
E/CN.3/2006/17  األمــم املتحـدة 

 

  الس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
4 December 2005 
Arabic 
Original: English 

 

 
090106    090106    05-64646 (A) 

*0564646* 

 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السابعة والثالثون

 ٢٠٠٦مارس /آذار ١٠-٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ب( ٤البند 

   اإلحصاءات الصحية: بنود للعلم
 تقرير منظمة الصحة العاملية عن اإلحصاءات الصحية  

 
 مذكرة من األمني العام  

يتـشرف األمـني العـام    ، ** والـثالثني السادسةعمال بطلب اللجنة اإلحصائية يف دورا       
ويطلـب إىل اللجنـة     . اإلحصاءات الصحية  بأن حييل إىل اللجنة تقرير منظمة الصحة العاملية عن        

 .رير املقدم للعلمأن حتيط علما بالتق
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 مقدمة  
 ٥ إىل ٢ الفتـرة مـن      والـثالثني املعقـودة يف     اخلامـسة دعت اللجنة اإلحصائية يف دورا       - ١

 إىل إنشاء فريق عامـل مـشترك بـني األمانـات معـين باإلحـصاءات الـصحية                  ٢٠٠٤مارس  /آذار
 تعريفـات ى صحية واالتفاق علـ  منسق ومتكامل إلنتاج إحصاءات بغرض وضع جدول أعمال

يف جمـال اإلحـصاءات الـصحية، مـع االسـتفادة قـدر املـستطاع         وتصنيفات ومنـهجيات موحـدة  
دوائــر اإلحــصاءات الرمسيــة يف مجيــع املراحــل، الســيما اخلــرباء   مــن اآلليــات القائمــة، وإشــراك

 إىل ١ املعقـــودة يف الفتـــرة مـــن يف دورـــا الـــسادسة والـــثالثني، ودعـــت اللجنـــة )١(القطـــريني
 الفرديــة البيانــات اإلعــالن عــنمعلومــات مــستكملة بــشأن ، إىل تقــدمي ٢٠٠٥مــارس /آذار ٤

 .)٢(املناسبة اجلماعيةمع البيانات ) ٢٠٠٣-٢٠٠٢ (املستقاة من املسح الصحي العاملي
مـن   هذا التقرير املوجز التقدم احملرز يف هذين االني ويلخص اجلهود املبذولة         ويعرض - ٢

علـى تعزيـز نظــم    نتـاج اإلحـصاءات الـصحية ومــساعدة البلـدان    ي إلاالسـتراتيج تنـسيق  الأجـل  
 .تبعا لذلكا  الصحية علوماتامل
 

شـــبكة : التعـــاون بـــني منظمـــة الـــصحة العامليـــة والـــدوائر اإلحـــصائية       - أوال 
 الصحية القياسات

مـايو  /تشغيل شبكة القياسات الصحية يف مجعية الصحة العاملية يف أيـار    أعلن رمسيا بدء     - ٣
التعــاون علــى اجلمــع بــني  القــوي يف تركيــز الوتعكــس عــضوية جملــس هــذه الــشبكة  . ٢٠٠٥
  لتعزيـز قـدرة البلـدان    العـاملي واإلقليمـي والقطـري   املستوياتالصحية واإلحصائية على  الدوائر
وتـضم عـضوية الـس     . وحتليلـها ونـشرها واسـتخدامها    سـليمة إحـصاءات صـحية  إعـداد  على 
جنـوب  وأوغنـدا   ( الوطنيـة    ئيةكاتـب اإلحـصا   امل عن وزارات الـصحة و     ة من البلدان النامي   ممثلني

أما ممثلو النظام املتعـدد األطـراف فهـم منظمـة      .اإلقليمية ومراكز البحوث )ممثالن حالياأفريقيا 
باألمانة العامـة    الشؤون االقتصادية واالجتماعية   األمم املتحدة للطفولة، والبنك الدويل، وإدارة     

ومــن بــني اجلهــات الــيت متثــل املــاحنني الثنــائيني        .منظمــة الــصحة العامليــة  ، وألمــم املتحــدة ل
القطـاعني العـام واخلـاص وكالـة التنميـة الدوليـة التابعـة         واملؤسـسات والـشراكات القائمـة بـني    

 أيرلنــداوململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى    يف االتنميــة الدوليــة  وزارة للواليــات املتحــدة، و 
ــشمالية ــة اال ــة،  ، والوكال ــة الدولي ــة للتنمي ــتس، واملفوضــية     لدامنركي ــدا غي ــل وملين ومؤســسة بي

والسل واملالريا، وبرنامج األمم املتحـدة املـشترك    األوروبية، والصندوق العاملي ملكافحة اإليدز
جلنـة املـساعدة   يف الـس  ومـن األعـضاء اآلخـرين     .اإليـدز /البـشرية  املعين بفريوس نقص املناعـة 

ــة ــادرة،اإلمنائي ــرن احلــادي      ومب ــة يف الق ــن أجــل التنمي ــشراكة يف اإلحــصاءات م ــشرين   ال والع
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 ومراكـز مكافحـة     ،امليـدان االقتـصادي    نظمة التعاون والتنميـة يف    التابعة مل ) ٢١شراكة باريس   (
 . يف مقر منظمة الصحة العامليةحالياشبكة الأمانة توجد و .)أطلنطا(منها األمراض والوقاية 

 الــصحية إىل التحفيــز علــى وضــع نظــم قطريــة للمعلومــات  وــدف شــبكة القياســات - ٤
  صـنع لـدعم  يف الوقـت املناسـب   الـسليمة املعلومـات  من مث زيـادة تـوافر واسـتخدام    و الصحية،

 هلـذا اهلـدف، حـددت       دعمـا و . بالصحة على الصعيدين القطري والعاملي     ذات الصلة القرارات  
  :الشبكة ثالثة مقاصد هي

ــة، مبــا يف ذلــك األدوات واملؤشــرات   بــشأنراء توافــق يف اآلالتوصــل إىل  •  ــنهج التقني  ال
معلومـات الـصحية   قطريـة لل وضـع نظـم   من أجـل توجيـه وحتريـك عمليـة      والتحليالت

 . تلك البياناتجودةاحلصول على البيانات ووسائل  وحتسني
 . ا الصحيةعلوماتامللبلدان لتعزيز نظم إىل اايل امل وتقينالدعم التقدمي  • 
احلـصول علـى املعلومـات واسـتخدامها        الـيت تكفـل     وافز  احلـ نظم و السياسات و  ال وضع • 

 .والعاملي القطري ينالقرارات على الصعيد صنعيف 

ــصحية         - ٥ ــات ال ــة للمعلوم ــنظم القطري ــى ال ــصحية عل ويركــز إطــار شــبكة القياســات ال
  عـرض وقـد  .ها واسـتخدام ا ومنتجاـ ا وممارساهاوموارد  سياق اإلحصاءات الصحيةشملوي

، مبـا يف ذلـك   ئيةكاتـب اإلحـصا  املمشروع اإلطار ونـوقش يف عـدة اجتماعـات شـاركت فيهـا              
شـراكة  نظمتـهما  وطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات     الطـط   اخلبشأن  اجتماعان مشتركان بني األقطار     

تعزيــز نظــم إىل ويف اجلولــة األوىل للمقترحــات القطريــة الراميــة  . يف زامبيــا وغانــا٢١بــاريس 
 تتــراوح اتــشمل منحــ( للتمويــل ا مقترحــ٤١مــات الــصحية، وافــق جملــس الــشبكة علــى  املعلو

ة علـى   القطريـ املقترحـات مجيـع  نص وتـ  ).دوالر ٥٠٠ ٠٠٠ ودوالر  ١٠٠ ٠٠٠ بـني قيمتـها  
 .التعاون بني الدوائر الصحية واإلحصائية يف البلدان، وهو ما تشجعه مبادئ الشبكة بقوة

مشترك، استنادا إىل العمل الـذي       استبيان صحي جديد  إعداد   العمل من أجل     استمرو - ٦
 الــصحية، وبالتنــسيق مــع األفرقــة باملــسوحاتيتعلــق  أجنزتــه املنظمــات الوطنيــة والدوليــة فيمــا 

املعـــين بـــنظم ) يوروســـتات(ة القائمـــة مثـــل فريـــق املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــ 
 العمـل  اويـشرف علـى هـذ    .إلعاقـة املعلومـات الـصحية، وفريـق مدينـة واشـنطن املعـين بقيـاس ا       

 ،الــصحة العامليــة ومنظمــةاألمريكيــة  مــن كنــدا والواليــات املتحــدة فريــق تــوجيهي يــضم كــال
احلالـة الـصحية يف الفتـرة     بشأن قياس قد اجتماعوع .ويوروستات واللجنة االقتصادية ألوروبا

مــه كــل مــن  يف تنظيتاشــترك  يف بودابــست،٢٠٠٥نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٦ إىل ١٤مــن 
الذي اضـطلعت   عمل  ال إىل هذا االجتماع    استندوقد   .اللجنة االقتصادية ألوروبيا ويوروستات   

مبـشاركة منظمـة   (العـام املاضـي   خـالل   باحلالة الـصحية  ة العمل املعنيوفرقةاللجنة التوجيهية  به  
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قيـاس  لمـة   الالزمـن أجـل تعريـف اإلطـار املفـاهيمي وحتديـد امليـادين واألسـئلة                 ) الصحة العاملية 
ألمـم املتحـدة    امـع جلنـة       يف هـذا اـال     هاوستواصل منظمة الصحة العاملية عمل     .احلالة الصحية 

 .االقتصادية ألوروبا ويوروستات
وقــدمت منظمــة الــصحة العامليــة النــصح واملــشورة واملعلومــات بــشأن صــحة الــسكان   - ٧

ــيت       ــة ال ــصحية الوطني ــات إىل الوكــاالت اإلحــصائية وال ــسبة الوفي ــة   ون ــيالت للحال ــوم بتحل تق
مكتـب األمـم املتحـدة      فيهـا    الدوليـة، مبـا      واملنظمـات ) ٢٠حنو  (الصحية على مستوى السكان     

ومنظمـة التعـاون    ،  ومعهد األمم املتحدة لبحوث التنمية االجتماعية     ،  املعين باملخدرات واجلرمية  
 األمـــراض  ومراكـــز مكافحـــة،ومـــصرف التنميـــة اآلســـيوي والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي،

إضـافة إىل ذلـك، عملـت منظمـة الـصحة العامليـة       و . ومؤسسة بيل ومليندا غيتس،والوقاية منها
 للـصحة  مـسح يف إعـداد  بشكل وثيق مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ     

 .نكما أبدت مناطق أخرى اهتمامها ذا التعاو .واإلعاقة واختباره ميدانيا يف مخسة بلدان
 

 املسح الصحي العاملي -ا نيثا 
بلـدان لتنفيـذ املـسح     تعاونـت منظمـة الـصحة العامليـة مـع املكاتـب اإلحـصائية يف عـدة         - ٨

 كما عملت مع بلدان أخـرى لتنقيـة جمموعـات       ،٢٠٠٣-٢٠٠٢خالل الفترة    الصحي العاملي 
مــن أجــل  املنظمــة تعمــلويف إطــار عمليــة تفاعليــة،  .٢٠٠٥-٢٠٠٤البيانــات خــالل الفتــرة 

مـــن كـــانون  وخـــالل الفتـــرة . البلـــدان بتبويبـــات أساســـية ومبجموعـــة بيانـــات نقيـــة تزويـــد
نـشر علـى املوقـع الـشبكي ملنظمـة الـصحة            ، ست ٢٠٠٦فرباير  / إىل شباط  ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

 . جمموعة ائية من البياناتتشمل ) بلدا٦٠أزيد من ( جلميع البلدان قياسيةالعاملية جداول 
 اسـتخدام   يف جمـال   زيـادة القـدرات القطريـة        علـى   أيـضا  نظمة الـصحة العامليـة     م وتعمل - ٩

 :ويف هذا الصدد .بيانات املسح الصحي العاملي
ا م نظمتـه  اللـتني  العمـل    حضر مـشاركون مـن مخـسة مكاتـب إحـصائية وطنيـة حلقـيت               • 

ــا     ــة يف منطقــة املكتــب اإلقليمــي ألفريقي  حتليــل البيانــات بغــرضمنظمــة الــصحة العاملي
ــارير املــستمدة مــن املــسح الــصحي العــاملي    و ــدان املكتــب اإلقليمــي يفصــياغة التق   بل

 . بلدا١٨وعددها 

 الـصحية   للمـسوحات حضر مشاركون من مكاتب إحصائية وطنية اجتماع التخطيط          • 
 ).اليمنفيها مبا (جلس التعاون اخلليجي األعضاء مببلدان اليف 

تقــدمي دعــوة لة الكنديــة لإلحــصاءات والوكالــ معاهــد كنــدا للبحــوث الــصحية  توجــه • 
 . العاملياملسح الصحيللبيانات املستقاة من حتليالت جراء إلطلبات 



E/CN.3/2006/17  
 

05-64646 5 
 

اجلهات الرئيـسية املـستعملة لبيانـات    هي  أن تكون املكاتب اإلحصائية القطرية    وقعويت - ١٠
حـصلت  قـد  و .علـى املـستوى القطـري   التحلـيالت الـيت تـتم    الـصحي العـاملي مـن حيـث      املسح
مـن أجـل إتاحـة      ) نيستار(مة الصحة العاملية على وحدة خدمة حاسوبية وبرنامج حاسويب          منظ

أوىل جمموعـات البيانـات    تاح للعمـوم وست .املناسبةالشارحة البيانات توفري البيانات للعموم مع 
ويتوقـع  . ٢٠٠٦مـارس  /فربايـر إىل آذار / جمموعة خالل الفتـرة مـن شـباط    ٣٠ الكاملة وعددها 
 خـــالل الفتـــرة مـــن ، جمموعـــة٤١ وعـــددها ، بـــاقي جمموعـــات البيانـــاتشرأن يلـــي ذلـــك نـــ

 .٢٠٠٦يونيه /أبريل إىل حزيران/نيسان

مـن أجـل     األسر املعيـشية ملسوحاتوتتعاون منظمة الصحة العاملية مع الشبكة الدولية  - ١١
وىل  وسـتت  ، البيانـات املـشتركة    قاعـدة  الصحي العاملي يف     للمسحالشارحة  إدخال مجيع البيانات    

تــصرح ــا البلــدان وتتيحهــا للنــشر علــى نطــاق  أن  مبجــرد الفرديــةمــسؤولية إدخــال البيانــات 
 .أوسع

 
  الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات الصحية -ثالثا  

ع الفريــق العامــل املــشترك بــني األمانــات املعــين عقــدت منظمــة الــصحة العامليــة اجتمــا - ١٢
 تـشرين  ٢٨ية، وذلك يف مقر منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة يف            باإلحصاءات الصح 

 مـن أجـل وضـع       ،ألمم املتحـدة  بـا شـعبة اإلحـصاءات     بتسهيالت قدمتها   ،  ٢٠٠٥نوفمرب  /الثاين
 تعريفـــاتصحية واالتفـــاق علـــى الـــحـــصاءات اإلجـــدول أعمـــال منـــسق ومتكامـــل إلنتـــاج  

 مـع االسـتفادة مـن اآلليـات املتـوافرة           يف اإلحـصاءات الـصحية،    موحدة  وتصنيفات ومنهجيات   
وقـد  .  اللجنـة اإلحـصائية يف دورـا اخلامـسة والـثالثني           على حنو ما أوصـت بـه      ،  قدر املستطاع 

دول األعمال الذي وضع استنادا إىل استشارة أعـضاء جلنـة تنـسيق    وفقا جل نظم هذا االجتماع
 . للجنةة والثالثنيالسادساألنشطة اإلحصائية واملناقشات اليت أجريت يف الدورة 

وجنـوب   وتايلنـد  وبوتـسوانا  سـتراليا أ(وقد حضر االجتمـاع ممثلـون مـن مخـسة بلـدان         - ١٣
األمم املتحــدة ومنظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــة األمــم بــوالــشعبة اإلحــصائية ) والــصني أفريقيــا

املـشاركني  وافـق مجيـع      كما   . جدول األعمال بصيغته املقترحة     وأُقر .املتحدة لألغذية والزراعة  
ــة بــأن     رئاســة الــسيد ريــشارد مــادن  يتــوىل علــى االقتــراح الــذي قدمتــه منظمــة الــصحة العاملي

 .االجتماع
عقـب االجتمـاع الثـامن لفريـق اخلـرباء          قد جـرى التخطـيط لالجتمـاع مباشـرة          كان  و - ١٤

 لأللفيـــة، املعقـــود يف رومـــا يف املـــشترك بـــني الوكـــاالت املعـــين مبؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــة
األهــداف ؤشــرات فريــق اخلــرباء املعــين مب، واجتمــاع ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٥ و ٢٤
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يف كالمهـا  عقـدا   (٢٠٠٥أكتـوبر  / تـشرين األول ٢٧ و٢٦ يف  يف رومـا  املعقود  اإلمنائية لأللفية   
ــة     ــة والزراع ــة األغذي ــر منظم ــعبة اإلحــصاءات    مق ــن ش ــدعوة م ــب ــصادية  ب ــشؤون االقت إدارة ال

مـن أجـل متكـني ممثلـي البلـدان والوكـاالت       وذلـك   ) ة العامة لألمم املتحـدة    ألمانباواالجتماعية  
 مل توجـه الـدعوات الرمسيـة إىل الوكـاالت يف          ،لألسـف  ولكـن،    .من احلضور بتكلفة منخفـضة    

لمـشاركني ووافقـت علـى    لاعتـذارها  عـن  منظمة الـصحة العامليـة    أعربت وقد .الوقت املناسب
 .  تتمكن من احلضورأن توجه اعتذارا إىل اجلهات اليت مل

مـشروع صـالحيات الفريـق العامـل املـشترك      ومناقـشة  تعميم   وجرى خالل االجتماع   - ١٥
مــست إســهامات إضــافية مــن مجيــع  دخلــت تعــديالت علــى الــنص والت أُكمــا . بــني األمانــات

 .املنظمات املعنية باإلحصاءات الصحية
وتتمثـل املهمـة    .ترك بـني األمانـات  هـام الفريـق العامـل املـش    ومت تنقـيح الـنص املتعلـق مب    - ١٦

 منـــرب لتبـــادل املـــستجدات الدوليـــة الرئيـــسية يف ميـــدان أن يكـــون مبثابـــةالرئيـــسية للفريـــق يف 
 األمـم   منظمـات اإلحصاءات الصحية ووضع توصـيات لتقـدميها إىل اللجنـة اإلحـصائية وكافـة               

 :املتحدة بشأن املسائل التالية
 .األولويات يف جمال اإلحصاءات الصحيةتشجيع املواءمة والتنسيق وحتديد  • 

 يف املوحــدة والتــصنيفات واملنــهجيات التعريفــات واســتخدام وتــشجيع وضــعمناقــشة  • 
 .اإلحصاءات الصحيةجمال 

 نظــم قطريــة مناســبة للمعلومــات الــصحية تــشمل الــدوائر الــصحية        تــشجيع إنــشاء  • 
 .واإلحصائية

ها أولويــات أساســية للفريــق العامــل  ونــاقش االجتمــاع أربعــة مواضــيع حمــددة بوصــف   - ١٧
ــياملـــشترك بـــني األمانـــات  ــة :  وهـ ــم اإلحـــصاءات احليويـ ــبكة القياســـات الـــصحية ،نظـ  ، وشـ

 التــصنيف اإلحــصائي الــدويل لألمــراض واملــشاكل واســتكمال ،وإحــصاءات الــصحة واإلعاقــة
: يليف املوقــع التــااالجتمــاع حمــضر وميكــن االطــالع علــى مــذكرة  .وتنقيحــه بالــصحةاملتعلقــة 

http://www.who.int/healthinfo/en/. ٢٠٠٦ ثان يف عام اجتماعقرر عقد ومن امل. 
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