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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
 *من جدول األعمال املؤقت) ب( ٤البند 

   إحصاءات الصحة: بنود للعلم
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الصحة  

 
 مذكرة مقدمة من األمني العام  

علــى طلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورــا  ف األمــني العــام بــأن حييــل، بنــاء  يتــشر 
حـصاءات الـصحة،    تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين بإ               ،**السابعة والثالثني 

 باختـصاصات الفريـق العامـل    ويرجـى مـن اللجنـة أن حتـيط علمـا     . مالذي يقدم إىل اللجنة للعل 
 .األمانات املعين بإحصاءات الصحةاملشترك بني 

 
 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الصحة  

إحـصاءات الـصحة اجتماعـه الثالـث        عقد الفريق العامل املشترك بني األمانـات املعـين ب          - ١
ــف، يف  ــاين ١٧يف جني ــشرين الث ــوفمرب / ت ــاب اجتمــاع مؤشــرات األهــداف   ٢٠٠٦ن ، يف أعق
وعملـت  ). الواليـات املتحـدة   (وقد ترأست االجتماع السيدة جينيفر مـادانس        . اإلمنائية لأللفية 

وقـد  . ألمم املتحـدة منظمة الصحة العاملية كأمانة لالجتماع بالتعاون مع الشعبة اإلحصائية يف ا         
 . عن اهليئات اإلحصائية الوطنية وتسع وكاالت ممثال٢١ًًا االجتماع ما جمموعه حضر هذ

 

 * E/CN.3/2007/1. 
ــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،   انظــر **  ، الفــصل E/2006/24) (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٦ الوث

 .األول، الفرع باء



E/CN.3/2007/17

 

2 06-65138 
 

 مـن االجتماعـات الـسابقة،       حلاضـرين مل يـشاركوا يف أي اجتمـاع        ومبا أن الكثري مـن ا      - ٢
فقد خصصت اجللسة الصباحية لتقدمي عروض عـن تـاريخ الفريـق العامـل والسـتعراض العمـل                  

 الفريـق  كمـا عرضـت اختـصاصات    . واصل يف جمال إحصاءات الصحة على الـصعيد الـدويل         املت
بعـد الظهـر السـتعراض      صـصت جلـسة     وخ.  اليت جرى وضعها يف االجتماعني املاضيني      العامل

 .االختصاصات وملناقشة وضع خطة عمل تتواءم مع هذه االختصاصات

صـرحية ومستفيـضة تناولـت اهلـدف         مناقشة   بعد الظهر وأجرى ممثلو البلدان يف جلسة       - ٣
ومع إبدائهم موعة من اآلراء عن أهـداف الفريـق العامـل وطريقـة عملـه،            . من الفريق العامل  

فقد توصلوا إىل توافـق عـام يف الـرأي مفـاده أن هـذا الفريـق ضـروري، لكنـه حيتـاج إىل بعـض                         
شأن ضــرورة وقــد جــرت مناقــشات بــ.  تنــسيقيةوحمافــلالوقــت إلنــشاء مــا يلزمــه مــن هياكــل 

ويـتعني  . جعل الفريق أكرب من الالزم   إشراك وزارات الصحة يف أعمال الفريق العامل إمنا دون          
 رائد يف تطوير عالقات تعـاون مـع الـوزارات           اإلحصائية الوطنية أن تضطلع بدور    على اهليئات   

 قي التأكيــد علــى ضــرورة إنــشاء مركــز تنــسي جــرىو. وينبغــي للفريــق العامــل أن يــدعم ذلــك
 امـل لـن يتـسلم العمـل املنـاط حاليـا           مفـاده أن الفريـق الع      اتفـاق كـان هنـاك     و. البلـد كل  ل  داخ

 لتبــادل املعلومــات مــن األنــشطة تيــسريا لتجميــع مجلــة بآليــات أخــرى إمنــا ســيعمل كمنتــدى   
ــصحة      ــة األساســية إلحــصاءات ال ــز البني ــى  . والعتمــاد أفــضل املمارســات لتعزي ــد اتفــق عل وق

 .تعريف واسع للصحةاستخدام 

ــواءم مـــع  ويعتـــزم األعـــضاء إنـــشاء هيكـــل  - ٤ ــة   داخلـــي يتـ حجـــم العـــضوية ومـــع خطـ
 .حمددة عمل

وكحـلٍ  . لعمـل لوقد حد طول هـذه املناقـشة مـن الفتـرة الزمنيـة املتاحـة لوضـع خطـة                     - ٥
بــديل، اتفــق ممثلــو الواليــات املتحــدة األمريكيــة والنــرويج وفنلنــدا وكنــدا واملكــسيك وزامبيــا   

 صغري يتوىل وضع برنـامج لالجتمـاع الـسنوي القـادم            تشكيل فريق عامل    أفريقيا على  وجنوب
يطلب مـن األعـضاء العمـل علـى بنـود جـدول             سـ و. على املشاركني ليقومـوا باستعراضـه     يعمم  

علــق باالجتمــاع وبــدورات ســابقة  وســيقدم هــذا التقريــر املت. الوثــائق الالزمــةوإعــداداألعمــال 
 .اللجنة إىل

ان احلاضــرة االهتمــام باالنــضمام إىل عــضوية الفريــق العامــل، وقــد أبــدت معظــم البلــد - ٦
ومبـا أن  . كأعـضاء فيـه  بلدان إىل التشاور مع منظماا قبل االلتزام بالعمـل          عدة  بينما احتاجت   

 حضور هذا االجتماع قد ارتـبط حبـضور اجتمـاع مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة لتـوفري                   
 العضوية إىل أمم أخرى لـضمان متثيـل البلـدان مـن كـل               ةإتاح تكاليف السفر، فإنه ينبغي أيضا    

إذا كان عـدد البلـدان كـبريا حبيـث تتعـذر إدارة            ويتعني،  .  مجيع مستويات التنمية   علىاملناطق و 
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 تتوىل عملية التناوب بني األعضاء أو تـسمية جلنـة توجيهيـة صـغرية تقـوم             اإنشاء آلية م  الفريق،  
 .بتوجيه عمل الفريق العامل

استحــسن املمثلــون عقــد  و.  مناقــشة أفــضل مكــان لعقــد االجتمــاع الــسنوي  وجــرت - ٧
 . اإلقليمية مع أحد اجتماعات تعداد السكاناالجتماع متواكبا

 .وقد عدل الفريق العامل االختصاصات لكي يعكس املناقشة، مث اعتمدها - ٨

وسـيحدد  .  للعـام املقبـل    رئيـسة ) الواليـات املتحـدة   (وانتخبت السيدة جينيفر مـادانس       - ٩
 . عقب االجتماع السنوي القادمالرئيس املشارك الذي سيغدو رئيسا أيضا

 
 اختصاصات الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الصحة  

الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الصحة هو فريق عامـل مـشترك               - ١٠
األعـضاء وممثلـي اهليئـات اإلحـصائية الوطنيـة وغريهـا مـن          بني وكاالت األمم املتحـدة والـدول        

وقـد دعـت اللجنـة، يف دورـا      . الوكاالت اهلامـة الدوليـة أو املتجـاوزة حلـدود الواليـة الوطنيـة             
فريـق عامـل مـشترك بـني األمانـات معـين بإحـصاءات الـصحة                ”اخلامسة والـثالثني، إىل إنـشاء       

 ولالتفاق علـى تعـاريف      ة إحصاءات الصح  جإلنتاليقوم بوضع جدول أعمال منسق ومتكامل       
يف إحــصاءات الــصحة، مــع االســتفادة مــن اآلليــات تــستخدم وتــصنيفات ومنــهجيات موحــدة 

 .)١(“اإلحــصاءات الرمسيــة يف مجيــع املراحــلحيثمــا ميكــن ذلــك، مــع إشــراك جمتمــع املوجــودة 
 املتحـدة والنظـام     واحلاجة إىل الفريـق العامـل تكمـن يف ردم اهلـوة القائمـة بـني وكـاالت األمـم                   

 باهليئـات اإلحـصائية الوطنيـة، األمـر الـذي يرتقـي جبـودة وجـدوى إحـصاءات                   اإلحصائي ممثال 
وأمانة الفريق العامل هي مسؤولية تضطلع ا منظمة الصحة العاملية، مبساعدة الـشعبة             . الصحة

املتحــدة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة بوصــفها أمانــة للجنــة، وبالتــشاور مــع وكــاالت األمــم    
العامــل وتكوينــه وطريقــة عملــه، وهــذه االختــصاصات حتــدد مهــام الفريــق . والــدول األعــضاء

 . عن تنفيذ االستنتاجاتل أعماله وتقدميه للتقارير، فضاليف ذلك وضع جدو مبا
 

 املهام  

تتمثل املهمة الرئيسية للفريق العامل يف حتسني عملييت مجـع ونـشر إحـصاءات الـصحة                 - ١١
يــادة التفاعــل بــني وكــاالت األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء وهيئاــا اإلحــصائية مــن خــالل ز

الوطنيــة وغريهــا مــن الوكــاالت الدوليــة والوكــاالت املتجــاوزة حلــدود الواليــة الوطنيــة املهتمــة 

_________________ 

الفـرع جـيم،   ، الفصل الثـاين،    )E/2004/24 (٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، امللحق رقم         )١( 
 .‘٢‘) هـ (٤الفقرة 
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 حتـسني مـستوى التنـسيق بـني الوكـاالت الدوليـة واهليئـات               املهمة أيـضا  وتشمل هذه   . بالصحة
ــة و ــصاإلحـــصائية الوطنيـ ــل كمنـــرب . حةوزارات الـ ــستخدم الفريـــق العامـ  لالطـــالع علـــى ويـ

التطورات الدولية الرئيسية يف جمال إحصاءات الصحة ويقدم التوصـيات إىل اللجنـة وإىل مجيـع             
 :وكاالت األمم املتحدة بشأن املسائل التالية

 لتنــسيق يف جمــال الــصحة واإلحــصاءات    لعملــييت املواءمــة وا النــشطالتعزيــز  )أ( 
 ية؛احليو

ــصنيفات     )ب(  ــات الفـــضلى والتـ ــدة واملمارسـ ــاريف املوحـ ــال للتعـ ــريس الفعـ التكـ
واملنهجيات املتبعة يف إحصاءات الصحة، مبـا يف ذلـك حتديـد جمموعـة أساسـية مـن إحـصاءات                     

  تقييمها؛بالصحة اليت جي

علومـــات الـــصحة تـــشمل دوائـــر الـــصحة احلفـــز علـــى وضـــع نظـــم قطريـــة مل )ج( 
 .واإلحصاء معا

 
 يةعضوال  

 :يضم أعضاء الفريق العامل - ١٢

 مجيـع  ممثلني قطريني من اهليئات اإلحصائية الوطنيـة، يراعـى يف انتقـائهم متثيـل              )أ( 
 املناطق ومستويات التنمية؛

ــة األوروبيـــة، واملكتـــب اإلحـــصائي    )ب(  ــها اجلماعـ ممـــثلني عـــن الوكـــاالت، ومنـ
دان االقتصادي، والـشراكة يف اإلحـصاء       للجماعات األوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية يف املي      

املعـين بفـريوس    ، وبرنـامج األمـم املتحـدة املـشترك          من أجل التنمية يف القرن احلـادي والعـشرين        
جلان األمم املتحدة اإلقليمية، وبرنـامج      دى  اإليدز، واملكاتب اإلحصائية ل   /نقص املناعة البشرية  

ــة،  األمــم املتحــدة للبيئــة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسك    ان، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفول
ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وشـبكة                    

 القياسات الصحية، والبنك الدويل؛

ألولويـات   عنـدما تقتـضي ذلـك ا       نياخلرباء املدعوين للعمل بـصفتهم استـشاري       )ج( 
 احلالية للفريق العامل؛

 . اإلحصائية يف األمم املتحدة ومنظمة الصحة العامليةالشعبة )د( 

 ثـالث سـنوات،   مل الذي حيتفظ ذا املنصب لفترةويقترح األعضاء رئيس الفريق العا    - ١٣
وتتمثـــل مهـــام رئــيس الفريـــق العامـــل يف رئاســـة  . مــع إمكانيـــة إعـــادة تكليفـــه لفتــرة أخـــرى  
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؛  بالتعاون مع األمـني التنفيـذي  ساتاالجتماعات؛ وصياغة جدول األعمال وكتابة حماضر اجلل   
واالتـــصال بأمانـــة منظمـــة الـــصحة العامليـــة لرصـــد حالـــة تقـــدم العمـــل يف اـــاالت املتـــصلة    

 وكــذلك أفرقــة فرعيــة ، جلنــة توجيهيــةمــن الــضروري تعــينيكــون يوقــد . بإحــصاءات الــصحة
 .امل على حجم الفريق الع ذلكتوقفيعلى مسائل حمددة هي موضع اهتمام، إمنا تركّز 

 
 طريقة العمل  

ميكن لوكاالت األمم املتحدة والدول األعضاء وأعضاء الفريـق العامـل تقـدمي              )أ( 
وتقــدم هـذه املقترحــات إىل أمانـة منظمــة   . ريـضة املــذكورة آنفـا  مقترحـات بـشأن املواضــيع الع  

 عميمها على أعضاء الفريق العامل؛الصحة العاملية لت

دة يف الــسنة علــى األقــل ويف مكــان مناســب  جيتمــع الفريــق العامــل مــرة واحــ  )ب( 
نظمــة الــصحة العامليــة مــشروع جــدول وتعمــم م. وبتــاريخ يتفــق عليــه أثنــاء االجتمــاع الــسابق

 األقـل مـن     بالتشاور مع رئيس الفريق العامل، قبـل شـهر واحـد علـى             وذلك   ، االجتماع أعمال
 موعد انعقاد االجتماع؛

  سنوي؛تام كل اجتماععام التايل عند اختتوضع خطة عمل لل )ج( 

تتــوىل تنظــيم الــيت  امليــة مبهــام أمانــة الفريــق العامــلتــضطلع منظمــة الــصحة الع )د( 
 جدول األعمال والدعوات وتقارير االجتماعات؛

 عــن ، باســتثناء اجتماعــه الــسنوي،ميكــن للفريــق العامــل أن يــضطلع بأعمالــه  )هـ( 
  تنـسيقي لكـل هـذه املراسـالت وفقـا          زوتعمل منظمة الصحة العامليـة كمركـ      . طريق املراسالت 

 ).الربيد اإللكتروين أو منتدى مشترك للمناقشةبمثل منتدى (تفق عليها يلطرائق 

وتنفيــذ .  إىل اللجنــة عــن طريــق الــرئيس واألمانــةتقريــرا ســنوياالفريــق العامــل يقــدم و - ١٤
ت األمــم اهليئــات اإلحــصائية الوطنيــة ووكــاالو مــسؤولية تقــع حــصرا علــى عــاتق  توصــياته هــ

 . إحصاءات الصحة وحتليلهاإنتاجاملتحدة املسؤولة عن 

 


