوطنية -باء  
انظـر  (فضال عن قيام منظمة الصحة العاملية باملساعدة على إعداد الدليل املذكور آنفـا               - ١٩

تتبادل وجهات النظر مع جلنة املساعدة اإلمنائية مبنظمة التعاون والتنميـة يف            ،  ) أعاله ١٠الفقرة  
كمـا تتبـادل      ل اخلارجية من املـاحنني الثنـائيني      مليدان االقتصادي بشأن تقديرات تدفقات األموا     ا

ــا و  وجهــات النظــر  البنــك الــدويل مــع مــع الصــندوق العــاملي ملكافحــة اإليــدز والســل واملالري
وبرنامج األمم املتحدة ملكافحـة اإليـدز وعـدد مـن الوكـاالت الثنائيـة املهتمـة بتعقـب النفقـات                     

 .لقة بأمراض أو أنشطة حمددةاملتع
 

 مواءمة التعاريف والتصنيفات واملنهجيات -سادسا  
 التعاريف والطرائق اخلاصة باإلحصاءات الصحية -ألف  

عملت منظمة الصحة العاملية مع شركاء عديدين يف السنوات القليلة املاضية من أجـل               - ٢٠
وملا كـان كـل     .  االحصاءات الصحية  حتسني تنسيق التعاريف والتصنيفات واملنهجيات يف جمال      

جمال من جماالت اإلحصاءات الصحية يتطلب تشكيلة حمددة من اخلـربات الفنيـة واإلحصـائية،               
 .أنشئت أفرقة مرجعية تركز على جماالت شىت تتعلق باألمراض والربامج

ريـة  وتعترب وفيات األطفال مؤشرا رئيسيا لرصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف القط             - ٢١
ــة    ــة لأللفي ــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي ــة، مب ــق بــني    سو. والعاملي تواصــل العمــل مــن أجــل التوفي

أجـل  اآلن اتفـاق علـى العمـل مـن     ويوجـد  من مصـادر خمتلفـة     املتأتية  تقديرات وفيات األطفال    
وسـترتكز علـى هـذا      . وضع جمموعة موحدة من التقديرات تستخدمها كل الوكـاالت الدوليـة          

وعـالوة علـى ذلـك، أحـرز     . بيانات مشتركة وطرائق تقديريـة موحـدة وشـفافة   األساس قاعدة   
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وفيات األطفال اليت تتـيح معلومـات أساسـية لتحديـد           ل ةاملعقدلألسباب  تقدم كبري يف التصدي     
ــة  ــة وهــو تقــدير      . التــدخالت الربناجمي ــد يتســم باألمهي وينــدرج ضــمن هــذا اإلطــار جمــال جدي

وقـد أحـرز تقـدم كـبري يف إجيـاد توافـق يف              .  بعـد الـوالدة    الوفيات الـيت حتـدث يف الشـهر األول        
وهنضـت هبـذا اجلـزء مـن العمـل وكـاالت            .  يف هذا اجملال   اآلراء بشأن األرقام اإلقليمية والعاملية    

منظمـة الصـحة العامليـة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، والبنـك الـدويل،            (متعددة األطـراف    
ــ) وشـــعبة الســـكان يف األمـــم املتحـــدة  ــاون وثيـــق مـــع خـــرباء فنـــيني  تعمـ ــة (مـــن ل بتعـ جامعـ

الواليــات املتحــدة كــز اهــوبكرت، ومدرســة لنــدن للصــحة العامــة والطــب املــداري، ومر  زجــون
شـركاء   مـع  و )، مـن بـني جهـات أخـرى        كافحة األمـراض والوقايـة منـها، وجامعـة آغـا خـان            مل

 ).إنقاذ حياة املواليد اجلدد(مثل بقاء الطفل يعملون يف جمال إمنائيني 
وتتقدم منظمة الصحة العاملية كافة اهليئات من حيث توفري تقديرات الوفيـات حسـب               - ٢٢

ومــن بــني املشــاكل الكــربى يف هــذا اجملــال عــدم ورود بيانــات دقيقــة عــن الوفيــات  . األســباب
حسـب األســباب مـن البلــدان الناميـة، ال ســيما مـن البلــدان الـيت تعــاين مـن ارتفــاع مســتويات       

 معاجلــة هــذا الــنقص يف البيانــات بتعزيــز اجلهــود املبذولــة للعمــل مــع البلــدان وينبغــي. الوفيــات
واملبادرات من أجل احلصـول علـى أحـدث بيانـات الوفيـات والتعـاون مـع الشـركاء للتشـجيع                     

واالسـتثمار يف مجـع     ) كما هو األمر بالنسبة للتشريح الشفوي مثال      (على اعتماد أدوات أفضل     
أيضــا حتســني مواءمــة تقــديرات الوفيــات حســب األســباب داخــل   وينبغــي . البيانــات وحتليلــها

وتتـوخى  . منظمة الصحة العاملية ومع هيئات أخرى تابعة لألمـم املتحـدة ومؤسسـات أكادمييـة              
 الوفيات الذي يعـين اجملمـوع الكلـي       �وعاء�منظمة الصحة العاملية أيضا االتساق يف استخدام        

تكمال تقـديرات حجـم الوعـاء حسـب العمـر           ويعترب اسـ  . للوفيات بصرف النظر عن األسباب    
حســـب الـــربامج ) االعـــتاللو(واجلـــنس أساســـيا للمنظمـــة لكفالـــة اتســـاق تقـــديرات الوفـــاة  

 .ضمن الوعاء العاملي أو اإلقليميواألمراض على املستوى الداخلي وضمان انصهارها 
للمسـاعدة  ، فريقـا استشـاريا تقنيـا        ٢٠٠١أنشأت منظمة الصحة العاملية، يف عام       وقد   - ٢٣

أفلـح يف الـدفع باألعمـال املتعلقـة         يف حتسني تقديرات الوفيات لدى األطفال حسب األسباب،         
ــة      بتقــديرات الوفيــات حســب األســباب ولعــب دورا مثمــرا ونشــيطا جــدا يف الســنوات القليل

ــة للوفيــات حســب األســباب يف ســن     . املاضــية ونظــرا لتزايــد الطلــب علــى التقــديرات القطري
ــة، الســتخ  ، ستواصــل منظمــة  اض التخطــيط الصــحي والتقيــيم الصــحي   دامها يف أغــرالطفول

ــة، بتعــاون وثيــق مــع وكــاالت أخــرى يف     مؤسســات واألمــم املتحــدة  منظومــة الصــحة العاملي
ألسـباب  تقـديرات ل  التشـديد علـى ضـرورة وضـع         مزيـد مـن     أكادميية، دعم هـذه األنشـطة مـع         

ــة و  الرئيســية ل ــة واإلقليمي ــات علــى الصــعد العاملي ــة   لوفي ــد عملي ــة وحتدي ــة والقطري دون اإلقليمي
 .مثل هذه التقديرات على مر الزمنوطريقة الستكمال 
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 .ومثة أفرقة تنسيقية مماثلة يف جماالت صحية أخرى - ٢٤
فالفريق املرجعي لرصد داء املالريا وتقييمه يركز على وضع مؤشـرات وطرائـق جلمـع                - ٢٥

والوفيـات  ) مؤشـرات تقريبيـة  (يـا وتفشـي هـذا الـداء         البيانات لتغطية التـدخالت املتعلقـة باملالر      
ويضــم هــذا الفريــق خــرباء مــن منظمــة الصــحة العامليــة،  ). مؤشــرات تقريبيــة(الــيت تــنجم عنــه 

 الشـعب   كز مكافحة األمراض والوقايـة منـها، وعـدد مـن          اومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومر    
 .امعية اليت تعمل يف هذا اجملالاجل
 املشــترك بــني منظمــة الصــحة العامليــة واليونيســيف لرصــد إمــدادات امليــاه أمــا الربنــامج - ٢٦

والصــرف الصــحي فلديــه قاعــدة بيانــات تضــم بيانــات إداريــة تصــدر بشــأن اإلمــدادات املائيــة  
 الدراسـات االستقصـائية    وبيانات تصدر عـن استقصـاءات جمتمعيـة مـن قبيـل              ،واملرافق الصحية 

 تدعمها اليونيسيف، واالستقصاءات الدميغرافية والصـحية       اليتللمجموعات  املتعددة املؤشرات   
علـى  وفر املصـادر    تـ و. لدولية التابعـة للواليـات املتحـدة      اليت تدعمها وكالة التنمية ا    والتعدادات  

 . التقديرات الدولية املتعلقة بالتغطية باإلمدادات املائية واملرافق الصحيةا لوضعأساساختالفها 
اإليـدز خـرباء يف علـم       /ي املعين بوباء فريوس نقص املناعة البشـرية       ويضم الفريق املرجع   - ٢٧

األوبئــة ويــوفر إرشــادات بشــأن طرائــق تقــدير وإســقاط نســب تفشــي اإليــدز علــى الصــعيدين  
ويرأس الفريق كل من منظمـة الصـحة العامليـة وأمانـة برنـامج األمـم املتحـدة        . العاملي والقطري 

سـيف وإدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة بـاألمم          كافحة اإليدز ويضم خـرباء مـن اليوني       مل
 .املتحدة  وخرباء فنيني

ــق بفــريوس نقــص املناعــة       و - ٢٨ ــيم فيمــا يتعل ــق املرجعــي املعــين بالرصــد والتقي يقــدم الفري
اإليــدز توجيهـــات بشــأن رصـــد الــربامج وتقييمهــا وبشـــأن املؤشــرات ذات الصـــلة      /البشــرية 

و حتقيــق األهــداف الدوليــة، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة  املســتخدمة يف رصــد التقــدم احملــرز حنــ 
برنـامج األمـم املتحـدة املشـترك     أمانـة  الفريق منظمـة الصـحة العامليـة و   هذا وتشارك يف  . لأللفية

، )اليونيســيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   واإليــدز/املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية 
 .لفنينيإىل  جمموعة من اخلرباء اباإلضافة 

باسـتعراض األسـاليب املتبعـة       سـتعراض معـدل وفيـات األمهـات       األقران ال ويقوم فريق    - ٢٩
وتتكــون اجملموعــة مــن . للتوصــل إىل تقــديرات قابلــة للمقارنــة دوليــا ملعــدل وفيــات األمهــات  

منظمة الصحة العاملية، واليونيسيف، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وشعبة السكان بـاألمم            
 .، والبنك الدويل، ومن خرباء فنينياملتحدة
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 فئة التصنيفات الدولية - باء 
ــة بتصــنيفني مــرجعيني يف جمــال الصــحة، مهــا التصــنيف       - ٣٠ حتــتفظ منظمــة الصــحة العاملي

، والتصـنيف الـدويل بشـأن       )ICD(اإلحصائي الدويل لألمراض واملشاكل الصـحية ذات الصـلة          
ــة والصــحة   ــة   ، ومهــا ينت)ICF(األداء واإلعاق ــة التصــنيفات االقتصــادية واالجتماعي ــان إىل فئ مي

 .لألمم املتحدة
، بــدأت منظمــة ١٩٩٠ لعــام مجعيــة الصــحة العامليــةوطبقــا للواليــة الــيت منحتــها إياهــا  - ٣١

املتالزمــة بشــأن (يــة اجلديــدة ملتكمال مســتمرة إلدمــاج املعــارف العالصــحة العامليــة عمليــة اســ
وقــد ُخطــط إلجــراء ). ض اجلديــدة الــيت بــدأت يف الظهــور ، واألمــرا الوخيمــةالتنفســية احلــادة

تنقــيح شــامل للتصــنيف اإلحصــائي الــدويل لألمــراض واملشــاكل الصــحية ذات الصــلة يف عــام   
٢٠١٠. 
وال يزال تنفيذ نظام التصنيف اإلحصائي الدويل لألمراض تعتريه صعوبات يف البلـدان              - ٣٢

ومـن ضـمن الـدول    . ن سـبب الوفـاة  مـع بيـا  اليت ال يتم فيها تسجيل الوفيـات علـى حنـو شـامل            
 دولــة تقريبــا ال تســتطيع إنتـــاج    ٨٠ هنالــك  ، األعضــاء يف منظمــة الصــحة العامليـــة   ١٩٢ الـــ 

إحصــائيات عــن الوفيــات باســتخدام التصــنيف اإلحصــائي الــدويل لألمــراض، علــى النحــو          
مـل أكـرب    هـي نفـس البلـدان الـيت تتح        هـذه   و. املنصوص عليه يف أنظمـة منظمـة الصـحة العامليـة          

 أعــدت املنظمــة قائمــة خمتصــرة ،وملعاجلــة هــذه املشــكلة. قســط مــن أعبــاء الوفيــات واالعــتالل
تطبيـق التصـنيف   القيـام مبوثوقيـة وكفـاءة ب   ألسباب الوفاة وُعـددا خمتلفـة ملسـاعدة البلـدان علـى          

 .اإلحصائي الدويل لألمراض يف مجع إحصاءات الوفيات
ــدويل بشــأن األدا   - ٣٣ ــا التصــنيف ال ــار دويل    أم ــذي اعُتمــد كمعي ــة والصــحة، ال ء واإلعاق

ــة يف عــام  إلحصــاءات ــرجم اآلن إىل ، فقــد٢٠٠١ الصــحة واإلعاق  لغــة وجيــري تطــوير  ٣٠ ُت
واألهـم مـن ذلـك أن فريـق واشـنطن املعـين بإحصـاءات اإلعاقـة             . أدوات خمتلفة لتسهيل تطبيقه   

 جلهـوده الراميـة إىل وضــع   قـد اعتمـد التصـنيف الـدويل بشـأن األداء واإلعاقـة والصـحة أساسـا        
 تتعــاون منظمــة الصــحة  ،وعلــى املســتوى اإلقليمــي . والدراســات االستقصــائيةللتعــداد أســئلة 

لجنـــة االقتصـــادية ال، وجنـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ اللالعامليـــة مـــع 
 املنطقـتني  هـاتني  يف مشـاريع ترمـي إىل حتسـني إحصـاءات اإلعاقـة يف          واالجتماعية لغرب آسـيا   

 اعتمــد ،وبــنفس الطريقــة. باســتخدام إطــار التصــنيف الــدويل بشــأن األداء واإلعاقــة والصــحة  
بشـأن الصـحة هنجـا يسـتند إىل  التصـنيف            اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا       االجتماع الذي عقدتـه     

 .الدويل بشأن األداء واإلعاقة والصحة
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  األعباء املرضية واحلالة الصحيةقياس - جيم 
ــى       - ٣٤ ــاء املرضــية عل ــل األعب ــة تطــوير أدوات لتســهيل حتلي تواصــل منظمــة الصــحة العاملي

ــل اخلطــر،            ــل مــن عوام ــزوه إىل كــل عام ــذي ميكــن ع ــدار العــبء ال املســتوى القطــري ومق
وجيـري حاليـا وضـع هـذه األدوات يف شـكلها النـهائي            . باستخدام أسـاليب وتعـاريف معياريـة      

 .لبحوث اةفرقأوجتربتها بالتعاون مع عدد من 
 الصــحية، ميكـن تعريــف مفهــوم احلالـة الصــحية لفـرد مــا بأنــه    وفيمـا خيــتص باحلـاالت   - ٣٥

قــدرة ذلــك الفــرد علــى األداء يف جمموعــة معينــة مــن اجملــاالت ذات الصــلة باإلطــار املفــاهيمي   
وحمـددات احلالـة الصـحية، وعوامـل اخلطـر،          . للتصنيف الدويل بشأن األداء واإلعاقـة والصـحة       

 هلا أمهية وينبغي قياسـها يف إطـار االستقصـاءات الصـحية عـن طريـق املقـابالت أو                    والتدخالت
وتعتمـد إمكانيـة    . الفحوص، غري أنه ينبغي الفصل بينـها وبـني قيـاس احلالـة الصـحية حبـد ذاهتـا                  

مقارنــة البيانــات للســماح بتقــدير مســتويات صــحة األفــراد أو الســكان علــى وضــوح املفــاهيم 
السـمات؛ كمـا تعتمـد      /وهو جمموعة حمدودة مشـتركة مـن اجملـاالت        خبصوص ما جيري قياسه،     

على استخدام أدوات استقصائية قابلة للمقارنة تنطوي على تكافؤ يف املصـطلحات واملفـاهيم؛           
وعلى استراتيجيات صرحية يف مرحليت التصميم والتحليل، لضـمان قابليـة املقارنـة بـني الفئـات                 

 .وثوقية واجلدوىرجة مؤكدة من املالسكانية؛ وكفالة د
ــا يف         - ٣٦ ــة إدراجه ــاس احلــاالت الصــحية إىل إمكاني ــار جمــاالت قي ــتند خي ــي أن يس وينبغ

أي أن تتســم باالختصــار والوضــوح وإمكانيــة  (االستقصــاءات الصــحية عــن طريــق املقــابالت  
:  هـي  �األداء�ت عامة مـن     وهناك توافق يف اآلراء بشأن جماال     ). اخلضوع للقياسات النفسانية  

ــالنفس، اإلدراك  (ء اجلســدي األدا ــاء ب ــة، دقــة احلركــة، االعتن العقلــي ، واألداء )القــدرة احلركي
ــز( ــذاكرة، التركيـ ــواس )الـ ــمع(، وأداء احلـ ــة، السـ ــة   )الرؤيـ ــاالت اهلامـ ــن اجملـ ، وغـــري ذلـــك مـ
ــة /األمل( ــاج، احليويـ ــاق/االنزعـ ــاين )اإلرهـ ــف(، واألداء النفسـ ــع   /العواطـ ــات مـ ــق، العالقـ القلـ

 .االجتماعي، واألداء )اآلخرين
وقــد أنشــئ فريــق عامــل للعمــل علــى خلــق أداة جديــدة مشــتركة، اســتنادا إىل العمــل   - ٣٧

هــذا الـذي أجنزتـه املنظمــات الوطنيـة والدوليــة فيمـا يتعلــق باالستقصـاءات الصــحية، وسينسـق       
املعـين بـنظم املعلومـات الصـحية،        ) Eurostat(الفريق مع األفرقة القائمة مثـل فريـق يوروسـتات           

وسيشرف على هذه العملية فريق توجيهي يتكون من ممثلي كنـدا والواليـات     . ق واشنطن وفري
 .وروبااملتحدة ومنظمة الصحة العاملية، ويوروستات، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية أل
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 هنج تتبع األهداف اإلمنائية لأللفية ذات الصلة بالصحة - دال 
 صـلة بالصـحة تتكـون مـن عـدد قليـل مـن مؤشـرات                 األهداف اإلمنائية لأللفية اليت هلـا      - ٣٨

ــة الصــحية   ــتالل،    (احلال ــدل االع ــات، مع ــدل الوفي ــة مع ــة التغذوي ــن   ) احلال ــارة م ــة خمت وجمموع
الغطـــاء اســتعمال  التغطيــة التحصــينية، رعايــة األمومــة،     (الصــحية  الــربامج  مؤشــرات تغطيــة   

 ألن تقنيات القيـاس     ومن الصعب رصد كثري من هذه املؤشرات على املدى القصري         ). الذكري
تنطــوي علــى هــامش كــبري مــن عــدم التــيقن، وألن املؤشــرات بطيئــة الــتغري وقليلــة االســتجابة    

املعـين باألهـداف    املـذكور أعـاله     وخـالل اجتمـاع املنتـدى الرفيـع املسـتوى           . ملدخالت الربامج 
املؤشــرات اإلمنائيــة لأللفيــة املتصــلة بالصــحة، دعــا املشــاركون إىل حتديــد جمموعــة صــغرية مــن  

، ودفــع األمــوال علــى )مــرتني يف الســنة(ميكــن اســتخدامها لرصــد التقــدم علــى أســاس منــتظم  
أساس األداء، وإبـالغ اجلهـات غـري املسـؤولة عـن الصـحة، مثـل وزراء املاليـة، مبـا يتحقـق مـن                         

 .تقدم
 عقــدت منظمــة الصــحة العامليــة اجتماعــا مدتــه يــوم واحــد   ،واســتجابة هلــذا التحــدي - ٣٩

واتفـق  . ٢٠٠٤يونيـه   / من الوكاالت واجلهات املاحنة واألوساط األكادميية يف حزيـران         للخرباء
املشــاركون علــى اســتطالع خمتلــف اخليــارات فيمــا يتعلــق باالســتجابة هلــذه الــدعوة، مبــا فيهــا    

 :استطالع ما يلي
مدى إمكانية استخدام مؤشرات الربامج الصحية كوسائل للتنبـؤ باملسـتويات            )أ( 

  يف مؤشرات احلالة الصحية؛واالجتاهات

ميكـن اسـتخدامها إىل    الصحية  اختيار جمموعة صغرية من مؤشرات أداء النظم         )ب( 
جانب مؤشرات النواتج الصحية لرصد التقدم على نطاق النظام الصحي حنو حتقيـق األهـداف               

 ذات الصلة بالصحة؛

 احلالـة   إمكانية وضع جدول للسلع الصحية يترابط بشكل جيد مع مستويات          )ج( 
 الصحية واالجتاهات يف جمال الصحة؛

ــال الصـــحة      )د(  ــة عـــن اإلنفـــاق يف جمـ ــلة بـــني البيانـــات املتاحـ ــة الصـ مـــدى متانـ
 ؛واالجتاهات فيما خيتص باألهداف اإلمنائية لأللفية

 تفصيل أفضل للمؤشرات غري املباشرة؛سبل التوصل إىل  )هـ( 

عـن أفضـل املمارسـات، تسـاعد        قائمـة مـن املؤشـرات الوسـيطة املنبثقـة           وضع   )و( 
إبـراز  بعد ذلـك   البلدان على حتديد أفضل جمموعة من املؤشرات لرصد براجمها، على أن يتسىن             
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جمموعة جزئية صغرية من هذه املؤشرات وتروجيها باعتبارهـا مؤشـرات رئيسـية تصـلح للرصـد        
 .الدويل

نظم الصـحية، دعـت     االهتمامات ذات الصلة بإحصـاءات الـ      برنامج  وللمضي قُُدما يف     - ٤٠
.  واملنـهجيات  منظمة الصحة العاملية والبنك الدويل شركاء قُطـريني وفنـيني للنظـر يف التعـاريف              

االسـتخدام العـادل والفعـال      ووتركز جمموعة أوليـة مـن مقـاييس الـنظم الصـحية علـى التمويـل                 
رافقــه؛ للمــوارد؛ واملــوارد البشــرية؛ واملعلومــات الصــحية؛ والعقــاقري؛ ومعــدات التشــخيص وم  

وسـوف يسـتند هـذا اجملهـود إىل األعمـال           . وأسـاليب اإلدارة  والتنظـيم املؤسسـي      ،والسياسات
، ويكون مبثابـة اخلطـوة األوىل       )٣( األداء اتاجلارية فيما يتعلق مبؤشرات النظام الصحي، وتقييم      

ن حنو حتقيق توافق يف اآلراء بشأن جمموعة صغرية مـن املؤشـرات الرئيسـية للـنظم الصـحية ميكـ                   
رصد التقدم احملرز حنو تعزيز نظمهـا،       ببصورة منتظمة   للقيام  استخدامها من ِقبل البلدان النامية      

 .خاصة يف سياق حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
وسيقدم تقرير عـن التقـدم احملـرز يف هـذا العمـل إىل اجتمـاع املنتـدى الرفيـع املسـتوى                       - ٤١

 .٢٠٠٤ديسمرب /املقرر عقده يف أبوجا يف كانون األول
 

 التعاون على املستوى اإلقليمي - سابعا 
حضــر ممثلــو املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة الصــحة العامليــة لشــرق البحــر األبــيض املتوســط  - ٤٢

ــق        ــدم حنــو حتقي ــات واملؤشــرات املســتخدمة يف رصــد التق ــق اخلــرباء املعــين بالبيان اجتمــاع فري
، املنعقــد يف قتصــادية واالجتماعيــة لغــرب آســيااللجنــة االاألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف منطقــة 

ومــن النتــائج اهلامــة لالجتمــاع االتفــاق علــى أن ُتنشــئ الــدول العربيــة   . ٢٠٠٤فربايــر /شــباط
 اللجنــةَآليــات لضــمان التماســك يف البيانــات علــى املســتوى الــوطين، وأن تــزود هــذه الــدول    

دارة الشــــؤون االقتصــــادية إ/، والشــــعبة اإلحصــــائيةاالقتصــــادية واالجتماعيــــة لغــــرب آســــيا
 باألمم املتحدة ومنظمةَ الصحة العاملية وغريهـا مـن الوكـاالت املختصـة بالبيانـات                واالجتماعية

اجلديدة واملستكملة على حنـو منـتظم، لكفالـة التماسـك يف البيانـات علـى املسـتويني اإلقليمـي                    
ية املركزيـة ووزارات    االجتمـاع علـى أن املكاتـب اإلحصـائ        كمـا مت االتفـاق يف هـذا         . والدويل

ــة          ــات املتعلق ــق جبمــع البيان ــا يتعل ــة فيم ــة الصــحة العاملي ــايري منظم ــد مبع ــي أن تتقي الصــحة ينبغ
علــى املؤشــرات ذات الصــلة الصــحة العامليــة بالصــحة، وبطــرق احلســاب الــيت تطبقهــا منظمــة  

ولتسـهيل  . فيـة بالصحة، ال سيما يف إعداد البيانات واملؤشرات املتصلة باألهـداف اإلمنائيـة لألل            
تــوفري التوجيــه الضــروري يف جمــايل مجــع البيانــات  الصــحة العامليــة علــى منظمــة وافقــت ذلــك 
 .وحتليلها
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 الـــذي حمفـــل التطـــوير اإلحصـــائي يف أفريقيـــاوحضـــر ممثلـــو منظمـــة الصـــحة العامليـــة  - ٤٣
ر شـبكة   ، وقدموا موجزا ملرحلة تطوي    ٢٠٠٤مايو  /استضافته اللجنة االقتصادية ألفريقيا يف أيار     

بصـورة خاصـة علـى إمكانـات التعـاون وتضـافر اجلهـود مـن                مع تركيزهم   القياسات الصحية،   
 تطـوير نظـم التسـجيل       ونوسـيك . أجل تعزيز القدرات اإلحصائية يف جمـال إحصـاءات الصـحة          

، خصوصـا   أولويـة كـربى   ذا  الوطين احليوي يف إطار تعزيز النظم الوطنيـة للمعلومـات الصـحية             
 .احملفلبالتعاون مع هذا 

 االجتمـاع املشـترك بـني    ٢٠٠٤مـايو  / أيـار  ٢٦ إىل   ٢٤وُعقد يف جنيف يف الفترة من        - ٤٤
بيـة  واألورلالحتـادات    ومنظمـة الصـحة العامليـة واملكتـب اإلحصـائي            لجنة االقتصادية ألوروبا  ال
وركـز االجتمـاع علـى وضـع ُعـدة مشـتركة لقيـاس              . بشأن قياس احلالة الصحية   ) يوروستات(

ومت االتفــاق علــى اإلطــار املفــاهيمي ملنظمــة الصــحة العامليــة . صــحية بأبعادهــا املتعــددةاحلالــة ال
 .لقياس الصحة

وتعمـل  . منظمة الصحة العاملية وكالة المركزية تضـم مخسـة مكاتـب إقليميـة مسـتقلة               - ٤٥
ــة          ــدة التوقيــت وموثوق ــها مــن معلومــات جي ــا ُيطلــب من ــوفري م ــة عــن كثــب لت املنظمــة العاملي

ــة    ومتماســكة  ــة لأللفي وتقــوم . بشــأن املؤشــرات الصــحية الرئيســية، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائي
املنظمة على مجيع املسـتويات جبمـع جمموعـة واسـعة النطـاق مـن البيانـات الكميـة مـن مصـادر                       

وتستخدم املنظمة هـذه البيانـات داخليـا لوضـع سياسـاهتا،      . تنتمي إىل عدد من جماالت الصحة     
يغلب عليهـا   ق واسع يف منشورات رمسية، وكذلك من خالل آليات          كما يتم نشرها على نطا    

واملعلومــات الــيت تنشــرها  . ســواء بالوســائل اإللكترونيــة أو علــى الــورق الطــابع غــري الرمســي،  
، وللـدفاع عـن    مقارنـة لليف أحناء العامل أساسـا      يف أحيان كثرية    تستعمل  منظمة الصحة العاملية،    

األهـــداف والغايـــات املتفـــق عليهـــا دوليـــا، ولتوجيـــه ة، ولرصـــد التقـــدم حنـــو نـــسياســـات معي
 .االستراتيجيات واالستجابات التقنية

بـا  ويف أورالصحة العاملية  ميلك املكتب اإلقليمي ملنظمة   ، مثال، على املستوى اإلقليمي  ف - ٤٦
تتعلـق مبواضـيع    صـحية   ، وإحصـاءات    أساسـية عددا من قواعـد البيانـات الـيت تضـم إحصـاءات             

 احلالــة الصــحية تحتلــياليف بيــة، وتســتخدم علــى نطــاق واســع  ولبلــدان األوراخاصــة بحمــددة 
بـــا بشـــكل منـــتظم يف   وكمـــا يشـــارك املكتـــب اإلقليمـــي يف أور   . )٤(بـــاووللمقارنـــة يف أور

ــة األور  ــة للجن ــة واالجتماعــات الفني ــة يوروســتات، واإلدارة العامــة لشــؤون الصــحة و  (بي محاي
، بشــأن املســائل ون والتنميــة يف امليــدان االقتصـادي منظمــة التعـا  ويف اجتماعــات ،)املسـتهلكني 

كمـا أن حـوايل   . املتعلقة مبؤشرات الصحة، وتنسيق عملية مجع البيانات والتعاريف وتوحيـدها         
 هي أيضا أعضـاء يف االحتـاد        أوروبا األعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف        ٥٢نصف البلدان الـ    
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ــة أو يف /ويب واألور ــة بـــني  وبالتـــايل فمـــن املهـــم  ؛منظمـــة التعـــاون والتنميـ املنـــهجيات املواءمـ
، مـن أجـل تفـادي        املشـتركة  مجـع البيانـات   أدوات  التعاريف، مبـا فيهـا      املستعملة و والتصنيفات  

ترد من خمتلـف املنظمـات للحصـول    قد حتميل البلدان  أعباء إضافية تترتب على طلبات خمتلفة        
 هذه املواءمة يف جماالت إحصـاءات       وقد حصل تقدم ملحوظ حنو حتقيق     . على نفس املعلومات  

 .واحلسابات الوطنية للنظم الصحيةأسباب الوفاة، وبعض إحصاءات املستشفيات، 
 منظمـة الصـحة للبلـدان   /املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصـحة العامليـة لألمـريكتني      وأنشـأ   - ٤٧

علـم األوبئـة   ة لبالنسـب املعلومـات اجلغرافيـة   يف إطـار نظـام     جمـال عمـل للتعـاون الـتقين          األمريكية
، ذات صـلة  التعـاون  مت تنفيـذ عـدة أنشـطة وبـرامج يف جمـال          ٢٠٠٤ويف عـام    . والصحة العامـة  

بتعزيز القدرات الوطنية علـى اسـتخدام وحتليـل البيانـات الـواردة مـن نظـم املعلومـات الصـحية                
هـذا  التعـاون  ويشـمل جمـال     . واإلحصائية العادية اليت هـي جـزء مـن نظـام املعلومـات اجلغرافيـة              

 .بني الوكاالت ووضع املعايريفيما تطوير التطبيقات والربجميات، وبناء القدرات، والتعاون 
، بالتعاون مـع برنـامج األمـم        املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لألمريكتني     وأنشأ   - ٤٨

ــة يف     ــة بالصــحة والبيئ ــة ومثــاين وزارات معني ــة أمريكــا الوســطى املتحــدة للبيئ ، مشــروعا منطق
. مكافحـة ناقـل جرثومـة املالريـا       من أجـل    ) DDT(الستخدام بدائل مستدامة ملادة دي دي يت        

ــراض          ــة ألغ ــاطق التجريبي ــن املن ــة م ــة يف كــل منطق ــات اجلغرافي ــام املعلوم ــب نظ ــيتم تركي وس
 .التخطيط والرصد والتقييم والتدخالت، وذلك باستخدام البيانات املتوافرة حاليا

، مـع مقـر املنظمـة،       ألمريكتنييف ا الصحة العاملية    ملنظمة   ةقليميتب اإل ااملك توقد عمل  - ٤٩
ــى تطــوير   ــة      �عل ــة يف جمــال نظــم املعلومــات اجلغرافي ــة ملنظمــة الصــحة العاملي اســتراتيجية عاملي

. مـن املنـاطق وإجنازاهتـا املاضـية       منطقـة    تستند إىل جتـارب املقـر وكـل          �وخرائط الصحة العامة  
ــييت نشــ    ــق جنــاح كــبري يف عمل ــامج احلاســويب  وحتق ــات   ر واســتخدام الربن ــابع لنظــام املعلوم  الت

  من أجل إجراء حتليـل     املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لألمريكتني      الذي طوره    اجلغرافية
لصحة العامة واألوبئة باستخدام األبعاد املكانية والزمنية، وذلك يف إطار التطبيقات الـيت متـت               ل

ــذه الســنة يف بورتوريكــ   ــات املتحــدة،    خــالل ه ــدا، والوالي ــل، وكوســتاريكا، وكن و، والربازي
 . واألرجنتني،وإكوادور، واجلمهورية الدومينيكية

 للواليـات املتحـدة   وكالـة التنميـة الدوليـة    أنشأ املكتب  بالتعـاون مـع         ٢٠٠٤ويف عام    - ٥٠
وكجـزء  . بلـة مشروعا شامال للصحة العامة يف بلدان أمريكا الالتينية ملدة السنوات الـثالث املق            

من ذلك املشروع، مت تطوير جمموعة من برامج نظم املعلومات الصحية وبـدأ اسـتخدامها منـذ                 
ــوبر/تشــرين األول ــة كــل مــن      . أكت ــيم جترب والغــرض الرئيســي مــن هــذه اجملموعــة توثيــق وتقي
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بـة منـوذج ُيحتـذى بـه        الربازيل واملكسيك يف منطقة نظام املعلومـات الصـحية، لكـي تكـون مبثا             
 .أفضل املمارساتتص بفيما خي
 عقد املكتب اجتماعا للجنة االستشارية اإلقليميـة املعنيـة بإحصـاءات            ٢٠٠٣ويف عام    - ٥١

 وقدمت اللجنة عدة توصيات، منها إعداد دورة تدريبيـة دوليـة يف جمـال اإلحصـاءات                  .الصحة
 .احليوية وإحصاءات الصحة

. ١٩٩٥األساســية للصــحة يف عــام وأطلــق املكتــب مبــادرة إقليميــة متعلقــة بالبيانــات   - ٥٢
ويتم حتديث البيانات األساسية للصحة على أسـاس سـنوي باسـتخدام بيانـات تـرد مـن الـدول               

وميكن الوصول إىل قاعدة البيانـات الواسـعة        . األعضاء ومن وكاالت األمم املتحدة املتخصصة     
لـى شـكل كتيـب    عوُتنشر جمموعة جزئيـة مـن البيانـات األساسـية      . النطاق عن طريق اإلنترنت   

 ُنشـر تقيـيم للمبـادرة اإلقليميـة املتعلقـة بالبيانـات             ٢٠٠٤ويف عام   . وزع على الدول األعضاء   ي
األساســية للصــحة بعــد مضــي عشــر ســنوات مــن إطالقهــا؛ والتقيــيم عبــارة عــن حصــر لنتــائج  

ــا      ــادرة وتوســيع نطاقه ــز املب ــدم توصــيات لتعزي ــا، ويق ــادرة وأثره ــر خــالل  . املب ــرض التقري وُع
 يف مقـر  ٢٠٠٤سـبتمرب  / املنعقد يف أيلولاألمريكية منظمة الصحة للبلداناع جملس إدارة اجتم
 .املنظمة
 اإلقليمـي   كتـب الع بفعاليـة بـدورها يف إدارة البيانـات، واسـتنادا إىل عمـل امل              طولالض - ٥٣

دار بإنشـاء  الصـحة العامليـة   وغـريه مـن املكاتـب اإلقليميـة للمنظمـة، تقـوم منظمـة          لألمريكتني،
تكـون مهمتـه تصـنيف ونشـر وإتاحـة مؤشـرات            على نطـاق املنظمـة،      لتبادل املعلومات   مقاصة  
 :ويشمل ذلك اإلجراءات التالية. سليمة على املستوى القطريصحية 

 مؤشــرا صــحيا مــن أحنــاء املنظمــة،  ٥٠تتكــون مــن أساســية اختيــار جمموعــة  )أ( 
عنـها مـن خـالل املكاتـب القطريـة          تشمل مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ويـتم اإلبـالغ              

 واإلقليمية واملقر؛

جتهيز شكل منوذجي إلدارة البيانات والتوثيق، مبا يف ذلـك البيانـات الوصـفية                )ب( 
البيانات القائمة على التجربـة، مصـادر البيانـات مـع           (ذات الصلة باملؤشرات األساسية للصحة      

وُيعـرض  ). اليب التقدير والتقـدير النـهائي  أوصافها، نوعية البيانات أو جهود مجع البيانات، أس     
املتبعــة يف كــل مــن البيانــات الــواردة مــن البلــدان، وأفضــل التقــديرات وفقــا ألســاليب التقــدير   

 منظمة الصحة العاملية؛

القاعـدة  بيانات تـديرها منظمـة الصـحة العامليـة واسـتخدام تلـك              قاعدة  إنشاء   )ج( 
موعة متنوعة مـن اجلـداول واملخططـات البيانيـة          للصحة باستخدام جم  األساسية  لنشر املؤشرات   

 .واخلرائط املصممة حسب احلاجة
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 اإليدز/ريوس نقص املناعة البشريةالبديلة لتقدير مدى انتشار فالطرائق  - ثامنا 
ــامج األمــم املتحــدة املشــترك املعــين بفــريوس نقــص املناعــة البشــرية    يعمــل  - ٥٤ ــدز/برن  اإلي

البشـرية   وثيـق للتوصـل إىل تقـديرات عـن فـريوس نقـص املناعـة                 ومنظمة الصحة العاملية بتعاون   
ومثـة فريـق عامـل مشـترك بـني الربنـامج واملنظمـة          . على املستويات القطري واإلقليمي والعـاملي     

ــبوعية  ــات أسـ ــد اجتماعـ ــنوي،    . يعقـ ــاس سـ ــى أسـ ــة علـ ــديرات اإلقليميـ ــتكمال التقـ ــتم اسـ ويـ
املعـين بفـريوس   ربنـامج  لم األوبئة التـابع لل    ويسدي فريق ع  . يف السنة   مرتني والتقديرات القطرية 
خصـائيي  إ املشورة للفريق العامل، ويشمل فريق علم األوبئـة كبـار            اإليدز/نقص املناعة البشرية  

وضع النماذج، وعلمـاء السـكان، وعلمـاء األوبئـة املتخصصـني يف جمـال فـريوس نقـص املناعـة                     
التــابع مركــز مراقبــة األمــراض   وحــدة مــن شــعبة الســكان بــاألمم املت اإليــدز، وممــثلني/البشــرية

 .للواليات املتحدة ومنظمة الصحة العاملية
فيمـا يتعلـق باألوبئـة املتفشـية        طرائق متنوعة   ، يستخدم   للتقدير للبلدان وقد أعد منوذج     - ٥٥
ــة النمــوذج واملســائل   . ذات مســتوى العــدوى املــنخفض /ركــزةتوامل وتصــف منشــورات حديث

وخـالل  . )٥(م االستقصاءات املستندة إىل السكان يف نظم املراقبـة        املتعلقة باستخدامه وباستخدا  
ــنتني  ــيتني، السـ ــر مـــن  املاضـ ــدير   ١٢٠تلقـــى أكثـ ــتخدام برجميـــات التقـ ــدريبات يف اسـ ــدا تـ  بلـ
ووصلت عملية إعـداد املبـادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتخدام االستقصـاءات املسـتندة                . واإلسقاط

 نشـطة للبلـدان الـيت أجـرت      وُتقـدم مسـاعدة تقنيـة   .إىل السكان يف نظم املراقبة مرحلة متقدمـة     
 .املراقبةو يستند إىل السكان لتمكينها من التوفيق بني االستقصاءات استقصاء

 
 باإلحصاءات الصحيةالفريق العامل املشترك بني األمانات املعين  - تاسعا 

ثالثني مـن أجـل     استجابة للدعوة اليت وجهتها اللجنة اإلحصائية يف دورهتا اخلامسة وال          - ٥٦
فريق عامل مشترك بـني األمانـات معـين باإلحصـاءات الصـحية لوضـع جـدول أعمـال                   �إنشاء  

منسق ومتكامل إلنتاج اإلحصاءات الصـحية واالتفـاق علـى تعـاريف وتصـنيفات ومنـهجيات                
موحدة يف جمال اإلحصاءات الصـحية، مسـتفيدا يف ذلـك قـدر اإلمكـان مـن اآلليـات القائمـة،                     

جـيم،   - ، الفصل الثـاين   E/2004/24 (�وائر اإلحصائية الرمسية يف مجيع املراحل     ومن إشراك الد  
 عــين باإلحصــاءات الصــحية املشــترك بــني األمانــات  املعامــل الفريــق ال، أنشــئ ))هـــ (٤الفقــرة 

 .يف تنسيقه الشعبة اإلحصائية ومنظمة الصحة العامليةواشتركت 
نشـطة اإلحصـائية حتديـد قضـايا معينـة          وكخطوة أوىل طُلب من أعضاء جلنة تنسيق األ        - ٥٧

جمموعـة  �وشـكل تقريـر     . اجلهـا معاجلـة جمديـة     ذات أولوية ميكن للفريق العامـل املشـترك أن يع         
ــة باإلحصــاءات الصــحية   ــرئيس املعني ــة يف آذار �أصــدقاء ال ، ٢٠٠٤مــارس /، املقــدم إىل اللجن
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يف اجملمـوع قـد وردت       كانت مثانيـة ردود      ٢٠٠٤نوفمرب  /وحبلول تشرين الثاين  . نقطة انطالق 
 :هنا تنقسم إىل ثالث جمموعات عامةوبيَّن حتليل أويل للردود أ. لجنةالمن أعضاء 

، مبا فيها حتديد مؤشـرات أساسـية تتعلـق     القضايا املعيارية والفنية والتشغيلية    )أ( 
، والصحة اإلجنابيـة، والتغذيـة،      الطفلتشمل صحة األم و   (يف نفس الوقت مبسائل صحية معينة       

مبــا فيهــا  (، وبإحصــاءات الــنظم الصــحية   )اجلوانــب الصــحية للبيئــة، واملخــدرات واجلرميــة    و
 ؛)احلسابات الصحية الوطنية، واملوارد البشرية، واملعلومات الصحية، وعمل النظم الصحية

إحصـاءات  بتوليـد    الـيت تتعلـق      القضايا القانونية وقضايا السياسات والتنفيـذ      )ب( 
والقواعـد املتعلقـة بالسـرية     ذلك اإلطـار القـانوين للتسـجيل احليـوي،     ، مبا يفواستعماهلاالصحة  

ــات التفصــيلية،  ومعاجلــة  ــة     ودور البيان ــة ووزارات الصــحة الوطني ــب اإلحصــائية الوطني املكات
 فيما بينها؛والعالقات 

، مبا فيه النتائج املترتبة على مشروع إعالن املبـادئ يف           التعاون بني الوكاالت   )ج( 
 إحصــاءات كــاالت املشــاركة يف إنتــاج واســتعمال خمتلــف الوودور ات الصــحة جمــال إحصــاء

 .الصحة وواليات هذه الوكاالت

 يف هذا التقرير، أقيمت بالفعل آليـات تعاونيـة ملعاجلـة مسـائل اإلحصـاءات                دوكما ور  - ٥٨
يف عدد مـن جوانـب الصـحة، وهـي مفتوحـة ملشـاركة مزيـد مـن الشـركاء حسـب مقتضـيات               

 ســتقوم الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة، بالتعــاون مــع منظمــة   ،وة تاليــةوكخطــ. األحــوال
ملواصـلة  وحتديـد اخلطـوط العريضـة        لقائمة املسائل املقترحـة،      صحة العاملية، مبزيد من التحليل    ال

وسـتعتمد هـذه العمليـة إىل أقصـى     . التعاون بشأن اجلوانب الرئيسية إلحصاءات الصـحة عملية  
 وأفرقــة العمــل والفــرق شــبكة القياســات الصــحيةوســتوفر . املتاحــة حــد ممكــن علــى اآلليــات 

يف معاجلـة عـدد مـن القضـايا         ذات املصـلحة    العاملة التابعة هلا وسـيلة لتعزيـز مشـاركة اجلهـات            
نظـم التســجيل احليــوي، واحلســابات الصـحية القوميــة، وعمــل الــنظم   ها منــوالـيت مت حتديــدها،  

يف داخــل البلــدان بشــكل صــريح علــى تعزيــز   ة شــبكالوســريكز عمــل الشــركاء يف  . الصــحية
طائفـة واسـعة مـن      التعاون بـني وزارات الصـحة واملكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة، وعلـى إشـراك                 

، مبن فيهم املاحنون اخلارجيون والوكاالت اإلمنائية واجملتمع املـدين، يف تعزيـز        الشركاء القطريني 
 .نظم املعلومات الصحية

 
 خامتة - عاشرا 

ــها، وستســعى     منظمــ - ٥٩ ــه يف عمل ــادئ وتطبيق ــة ملتزمــة بنشــر إعــالن املب ة الصــحة العاملي
وستسـتمر املنظمـة يف إجـراء مشـاورات منتظمـة      . لكفالة ذلك يف مجيع نـواحي الـربامج التقنيـة    
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واملنـتجني الرئيسـيني إلحصـاءات الصـحة مـن أجـل ضـمان التقيـد باملواعيـد يف                   املسـتعملني   مع  
شـبكة  وكذلك سيسـهم إنشـاء      .  واستعماهلا مان نوعيتها وإتاحتها  إنتاج البيانات الصحية، وض   

 البيانـات    يف تعزيز التعاون بني الشـركاء العـاملني يف جمـال إنتـاج واسـتخدام               القياسات الصحية 
علـى  واإلحصـاءات   الصحة  ب أمنت وأكثر إنتاجا بني اجلهات املعنية        الصحية، ويف بناء شراكات   

 .قطرياملستويات العاملي واإلقليمي وال
 
 احلواشي

 .http://unstats.un.org/unsd/statcom/ doc04/marrakech.pdfانظر  )١( 
 .www.surveynetwork.orgانظر  )٢( 
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سـوق العمالـة والسياسـات االجتماعيـة،        . �منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي         األعضاء يف   
 ).٢٠٠١، ، باريسمنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(، ٤٧رقمها ورقة 
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