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 اإلحصائية اللجنة
 األربعون الدورة
 ٢٠٠٩ فرباير/شباط ٢٧-٢٤
 *املؤقت األعمال جدول من )ز( ٣ البند
 الصحة إحصاءات :القرار واختاذ للمناقشة بنود

  
  الصحة بإحصاءات املعين األمانات بني املشترك العامل الفريق تقرير  

  
 العام األمني من مذكرة  

  
 دورهتــا يف اإلحــصائية اللجنــة مــن طلــب علــى بنــاء حييــل، بــأن العــام األمــني يتــشرف 
 .الـصحة  بإحـصاءات  املعـين  األمانـات  بـني  املـشترك  العامـل  الفريـق  تقريـر  ،**والـثالثني  التاسعة
 األمانــات بــني املــشترك العامــل الفريــق قــدمها الــيت االقتراحــات يف النظــر اللجنــة مــن ويرجــى
 خـالل  العمـل  إطـار  تطـوير  مواصلة العامل الفريق يقترح التحديد، وجه وعلى .عليها واملوافقة
 فــور يمــهوتقي العمــل إطــار الســتعراض اخلــرباء لفريــق اجتمــاع عقــد إىل وويــدع القادمــة الــسنة
  .األويل املشروع صياغة من االنتهاء

 
 الصحة بإحصاءات املعين األمانات بني املشترك العامل الفريق تقرير    

 االجتماع وقائع موجز  -أوال   
 اخلـامس  اجتماعـه  الـصحة  بإحـصاءات  املعين األمانات بني املشترك العامل الفريق عقد  - ١
 ،٢٠٠٨ أكتـــوبر/األول تـــشرين ١٧ و ١٣ يف الــصني،  ،شـــنغهاي يف )جلــستني  علـــى التــأم (
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 الفــصل ،)E/2008/24( ٤ رقــم امللحــق ،٢٠٠٨ واالجتمــاعي، االقتــصادي للمجلــس الرمسيــة الوثــائق انظــر  **  

   .٣٩/١١٥ املقرر باء، األول،
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 االجتمـاع  جلـسيت  توترأسـ  .الرمسيـة  لإلحـصاءات  الدوليـة  الرابطـة  مـؤمتر  انعقـاد  مـع  بالتزامن
 :التاليـة  البلـدان  عـن  ممثلـون  االجتمـاع  يف وشـارك  ).املتحـدة  الواليات( مادانز جينيفر كلتيهما
 جنـوب  ممثـل  يـتمكن  مل( املتحـدة  يـات والوال والنـرويج،  كندا،و والفلبني، والربازيل، أستراليا،
 الدوليـــة لرابطـــةل ةدور العامـــل الفريـــق رعـــى ذلـــك، إىل وباإلضـــافة ).احلـــضور مـــن أفريقيـــا

 .الــصحة إحــصاءاتب املتعلقــة اإلداريــة البيانــات اســتعمال علــى تركــز الرمسيــة لإلحــصاءات
 مـن  ورقـات  يهـا ف وقُـّدمت  وترأسـتها،  العامـل  الفريـق  باسـم  الـدورة  املتحدة الواليات ونظمت
 مـن  وعـض ال اخلتاميـة  املالحظـات  وقـدم  .وكنـدا  والفلـبني،  أفريقيـا،  جنوب من األعضاء جانب
  .الربازيل

 يتـوىل  أن ،٢٠٠٧ نـوفمرب /تـشرين الثـاين    يف املعقود اجتماعه يف العامل الفريق واقترح  - ٢
 لـسنة ا خـالل   وضع املـشروع األويل    جيري أن على الصحة إلحصاءات عمل إطار وضع مهمة
 مـصادر  وأكثـر  املـضمون  بـني  والعالقـة  الـصحة  إحـصاءات  مضمون العمل إطار وحيدد .التالية

 دورهتـا  يف اإلحـصائية  املتحـدة  األمـم  جلنـة  على االقتراح هذا وُعرض .شيوعا الصحية البيانات
 العامـل  الفريـق  هبـا  يقـوم  الـيت  اجلاريـة  لألعمـال  تأييـدها  عـن  اللجنة وأعربت .والثالثني التاسعة
 .لعمــلل إطــارالقتــراح الــداعي إىل وضــع ل تأييــدها وعــن الــصحة، إحــصاءات تنــسيق لتحــسني
 إطـار  مـن  ألجـزاء  األول واملشروع عريضةال طوطاخل وضع على احلني ذلك منذ الفريق ويعمل
 وضـعها  التقريـر  مـن  أجـزاء  مـشاريع  ومناقشة الستعراض شنغهاي اجتماعات وُعقدت .العمل
 هبــذا أويل مــشروع أُرفــقفقــد  اإلطــار، وضــع جيــري يــزال ال مــابينو .العامــل الفريــق أعــضاء
 .التقرير

 لتــستخدمها للــصحة أساســية إحــصاءات وجــود عــدم بــسبب اإلطــار وضــع وجيــري  - ٣
 مـن  زيـد امل إجـراء  اإلطـار  هـذا  وسيـسهل  .دولالـ  بـني  شـاملة  مقارنـات  إجـراء  ولغرض البلدان
 خالهلـا  مـن  ميكـن  آليـة  سـيوفر  كمـا  .لوطنيـة ا الصحة ووزارات اإلحصائية يئاتاهل بني التنسيق
 كميـة  مجـع  ؤيـد ت اليت املاحنة اجلهات من وغريها الدولية الوكاالت تقدمه الذي تمويلال توجيه
 الـصعيدين  على الستخدامها الصحية املعلومات توفر حبيث بالصحة املتعلقة البيانات من كبرية

 اجلهـات  وأمهيـة  اإلحـصائي،  والنظـام  وزاراتال بني التنسيق إىل االفتقار وإن .والدويل القطري
ــة يف املاحنــة ــل عملي ــات مجــع متوي ــسمان البيان ــةب يت ــصحة إحــصاءات جمــال يف خاصــة أمهي  .ال
 عــن فــضال ونــشرها، وحتليلــها البيانــات مجــع جــودة حتــسني إىل ناســبامل طــاراإل يــؤدي كمــا
  .القطري الصعيد على التقنية القدرات تنمية تسهيل

 ،مجعهــا ينبغــي الــيت املعلومــات أنــواع لتحديــد هــيكال وضــعه اجلــاري راإلطــا ويــوفر  - ٤
 جــودة وتقيــيم البيانــات، يف الفجــوات وحتديــد البيانــات، هــذه هفيــ حتتــا الــذي دىاملــ وتقيــيم
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 ذات املعلومـات  مجـع  دعـم  أجـل  مـن  الدوليـة  لمعـايري ل حاجـة  مثـة  تكـون  مىت وحتديد البيانات،
 عكـس يو الـصحة،  إحـصاءات  مـضمون  ،التحديـد  وجه ىعل اإلطار، وسيوضح .العالية اجلودة
 نظـام  حتديـد  املمكـن  مـن  جيعـل  ممـا  داخلـها،  ويف املـضمون  جماالت بني القائمة العالقات طبيعة
 املواضـيع  مـن  جمموعـة  عـن  معلومـات  تـوفر  أن شـأهنا  مـن  الـيت  البيانات جلمع ومتماسك شامل
 اجملـاالت  حتديـد  وتيـسري  التجميعيـة،  أو التجزيئيـة  اإلحـصائية  الـنظم  عـن  االسـتغناء  ميكن حبيث
  .البيانات جلمع مبتكرة هنج إىل احلاجة فيها تظهر اليت
 العمـل  إطـار  وضـع  يف ،العامـل  الفريـق  خالل من اإلحصائي، اجملتمع مشاركة تكفلو  - ٥
 حـصائية اإل اللجنـة  اعتمـدهتا  اليت الرمسية لإلحصاءات األساسية املبادئ وإدماج تناول جيري أن
 جـزءا  الـصحة  إحصاءات تصبح أن احتمال من وتزيد املساءلة وتعزز ،١٩٩٤ بريلأ/ننيسا يف
 .البيانات جلمع القائمة الوطنية النظم من

 األهـداف  بنيويـ  عمـل  إطـار  إىل اجـة احل سـبب  مناقـشة  اإلطـار  من ١ فرعال ويتضمن  - ٦
 مــن لغــرضا ولــيس .هاعناصــرو الــصحة نطــاق ، ٢ فــرعال يف وينــاقَش .لتحقيقهــا ُصــمِّم الــيت
 الـيت  املواضـيع  عـن  عامـة  حملـة  تقـدمي  بـل  تقييمهـا  أو الـصحة  جوانـب  بيانات مجيع ةفهرس ذلك
 ،الـصحية  البيانـات  مـصادر  ٣ الفـرع  يف وتنـاقَش  .الصحة إحصاءات نطاق يف تدخل أن ميكن
 ةيالـصح  صادراملـ  بيانـات  مجيـع  ةفهرسـ  منـها  الغـرض  ولـيس  ،٢ للفـرع  بالنسبة احلال هو كما

 هيكـل  ٤ الفـرع  يف وحيـدَّد  .املصادر هذه عن عامة حملة تقدمي بل تقييمها، أو لصحيةا والرعاية
 توافقهـا  وكيفيـة  العناصـر  ووصـف  اهليكـل،  هذا يف التوسع هو ذلك من والغرض .العمل إطار
 التـدابري  علـى  أمثلـة  وتقـدمي  ببعضها وعالقتها طاراإل يف املواضيع  خمتلف تنظيم ذلك يف مبا معا،

 تـدابري  اختـاذ  صعوبةب املتعلقة قضايالل مناقشة إجراء أيضا وسيتضمن .عنصر كل لداخ املتخذة
ــها ميكــن صــحية ــى مقارنت ــصعيد عل ــدويل ال ــرع وســيعرض .ال ــذي ،٥ الف ــد يوضــع مل ال  ،بع
 أي( العمـل  إطـار  “مـلء ” لـ استخدامها ميكن اليت الصحة إحصاءات جمال يف اجلارية األعمال

 فــصيلة - العامليــة الــصحة منظمــة مثــل ،)العمــل إطــار يف هيملمفــال الالزمــة تــدابريال ميقــدت
ــ املعنيــة العاملــة واألفرقــة بودابــست، ومبــادرة واشــنطن، وفريــق ،الدوليــة التــصنيفات  ضامرأب

 .ذلـك  إىل ومـا  ،)األوروبيـة  اتللجماع اإلحصائي املكتب( الصحية القياسات وشبكة ،ةحمدد
 إليــه تلــآ مبــا املتعلقــة املــستجدات بــآخر جنــةالل إلبــالغ متاحــة اجتماعــات غرفــة وثيقــة ومثــة

 مــن ٤ إىل ١الفــروع مــن  مــن ٥ الفــرع يـستفيد  وســوف .واشــنطن وفريــق بودابــست مبـادرة 
 مـن  سـيكون  وبـذلك  .احلاليـة  البيانات مصادرو اجلارية األعمال من بغريها تدابريال ربط خالل
  .دولية عايريم وضع إىل احلاجة حتديد أو/و البيانات يف ثغرات وجود مكان حتديد املمكن

 يف بعـضها  قطـع و مـشروع  شـكل  يف املرفـق  يف املدرجـة  العمـل  إطار فروع مجيع وترد  - ٧
 قيــد وهــي الفــروع تطــوير جيـري  أن العامــل الفريــق ويتوقــع .غريهـا  مــن شــوطا أكــرب تهاصـياغ 
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 مــن وكــان .ومــضمونه اإلطــار هيكــل بــشأن أفكارنــا تعكــس الــصيغة هــذه ولكــن ،الــصياغة
 الـذي  ،٥ الفـرع  يف البـدء  قبـل  ٤ إىل ١ مـن  الفـروع  وضـع  اخلـصوص،  وجه على الضروري،

 اإلطـار،  وضـع  علـى  العمـل  فيـه  يتواصـل  الـذي  الوقـت  ويف .اإلطـار  عناصـر  خمتلـف  بـني  معجي
 ،تفاصـيل  مـن  اإلطـار  يـضم  أن ميكـن  مـا  مـدى  بـشأن  قرارات اختاذ العامل الفريق على سيتعني

 .العامـل  الفريـق  يف أعـضاء  حاليـا  ليـست  الـيت  لدولا من مدخالت على للحصول آلية أفضلو
 عـرض  وسـيمثل  .أساسـية  تدابري بوصفها حمددة تدابري اختاذ حال يف الغةب أمهيةيتسم ذلك ب  سو

 آليـة  االجتماعيـة،  لإلحـصاءات  بالنـسبة  األمر جرى كما اخلرباء، من لفريق اجتماع يف اإلطار
 .نطاقا وسعاأل اإلحصائي اجملتمع من مدخالت على للحصول ممتازة

 إضــفاء لتيــسري آليــة العامــل الفريــق يــوفر أن ميكــن ،عمــلال إطــار وضــع إىل باإلضــافةو  - ٨
 اإلحـصائي  النظام بني وصل كحلقة العمل خالل من الصحة إحصاءات على املؤسسي الطابع

 ومنظمـة  ،الـصحة  وزارات سـيما  وال ،الـصحية  والبيانـات  الـصحة  جمـال  يف املهتمـة  واملنظمات
 العامـل  الفريـق  يكـرر  أن من بدالو .املتحدة مماأل  منظومة وكاالت من وغريها العاملية الصحة
 يقتــرح أن لــه ميكــن ،الــصحة إحــصاءات جمــال يف خــرىاأل نظمــاتامل هبــا تقــوم الــيت األعمــال
 األفرقـة  تقدمها اليت االقتراحات استعراض على يعمل أن وميكن احلاجة، عند جديدة مبادرات

 متثــل األعــضاء البلــدان نأل نظــرا أوســع نطــاق علــى املــساءلة العامــل لفريــقا ويعــزز .خــرىاأل
  .اإلحصائية اللجنة إىل تقاريره يقدم العامل الفريق وألن الوطنية اإلحصائية سلطاهتا

 واملنظمــات البلــدان مجيــع لتــشمل العامــل الفريــق يف العــضوية توســيع نطــاق وينبغــي  - ٩
 أجـل  مـن  الوقـت  بعـض  لتخـصيص  اسـتعداد  لـديها و ضـوع املو هـذا  يف مصلحة هلا اليت الدولية
 طقااملنـ  حيـث  مـن  الفريق عضوية يف توازن مثة يكون أن أيضا املهم ومن .املزمنة املشاكل حل

ــة ــنظم تطــور ومــستوى اجلغرافي  خــالل العامــل الفريــق أعمــال تــسهَّل وســوف .حــصائيةاإل ال
 جتـري  الـيت  االجتماعـات  من دودحم عدد عقد خالل من كبري حد ىلإ القادمة القليلة السنوات
 تكـاليف  عـن  املـشاركني  بعـض  تعـويض  بغيـة  التمويل بعضل حاجة مثة وستكون .لوجه وجها
 اإلحـصائي  املعهـد  اجتمـاع  انعقـاد  مـع  بالتزامن اجتماع عقد يف العامل الفريق وينظر .همسفر

  .االجتماع خالل جلسة رعاية يفو أفريقيا، جنوب ،ناربيد يف الدويل
 جممــل بــشأن التوجيــه وتقــدمي اإلطــار علــى التعليــق يف اإلحــصائية اللجنــة ترغــب دقــو  - ١٠
 الفريـق  أعمـال  يف ملـشاركة ا علـى  األخـرى  الدوليـة  واملنظمـات  البلـدان  وتـشجيع  املتبـع،  النهج
 يف أيــضا اللجنــة ترغــب وقــد .العمــل إطــار وضــع يف املتواصــلة أعمالــه علــى واملوافقــة ،العامــل
 يجريسـ و .وتقييمـه  اإلطـار  عـرض  فيـه  جيـري  خـرباء  لفريـق  اجتمـاع  عقد اقتراح على املوافقة
  .لإلطار ويلاأل شروعامل وضع من االنتهاء فور القبيل هذا من اجتماع عقد
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  قــــمرف  
مــن إعــداد الفريــق العامــل  : مــشروع أويل إلطــار اإلحــصاءات الــصحية     

نـوفمرب  /تشرين الثاين ،  املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات الصحية     
٢٠٠٩  

  
  احلاجة إىل وضع إطار لإلحصاءات الصحية - ١الفرع 

ــن جمــاالت اإلحــصاء، ال ســيما           ــصحية عــن غــريه م ــأخر جمــال اإلحــصاءات ال ــد ت لق
يتعلق جبمع معلومات أساسية موثوق هبا ويف أواهنا عن الصحة من أجـل إتاحـة اسـتعماهلا                 فيما

ويتمثـل أحـد أسـباب ذلـك التـأخر يف أن            . دانداخل البلدان وإلجراء مقارنات شاملة لعدة بلـ       
وفضال عن ذلك، ينعدم التنـسيق يف معظـم البلـدان           . الصحة ونظم الصحة يتسمان بتعقيد بالغ     

يف عملية مجع اإلحصاءات الصحية ونشرها، وهو أمـر يـرتبط يف حـد ذاتـه بعـدم وجـود إطـار                      
ة لتلك الـيت وضـعتها، علـى    واضح املعامل وما يتصل به من معايري لوضع إحصاءات صحية مماثل      

ســـــبيل املثـــــال، منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة يف امليـــــدان االقتـــــصادي مـــــن أجـــــل التعلـــــيم  
)http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_37455_31603886_1_1_1_37455,00html(

ــيت ــصاءات        والـ ــشأن إحـ ــصائية بـ ــدة اإلحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــابع للجنـ ــانربا التـ ــق كـ ــاغها فريـ  صـ
، http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/canberra.htm(املعيـــــــشية  األســـــــر دخـــــــل

http://www.lisproject.org/links/canberra/finalreport.pdf .(   ــة إىل حتــــــسني ومتثــــــل احلاجــــ
كمـا  . التنسيق بني اهليئـات اإلحـصائية ووزارات الـصحة الوطنيـة انـشغاال بالغـا تنبغـي معاجلتـه             

ــأثر إتاحــة اإلحــصاءا  ــة املعلومــات     تت ــع أن أكثري ــأثرا كــبري بواق ــاء جبودهتــا ت ــصحية واالتق ت ال
الصحية اجملمعة يف العديـد مـن البلـدان متـول وتـدار مـن جانـب وكـاالت دوليـة أو غريهـا مـن                          

ومن مث، فـإن ذلـك يـؤدي    . األطراف املاحنة اليت تركز أساسا على مراقبة أنشطة برناجمية حمددة        
ــا    ــصحي ممـ ــام الـ ــات إىل تفتيـــت النظـ ــي باملتطلبـ ــحية   ال يفـ ــصاءات صـ ــع إحـ ــية لوضـ  األساسـ

  . لتوفريها لالستعمال من قبل البلدان أو إلجراء مقارنات شاملة لعدة بلدان إما
ومن شأن وضع إطار شامل واعتماده أن يرفع مـن مـستوى التنـسيق ويرتقـي بـاجلودة                   

 األمسـى املتمثـل يف      يف عملية مجع املعلومات الصحية وحتليلها ونشرها، وذلـك لتحقيـق اهلـدف            
ــائج الـــصحية  ــا  . حتـــسني النتـ ــع اإلحـــصاءات وتنظيمهـ ــه لوضـ ــارات التوجيـ ــوفر اإلطـ ويف . وتـ

القطاعات اليت تتمتع بوجود إطارات دولية إلنتاج اإلحـصاءات، فـإن تلـك اإلطـارات تـساعد                 
ــد الثغــرات وكــذا       ــنظم واألنــشطة اإلحــصائية وحتــسينها عــن طريــق حتدي يف تــسهيل تنــسيق ال

صيص خـ ونتيجة لذلك، يوفر اإلطار أساسـا شـامال نوعـا مـا لت     . ت اليت تفتقر إىل التطوير    اجملاال

http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2649_37455_31603886_1_1_1_37455,00html
http://unstats.un.org/unsd/methods/citygroup/canberra.htm
http://www.lisproject.org/links/canberra/finalreport.pdf
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الـيت تـشكل فيهـا قـدراهتا        (املوارد الالزمة علـى الـصعيد القطـري، وفيمـا خيـص البلـدان الناميـة                 
، ميثـل اإلطـار توجيهـا واضـحا نوعـا       )حتديا لكل من التخطيط واإلدارة لتحقيق النتائج املرجوة       

وسـيمكّن اإلطـار أيـضا      . ت املاحنة لكي ترصد الدعم الالزم للقطاعات ذات األولوية        ما للجها 
اجلهات املاحنة من ترشيد خدمات الدعم وتوزيعها فيما بني الـربامج والبلـدان وسيـسهل عمـل                 
الوكاالت الدولية يف صياغة منهجيات جديدة أو سبل جديـدة ملواءمـة املنـهجيات القائمـة مـع        

  . الت حىت اآلن غري مألوفة يف بعض البلدان الناميةاحلاالت اليت ما ز
  

  غايات اإلطار     
ســيقدم اإلطــار هــيكال لتحديــد أنــواع املعلومــات الــيت ينبغــي مجعهــا وذلــك مــن أجــل   

تقييم مـدى توافرهـا وحتديـد مـستوى نوعيتـها وقابليتـها للمقارنـة لرصـد الثغـرات القائمـة بـني                
للمعايري الدولية الالزمـة لـدعم عمليـة مجـع معلومـات ذات             جمموعة البيانات واجملاالت املفتقدة     

كمــا سيــسهل اإلطــار إقامــة حــوار بــني اهليئــات اإلحــصائية الوطنيــة وغريهــا مــن . نوعيــة عاليــة
اجلهات اليت متول أو تدير عملية مجع املعلومات الصحية، مبا يف ذلك وزارات الـصحة وغريهـا         

وعلـى وجـه اخلـصوص،      . اهـد الـصحة العامـة     من املؤسسات شبه املتخصصة يف اإلحصاء كمع      
  : سيمكّن اإلطار من حتقيق اآليت

الــيت ميتــد نطاقهــا إىل نــسب وأســباب (جــالء مــضمون اإلحــصاءات الــصحية   )أ(  
ــوظيفي وعوامــل املخــاطر وحمــددات        ــصحة مــن حيــث األداء ال ــة ال ــات واالعــتالل وحال الوفي

تـها واالسـتفادة منـها ونفقـات الرعايـة          الصحة وتوافر خدمات الرعاية الصحية واالرتقـاء بنوعي       
التــسجيل يف (والعالقــة بــني مــضمون البيانــات الــصحية األكثــر شــيوعا ومــصادرها    ) الــصحية

دوائر األحوال املدنية والدراسات االستقصائية للسكان واملؤسسات ومراقبـة انتـشار األمـراض             
  ؛ )والرعاية الصحية والسجالت اإلدارية

سلي للمعلومـات ضـمن جمـاالت املـضمون وإبـراز احلاجـة           جتسيد الطابع التسل    )ب(  
امللحــة إىل اختــاذ تــدابري عامــة لــصحة الــسكان وغريهــا مــن التــدابري املتــصلة حتديــدا باحلــاالت    

  حيائي والعوامل احملددة لتلك احلاالت؛ الفسيولوجية حسب تعريفها يف الطب األ
ات مـن شـأنه أن يـوفر        تيسري إمكانية صياغة نظام شـامل ومتـسق جلمـع البيانـ             )ج(  

  معلومات حول مجلة من املواضيع حىت يتسىن استبعاد نظم اإلحصاءات اجملزأة أو املنفردة؛ 
ــاالت الــــيت ت    )د(   ــد اجملــ ــة رصــ ــسهيل لعمليــ ــات  تــ ــار يف نظريــ ــر إىل االبتكــ فتقــ

  البيانات؛  مجع
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تــسهيل إقامــة شــراكات ذات طــابع مؤســسي فيمــا بــني املكاتــب اإلحــصائية     )هـ(  
  .  الصحة الوطنية وغريها من اهليئات املعنية داخل البلدانووزارات
ويتوافــق وضــع إطــار اإلحــصاءات الــصحية مــع القــرار الــذي اختــذه اجمللــس التنفيــذي     

 ويكّمــل كــال مــن إطــار شــبكة القياســات الــصحية ١١٨جلمعيــة الــصحة العامليــة يف دورتــه الـــ 
ـــ  ــايري الـــنظم القطري ــال  وجيـــري حال.  للمعلومـــات الـــصحيةةومعـ ــا بـــذل جهـــد كـــبري يف جمـ يـ

اإلحـــصاءات الـــصحية، مبـــا يف ذلـــك أعمـــال فريـــق واشـــنطن ومبـــادرة بودابـــست واملكتـــب   
ــدان االقتــصادي ومنظمــة      ــة يف املي ــة ومنظمــة التعــاون والتنمي اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

ــة   ــصنيفات الدوليــ ــرة التــ ــة وأســ ــار   . الــــصحة العامليــ ــياق إطــ ــل يف ســ ــذا العمــ ــيدرج هــ وســ
  .لصحيةا اإلحصاءات

وال يرجـى مـن     . ويتناول الفرع الثاين من هذه الوثيقة نطـاق مفهـوم الـصحة وأركانـه               
ذلك وضع فهرسـة أو تقيـيم جلميـع جوانـب الـصحة وإمنـا تقـدمي حملـة عامـة عـن املواضـيع الـيت                        

ويتطرق الفرع الثالـث إىل مـصادر بيانـات الـصحة،           . تدخل ضمن نطاق اإلحصاءات الصحية    
 الفرع الثاين، ال يرجى من ذلك وضع فهرسـة أو تقيـيم جلميـع مـصادر             وعلى غرار ما ذكر يف    

أمـا الفـرع الرابـع      . بيانات الصحة والرعاية الـصحية، وإمنـا تقـدمي حملـة عامـة عـن تلـك املـصادر                  
والقصد من ذلك هو االستفاضة يف مناقشة هذا اهليكل وشـرح أركانـه        . فيتطرق هليكل اإلطار  

ذلـك تنظـيم خمتلـف املواضـيع ضـمن اإلطـار والعالقـات املتبادلـة                وكيفية تناسـقها مجيعـا مبـا يف         
بينها وأمثلة من التدابري املتخذة وكيفية تـسخري تلـك املـصادر، علـى اختالفهـا، مـن أجـل                     فيما

ــدابري تــشمل خمتلــف جوانــب اإلطــار    كمــا حيتــوي الفــرع علــى مناقــشة   . التوصــل إىل اختــاذ ت
وسـيعرض  . ية قابلـة للمقارنـة علـى الـصعيد الـدويل          للمسائل املتعلقة بصعوبة اختـاذ تـدابري صـح        

الفــرع اخلــامس، الــذي مل يوضــع بعــد، ملناقــشة للعمــل اجلــاري يف جمــال اإلحــصاءات الــصحية 
) أي تقــدمي تــدابري بــشأن املفــاهيم الــيت حيتــوي عليهــا(اإلطــار “ إلثــراء”الــذي ميكــن تــسخريه 

ــة التابعــة مل    ــه أســرة التــصنيفات الدولي ــة وكــذا فريــق   كالعمــل الــذي أجنزت نظمــة الــصحة العاملي
واشــنطن ومبــادرة بودابــست، وأفرقــة العمــل املعنيــة مبراقبــة أمــراض معنيــة وشــبكة القياســات    

ومــا زالــت مجيــع  . الــصحية واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة وغريهــا مــن اهليئــات  
يتوقـع الفريـق   و. الفروع يف صيغة مشروع بينما تقدم البعض منها عن غريه يف عمليـة الـصياغة   

العامل أن تطور الفروع أثناء صياغتها، فهذه النـسخة مـا هـي إال جتـسيد لتـصوراتنا عـن هيكـل                  
  . اإلطار ومضمونه
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  نطاق مفهوم الصحة وأركانه - ٢الفرع 
يــضم مفهــوم الــصحة، يف معنــاه األوســع، معظــم جوانــب الــسالمة اجلــسدية والعقليــة    

لكـن اهلـدف مـن الفـرع احلـايل ال يتمثـل يف وضـع                . يعـا واالجتماعية أو ميكن أن يرتبط هبـا مج       
فهرسة أو تقييم جلميع عناصر الصحة وإمنا يف تقدمي حملة عامة عن املواضـيع الـيت تـدخل ضـمن                    

  . نطاق اإلحصاءات الصحية
ــتم االســتناد        ــا ي ــا م ــه غالب ــد   وجتــدر اإلشــارة إىل أن ــاس وحي ــات كقي ــدل الوفي  إىل مع

ــالر. مركــزي لتحديــد الــصحة  أو ــا هامــا مــن أركــان    وب غم مــن أن معــدل الوفيــات ميثــل ركن
الصحة، فإن التركيز على معدل الوفيات وحده هو أبعد ما يكون عن أن يفـي بوصـف احلالـة                   

، تفـرز إحـصاءات الوفيـات    )وولفسن(وكما يالحظ من الشكل املبني أدناه   . الصحية للسكان 
إال أن مـن املهـم      .  قياس العمر املتوقـع    املنحىن التقليدي للبقاء على قيد احلياة الذي يستخدم يف        

 حــاالت صــحية متفاوتــة تتــراوح  تقــسيم ســنوات احليــاة إىل تلــك الــيت يعيــشها األشــخاص يف 
 وبــني احلــاالت الــيت تتحــدد بــاملرض أو القــصور الــوظيفي   “صــحة تامــة أو مثلــى ”بــني  فيمــا

ومثـة  “ تامـة ”حة  وأقل عدد سنوات احلياة هي اليت يعيشها األشخاص يف ص         . بدرجات متباينة 
وسيعاجل اإلطار خمتلـف التـدابري الـيت ميكـن          . طرائق متنوعة لوصف السنوات املتبقية من حياهتم      

  . “غري التامة”ووصف الصحة “ التامة”استعماهلا لتعريف مفهوم الصحة 
   
  
  
  
  
  
  

ويضطلع جبمع املعلومات الصحية جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة وذلـك لتلبيـة               
 من األغراض وهي معلومات جتسد الطابع املعقد واجملزأ للنظم الـصحية يف العديـد               نطاق واسع 
ويشكل ذلك عامال رئيسيا يف صعوبة إعداد تقارير شـاملة وموحـدة سـواء داخـل      . من البلدان 

لكـن تفـصيل مفهـوم الـصحة إىل جمموعـة مـن املواضـيع        . البلدان أو تشمل العديـد مـن البلـدان        
ويـضطلع خمتلـف    . ع تقارير بشأهنا، هو إحدى الطرائـق حلـصر نطاقـه          العناصر اليت شاع وض    أو

العمر

ص
خا
ألش

ا
 

املنحىن التقليدي للبقاء على
 قيد احلياة

درجات متفاوتة للحالة 
 “دون إعاقة”البقاء  الصحية

 “صحة تامة”يف حي و
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كرصد النتائج الصحية للسكان وسياسية التقيـيم ومـا إىل          (مصادر البيانات واهلدف من مجعها      
ــك ــك العناصــر    ) ذل ــف لتل ــدور كــبري يف وضــع تعري ــن مواضــيع   . ب ــد م ــع العدي عناصــر /وجيم

ــصحي أ     ــها ضــمن النظــام ال ــصحية بطبيعت ــات ال ــة   املعلوم ــسجالت اإلداري ــن ال ــستخلص م و ت
املرتبطة به وهي توفر معلومات عن نظام الرعاية الصحية يف حد ذاته فضال عن أوجـه االلتقـاء                 

وتوفر املعلومات اليت جتمع عن طريق الدراسات االستقـصائية أو جمموعـات            . فيما بني عناصره  
 احلالـة الـصحية وجتـارب       البيانات طويلة األجل، جوانب خمتلفة للصورة، مبـا يف ذلـك جوانـب            
ويتناول الفـرع الثالـث     . االستفادة من الرعاية الصحية وعوامل اخلطورة واحملددات االجتماعية       

  . مناقشة مفصلة لذلك
وتقــسم بقيــة املناقــشة يف هــذا الفــرع أركــان الــصحة إىل ســتة جمــاالت واســعة تيــسريا    
وضــمن كــل جمــال واســع . واضــيعإال أن هنــاك يف الواقــع ترابطــا فيمــا بــني معظــم امل. لعرضــها

ينبغي أن تتناول اإلحصاءات الصحية مسائل التوزيع وكذا التـصنيف حـسب مقـاييس رئيـسية                
للتقــسيم إىل طبقــات مبــا فيهــا اجلــنس والعمــر والوضــعني االجتمــاعي واالقتــصادي ومــستوى    

  : االت الستةوفيما يلي تفصيل هلذه اجمل. التعليم واألصل العرقي واملوقع اجلغرايف وما إىل ذلك
  

  معدل الوفيات   -  ١  
فهـو يقـدم باعتبـار ارتباطـه       . يشكل معدل الوفيات عنصرا رئيسيا مـن عناصـر الـصحة            

بفئات فرعية حمددة حسب العمـر واجلـنس والـسبب، صـورة مفـصلة عـن األسـباب واحلـاالت               
ت ويتــسم كـل مـن معـدل وفيــا   . املـسؤولة عـن فقـدان األرواح يف بلــد أو جمموعـة سـكانية مـا      

األطفال والرّضع والعمر املتوقع بأمهية خاصة، غالبا ما يستعان به كمؤشـر علـى حالـة الـصحة             
  . العامة للسكان ورفاههم

  
  احلالة الصحية   -  ٢  

متثــل احلالــة الــصحية لفــرادى الفئــات واجملتمعــات احملليــة نــشاطا هامــا يف معظــم الــنظم   
تنوعة بني السكان مبثابـة مقـاييس مرجعيـة         وتعترب التقديرات املتعلقة بشيوع حاالت م     . الصحية

ــدير         ــدميها وتق ــصحية وقاعــدة معلومــات لتخطــيط اخلــدمات وتق ــائج ال مــن أجــل حتــسني النت
ومتكـن التطـورات املنهجيـة والتكنولوجيـة اجلديـدة مـن وضـع قيـاس                . تكاليفها على حد سواء   

كتلـك املتعلقـة   (رية دقيق وغري منحـاز وذلـك باسـتخدام التـدابري والعالمـات البيولوجيـة الـسري              
وميكـن أن يتـسع نطــاق هـذه التـدابري ليــشمل     ). برصـد املالريـا وفــريوس نقـص املناعـة البــشرية    

ويتــيح اختــاذ تــدابري . تــدابري أوســع للرفــاه، كالرفــاه الشخــصي والتقيــيم الــذايت للحالــة الــصحية
د الفئـات   تفصيلية للحاالت الصحية إجراء مقارنات بني خمتلف شرائح السكان من أجل حتديـ            
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اليت بلغت نتائج صحية ذات مستويات أسـوأ مـن غريهـا كمـا ميكّـن مـن حتديـد اجملـاالت الـيت                        
بـني خمتلـف فئـات الـسكان واحلـاالت علـى حـد              (تتوفر فيها أفـضل الفـرص إلجـراء حتـسينات           

كما ميكن أن تكون املعلومات املستقاة عن حـاالت االعـتالل املتـزامن عـامال هامـا يف                  ). سواء
  . وع من التحليلهذا الن

  
  األداء الوظيفي/اإلعاقة  -  ٣  

توفر البيانـات املتعلقـة حبـاالت اإلعاقـة أو األداء الـوظيفي، وإن كانـت تـرتبط ارتباطـا                  
وثيقا باحلالة الصحية من منظور وحيد، معلومات عن مدى تأثري الظـروف املـسببة لإلعاقـة يف                  

ــن     ــسكان ويف احلــد م ــن ال ــا م ــة م ــوظيفي جملموع ــشاطهااألداء ال ــصحية   .  ن ــة ال وخبــالف احلال
االستفادة من اخلدمات الـصحية، وهـي مـسألة ميكـن أن تكـون ذات طـابع عرضـي، يركـز                      أو

وتعتــرب بعــض املــسائل . األداء الــوظيفي عــادة علــى الظــروف واالحتياجــات يف األجــل الطويــل
 بــه مــن كمــدى حــدة اإلعاقــة وطــول فترهتــا ودرجــة االســتقالل واحلاجــة إىل الــدعم واملطالبــة 

  . العناصر الرئيسية هلذا النوع من البيانات
  

  الوقاية/عوامل اخلطر  -  ٤  
تتسم املعلومات املتعلقة بالعوامـل البيولوجيـة والوراثيـة والبيئيـة والـسلوكية الـيت ميكـن                   

وبـالرغم مـن أن   . أن تؤدي إىل اعتالل الصحة بأمهية بالغة يف منع العديد من احلـاالت املرضـية          
 قد ختتلف اختالفا كبريا حسب احلاالت، فإن املعلومات عن عوامـل اخلطـر هـي                عوامل اخلطر 

والوقايـة الفعالـة تفـضي إىل       . على نفس الدرجة مـن األمهيـة بالنـسبة لألمـراض املعديـة واملزمنـة              
كمــا ميكــن أن ميتــد نطــاق . حتــسني النتــائج الــصحية وختفــيض تكــاليف نظــم الرعايــة الــصحية 

كمـستويات ضـغط الـدم ونـسبة        ( مـن مقـاييس الطـب األحيـائي          املعلومات عـن عوامـل اخلطـر      
) كالتدخني وأمناط النـشاط البـدين     (إىل أمناط السلوك املرتبط بأسلوب احلياة       ) الكولسترول فيه 

واملـسائل األخـرى كاألفعـال      ). كالـدخل ومـستوى التعلـيم     (والعوامل االجتماعية واالقتصادية    
وعي بأمهية الصحة هي مـن عناصـر املعلومـات املتعلقـة            ذات الصلة بالصحة واإلدارة الذاتية وال     

ليس فحسب يف احلـاالت املرضـية       (بعوامل اخلطر والوقاية، على غرار مسألة االعتالل املتزامن         
  ). وإمنا يف عوامل اخلطر ذاهتا

  
  اخلدمات الصحية /النظم  -  ٥  

ــائج صــحية للــ         ــق نت ــة يف حتقي ــة بالغ ــصحي بأمهي ــسم مــستوى أداء النظــام ال . سكانيت
فاألداء هو مبثابة جتسيد جلملة مركبة من العناصـر الـيت تـشمل تـوفر خـدمات الرعايـة الـصحية                     

ولكـي نقـدم جوابـا شـافيا علـى الـسؤال            . وإمكانية احلـصول عليهـا وجودهتـا واالسـتفادة منـها          
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، ال بـد مـن   “مـا هـو مـدى جـودة أداء النظـام الـصحي مـن أجـل بلـوغ نتـائج كهـذه؟                   ”التايل  
 الفعالية واملواءمة وإمكانية الوصول، والكفاءة وسرعة االستجابة، واالسـتدامة يف        حتقيق مبادئ 

ومن بني عناصر هذا العنصر تقدمي الرعاية الـصحية األوليـة والثانويـة والتـدخل             . تلك اخلدمات 
الطيب وتوفري األدوية والعالج املقـدم وحتديـد كلفتـه وفعاليتـه وحتقيـق سـالمة املـريض واعتمـاد                    

وكما ذكر آنفا، غالبا ما تتمحور معـم هـذه البيانـات الـيت تـستخدم                . لرعاية الصحية مقاييس ل 
كمـا تـستمد البيانـات      . لتحقيق هذا العنصر، حول النظام الصحي وتستمد ضـمن النظـام ذاتـه            

وتعتــرب املــسائل . مــن شــروط االمتثــال لألنظمــة ومبــادئ املــساءلة وتقيــيم الــسياسات ورصــدها
امة فيما خيص التكاليف والقوة العاملـة يف قطـاع الـصحة مـن الـشواغل           املرتبطة بتحقيق االستد  
وتتسم اإلحصاءات املتعلقة بإمدادات وعمليات األداء الـوظيفي للنظـام    . الرئيسية يف هذا اجملال   

الصحي مبا يف ذلك إتاحة البنيـات التحتيـة الـصحية وتوزيعهـا والقـوة العاملـة يف جمـال الـصحة                      
زات والتكنولوجيــات األساســية بأمهيــة جوهريــة يف عمليــة التخطــيط   وتــوفري األدويــة والتجهيــ 
وجيـري تقيـيم اخلـدمات ال بنـاء علـى مـدى توافرهـا فحـسب، وإمنـا          . للقطاع الصحي وإدارتـه  

ومثة حاجـة   . أيضا على إمكانية االستفادة منها والقدرة على حتمل كلفتها وجودهتا ومقبوليتها          
خـدمات الرعايـة الـصحية مـصنفة حـسب مقـاييس       إىل وضع إحـصاءات بـشأن االسـتفادة مـن          

رئيــسية للتقــسيم إىل طبقــات، وذلــك حــىت يتــسىن ألخــصائيي التخطــيط الــصحي اإلصــابة يف    
  . استهداف الفئات الضعيفة أو املهملة من السكان

  
  النفقات الصحية   -  ٦  

ــة واخلاصــة       ــؤثر رصــيد النفقــات العام ــة ودخــل األســر   (ميكــن أن ي لألعمــال التجاري
واخلارجية املتعلقة بالصحة يف مـدى فعاليـة وكلفـة الـنظم الـصحية والوصـول إىل              ) يشية معا املع

ــائج الــصحية بــني     . العــالج وميكــن أن يــؤدي ذلــك يف آخــر املطــاف إىل إجيــاد تفــاوت يف النت
إال أن النفقات الصحية هي عنصر أساسي مـن عناصـر اإلنفـاق احمللـي،               . خمتلف فئات السكان  

كثر ثراء تواجه صعوبات يف حتقيق االستدامة وتلبية احلاجة إىل الفعالية نتيجـة             بل إن البلدان األ   
ولذا، فإن توفري معلومات مفـصلة حـول أمنـاط اإلنفـاق         . الزدياد نسبة الشيخوخة بني السكان    

وتكاليف الوحدات، ونظم التأمني الـصحي واإلعانـات احلكوميـة وتوقعـات الكلفـة املـستقبلية                
وتقع مسؤولية ختصيص املوارد، يف العديـد مـن األحـوال      .  هذا اجلانب  كلها عناصر أساسية يف   

على عاتق مسؤويل إدارة الرعاية الـصحية احمللـيني، وهنـاك حاجـة إىل البيانـات املاليـة لتجـسيد                     
  . هذا االجتاه
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  مصادر البيانات الصحية - ٣الفرع 
حلـصول عليهـا مـن    ُتجمع البيانات الصحية عن طريق طائفة واسعة من النهج وميكـن ا          

وميكن هلذا اإلطار أن يساعد علـى إضـفاء االتـساق علـى هـذه املـصادر املختلفـة                   . مصادر عدة 
ويـستعرض هـذا الفـرع مـصادر البيانـات األكثـر أمهيـة يف               . للبيانات وحتسني نوعيـة املعلومـات     

وهــو يــبني مــواطن القــوة والــضعف فيهــا ويعــاجل كيفيــة حتــسينها         . جمــال البيانــات الــصحية  
ســـتخدامها يف التخطـــيط الـــصحي ووضـــع الـــسياسات فـــضال عـــن توجيههـــا حنـــو بـــرامج    ال

  . للتدخالت الصحية تتسم بالفعالية والكفاءة من حيث التكلفة
  

  الشروط األساسية للمصادر اإلحصائية    
ال تتقيــد اإلحــصاءات الــصحية حاليــا بــأي معــايري للبيانــات الــصحية باســتثناء املعــاير      

ساســية لإلحــصاءات الرمسيــة، وميثــاق العمــل اإلحــصائي األورويب، وغــري   العامــة كاملبــادئ األ
ويف حــني ال تبــذل حاليــا جهــود لوضــع معــايري حمــددة  . ذلــك مــن معــايري جــودة اإلحــصاءات 

لإلحصاءات الصحية، فإن هناك بعض اجلهود املبذولة حاليا اليت تركز على إنشاء أطـر صـحية                
ويوجـد عـدد    . لعمـل الـوطين للحـسابات الـصحية       من قبيل شبكة املصفوفات الـصحية وإطـار ا        

مــن األطــر اجليــدة النوعيــة ألمــراض حمــددة إىل جانــب نظــم تــصنيف تــديرها منظمــة الــصحة     
  . العاملية

  
 أمهيـــة علـــى الـــضوء األساســـية املبـــادئ تـــسلط - الرمسيـــة لإلحـــصاءات األساســـية املبـــادئ

 مـن  مطلـوب  هـو  مـا  وتوضـيح  اتاملعلوم من البلدان احتياجات معاجلة يف الرمسية اإلحصاءات
 قـوانني   سـن  إىل احلاجـة  تـصف  وهـي  .ونـشرها   واسـتخدامها  الرمسية اإلحصاءاتجودة   حيث
 إن الـصحية،  اإلحـصاءات  علـى  ويتعني .البيانات )سرية( خصوصية وضمان استخدامها لدعم
 علـى  الرمسيـة  اإلحـصاءات  مـصادر  ٥ املبـدأ  ويعـاجل  .األساسـية  باملبادئ تتقيد أن رمسية، كانت
 يـستوي  املـصادر،  أنـواع  مجيـع  مـن  اإلحـصائية  لألغـراض  البيانـات تستمد   وقد .التحديد وجه
 الوكـاالت  وختتـار  .إداريـة  سـجالت  أو  إحـصائية  استقـصائية  دراسـات  املـصادر  كـون  ذلك يف

 املناســب،اجلــودة والتوقيــت  مراعــاة مــع احملــددة الحتياجاهتــا مالءمــة املــصادر أكثــر اإلحـصائية 
 .اجمليبني كاهل على الواقع والعبء والتكاليف

  
 هـو  األورويب اإلحصائي العمل ميثاق أن من الرغم ىعل - األورويب اإلحصائي العمل ميثاق
 إزاء وضــوحا  أكثــر األساســية  املبــادئ فــإن األساســية،  املبــادئ مــن وتفــصيال  واقعيــة أكثــر

 تــضم و.ميقراطــيد جمتمــع  ألياملعلومــات نظــام يف عنــه غــىن ال عنــصرا بوصــفها اإلحــصاءات
 الـيت  النوعيـات  تتبـع  ومجيعهـا  الرمسيـة،  اإلحصاءات إلعداد أساسيا مبدأ ١٥ املمارسات مدونة
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 التعــاون ومنظمــة الــدويل النقــد صــندوق أن مــن الــرغم وعلــى .البلــدان مــن العديــد اعتمــدها
 ،جلـودة ا أبعـاد  مـن  مـا  حـد  إىل خمتلفة جمموعة باستخدام يعمالن االقتصادي امليدان يف والتنمية

 . األورويب اإلحصائي العمل ميثاق يغطيها اليت نفسها هي الرئيسية العناصر فإن
  

 تلـك  قبيـل  مـن  اإلحـصاءات  جـودة  معـايري  اسـتخدام  املمكن من - ءاتاإلحصاجودة   معايري
 .املتاحة الصحية اإلحصاءات لنوعية كمقياس الدويل النقد صندوق وضعهااليت 

  
 املعلومــات لــنظم إطــارا الــصحية املــصفوفات شــبكة رحــتاقت - الــصحية املــصفوفات شــبكة
 حـىت  والعمليـات  اإلسهامات من تبدأ الصحية املعلومات من كاملة بطائفة يهتم حبيث الصحية
 الـصحية،  البيانـات  اكتمـال  مـسألة ذلـك اإلطـار      يعـاجل  أن أمكن وإن .والتأثري النتائج إىل تصل
 .هاحمتوا أو الصحية البياناتجودة  يضمنال  فإنه
  
 عـن  املعلومـات  لتجميـع  إطـارا  الوطنيـة  ةيالـصح  ساباتاحل متثل - ةالوطني الصحية حلساباتا

 اإلنفـاق  منهجيـة  بـصورة  تعـرض  اإلحـصاءات  مـن  جمموعـة  من تكونتو .الصحية البلد نفقات
مقـدار   )أ( :عما يلي  معلومات التحديد وجه على تيحت يوه .معينة لسنة الوطنية الصحة على

 اخلـدمات  )ج( الـصحية؛  الرعايـة  تكـاليف  دفعاجلهة اليت ت   )ب( الصحية؛ الرعاية علىاإلنفاق  
ــصحية ــة؛ ال ــل مــشاريع إدارة تكــاليف )د( املقَدم ــصحية التموي ــدمتو .ال ــى نظــرة ق ــاءة عل  كف
 الرعايـة  لتحـسني  املالئمـة  التـدخالت  حتديـد  علـى  ساعدتـ  كمـا  ية الـصح   الرعايـة  متويـل  وفعالية
ح هذه احلسابات، بوصفها إطارا، إمكانيـة التـدقيق يف التقـديرات            ومن املمكن أن تتي   . الصحية
 .واتساقها

ــة التــصنيفات ــة املعــايري هــي  التــصنيفاتهــذه - املوحــدة الدولي ــا املقبول  أن ينبغــي الــيت دولي
 التـصنيفات  أمثلـة  ومـن  .ممكنـا  ذلـك  كـان  كلمـا  الدوليـة  املقارنـة  عمليـة  يف البلـدان  تستخدمها
 الــدويل والتــصنيف لألمــراض الــدويل التــصنيف ،الــصحية إلحــصاءات ايف املــستخدمة الرئيــسية
 الوطنيـة  التـصنيفات  بـني  تـربط  الـيت  التنـاظر  جـداول  وُتعـد  .والصحة واإلعاقة ، الوظيفي لألداء

 .الشأن هذا يف مفيدة والدولية

ــا وســيتأثر   ــصحية األساســية   مــصادر راختي ــدابري ال ــة، باملعلومــاتالت  وتوافرهــا املطلوب
 إىل احلاجـة  بـني  وباملوازنـة  اجمليـبني،  كاهل على امللقى والعبء وتكاليفها،  وجدواها،  اوتواتره
 مــع عليهــا التعــرف مــن بــد ال الــيت الكــربى الــتغريات مــع تارخييــة مقارنــة وإىل زمنيــة سلــسلة
 .الوقت مرور
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 لتعداداتا    
 عـن  يةكل صورة توفر فهي .الصحية للبيانات رئيسيا مصدرا توفر أن تعداداتلل ميكن  
 عـن  أو املقـابالت  إجراء طريق عن إما املعلومات مجع وميكن الصلة، ذوي املستهدفني السكان
 .معا األسلوبني بني اجلمع طريق عن أو الذايت االستبيان طريق

ــوم    ــموتق ــة اللجــان وبعــض املتحــدة األم ــن توصــيات  بوضــعاإلقليمي  إجــراء أجــل م
 أي التعــداد، يغطيهمــااللــذان  ناجملــاال ونكــي أن املمكــن ومــن .واملــساكن الــسكان تعــدادات
 اإلقامـة،  أمـاكن  مـن  وغريهـا  الـسكنية  الوحـدات  وخـصائص  لألشـخاص  الدميغرافية اخلصائص

 العمـر  مؤشـرات  تـشمل  نأ للتعـدادات  وميكـن  .الـسياسات وتقريـر    الـصحي  للتخطيط ينمفيد
 جمـال  يف العـاملني  ددوعـ  ،واإلعاقـة  والبالغيــن  األطفـال  وفيـات معـدالت   و ،الوالدة عند املتوقع
 ميكـن  بـل  فحـسب،  واملـساكن  السكان على التعدادات صرتتق وال .وتوزيعهم الصحية الرعاية

 مقــدمي مــن أوفيهــا  الــصحية الرعايــة خــدمات نأبــشالبلــديات  مــن البيانــات مجــع تــشمل أن
 .الصحية اخلدمات

  
  مواطن القوة والضعف    

بـاهظ   إجراءهـا  أن إالّ ملـستهدفني، ا للـسكان  كاملـة  صـورة  التعـدادات  تـوفر  حني ويف  
 تكـون  ال متـأل ذاتيـا، فإهنـا        املعيـشية  لألسـر  التعـداد  استماراتالتكاليف، ونظرا ألن العديد من      

 تعتـــربو .باحلـــساسية أحيانـــا واملتـــسمة املعقـــدة الـــصحية املعلومـــات علـــى للحـــصول مالئمـــة
 التكلفـة  حيـث  مـن  فعالـة  سـبال  املـستهدفني  الـسكان  من صغرأ جمموعة حنو املوجهة التعدادات

 كاهـل  علـى  الواقـع  العـبء  مراعـاة  املهـم  فمـن ،  ذلـك  ومـع  .املعلومـات  مـن نطاق واسع    جلمع
 يف البحـث  تتطلـب  قـد  املستـشفيات،  يف الرعاية قبيل من السهولة، البادية األسئلة ألن اجمليبني،
 ذلـك  يـؤدي  وقـد . معقـدة  حـسابية  عمليـات بـإجراء    يـبني قيام اجمل و ياتاملستشف سجالت مجيع
 جـدا  ثقيـل  عـبء  إلقـاء  عنـه  ينـتج  أو البيانـات،  نوعيـة  على يؤثر الذي ،االمتثال ضعف إىل إما
  .معا األمرين ىلإ أو اجمليبني على

  
 للعينات االستقصائية الدراسات    

 لإلحـــصاءات الرئيـــسية املـــصادر حـــدىإ للعينـــات االستقـــصائية الدراســـات تـــشكل  
 ألعــراض،ا املثــال، ســبيل علــى( انتــشار معــدالت ددحتــ أن ميكــن أهنــا ســيما وال .الــصحية
 البيانــات طريــق عــن عليهــا احلــصول ميكــن ال الــيتبــني الــسكان  )اخلطــر وعوامــل واإلعاقــة،
 أو املتوقـع  الطلـب  لتحديـد  اسـتخدامها  ميكن وباملثل، .اخلدمات استخدام ىلإ ستندةامل اإلدارية
 ولعوامــل الــصحي الــسكان لــسلوك ييسمقــا تــوفر أن وميكنــها الــصحية للخــدمات امللـــّبى غــري
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 إجـراء  طريـق  عـن  إمـا  املعلومـات  مجـع  املمكـن  من للتعدادات، بالنسبة احلال هو وكما .اخلطر
 يف الـشأن  هـو  وكمـا  .معـا  األسـلوبني  بـني  مـع اجل أو،  الـذايت  االسـتبيان  باستخدام أو املقابالت
 املرافـق  عـن  أو الـسكان  نعـ  للعينـات  االستقـصائية  الدراسات إجراء ميكن التعدادات، حاالت
 االستقــصائية الدراســات علــى تركــز أدنــاه الــواردة واملــادة .الكيانــات مــن غريهــا أو الــصحية
 .املعيشية ألسرلسكان ا

 احلالــة بــشأن اإلحــصاءات مــصادر حــدىإ للعينــات االستقــصائية الدراســات تــشكلو  
 البيئــات معظــم ويف .الــصحية والــسلوكيات الــصحية، الرعايــة خــدمات واســتخدام الــصحية،

ــدخل ذات ــنخفض، ال ــشكل امل ــصدر االستقــصائية الدراســات ت ــسي امل  عــن للمعلومــات الرئي
 .مباشـرة  غـري  أسـاليب ب أو املـيالد  منـذ  لألطفـال  التفصيلية التواريخ طريق عن األطفال، وفيات
 املتـــاح الوحيـــد املـــصدر هـــي للعينـــات االستقـــصائية الدراســـات تكـــون احلـــاالت بعـــض ويف

 املـستخدمني،  رضـا  أو الـصحي  الوضـع  عن الذايت اإلبالغ حالة املثال،يف سبيل فعلى للبيانات،
 الدراسـات  تـشكل كمـا    .إداري مـصدر  يف عليـه  العثـور  ميكـن  ال رأي عـن اجمليـب    يعـرب  مادعن

 .الصحية النتائج لوصف جيدة أداة كثرية أحيان يف للعينات االستقصائية

 جـدا  مكلفـة  ستكون اليت التعدادات عن البدي أحياناالدراسات االستقصائية    وتشكل  
 .املبلغني كاهل على جدا ثقيل إبالغ بعبء تلقي أو

 عـن  بـديل  مبثابـة يف بعـض البلـدان       للعينـات  االستقـصائية  لدراسـات ميكن أن تكـون ا    و  
 أجـل  مـن  املـستخدمة  للموارد ينبغي ال البعيد املدى يف ولكن املفتقدة، احليوية التسجيل عملية

  .جيد بشكل تعمل للتسجيل آلية إنشاء للخطر تعرض أن ستقصائيةاال الدراسة
  

 مواطن القوة والضعف    

 والــيت إداري نظــام إىل ستندةاملــ البيانــات عــن للــسكان االستقــصائية الدراســات تتميــز  
ــبني إال  ال ــتخدامتـ ــي االسـ ــدمات الفعلـ ــن .للخـ ــزات ومـ ــرى امليـ ــات األخـ ــ لبيانـ  اتالدراسـ

 توجيـه  املمكـن  مـن  ألنـه  البيانـات،  ىحمتـو  علـى  تطبيقها ميكن اليت رةاملباش الرقابة االستقصائية
 أن املمكـن  ومـن  .دقيـق  حنـو  علـى  بشأهنا املعلومات على احلصول املطلوب املواضيع عن أسئلة
 .جدا جيدة دولية مقارنة عملية إىلذلك  يؤدى

 نـصبا م اهتمامنـا  يكـون  عنـدما  الوحيـد  البديل املصدر االستقصائية الدراسات تشكلو  
 أو واإلرهـاق،  األمل، قبيـل  مـن  الـصحية  اخلـصائص  بـبعض  يتعلـق  فيمـا  وناجمليبـ  به ُيبِلغ ما على
 يـستحيل  أخـرى  نـات ابي يـة أ أو الـصحي،  لوضـعهم  تقيـيمهم  أوالـوظيفي    األداء جوانب بعض

 .إداري سجل يف وجودها
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ــصفة ميكــنو   ــة ب ــز  عام ــاتجتهي ــواردة البيان ــن ال ــصائية الدراســات م ــ االستق  اتللعين
 احلديثـة  التقنيـات  اسـتخدام  عنـد  ،تالـسجال  مـن  الواردة ناتاالبي من أسرع حنو على ونشرها

 .احلاسوب مبساعدة اهلاتفية واملقابالت احلاسوب مبساعدة الشخصية املقابالت قبيل من

 وقــد البيانــات جلمــع نــسبيا مكلفــة وســيلة للعينــات االستقــصائية الدراســات تــشكلو  
 دائمـا  ليـسوا  املقـابالت  معهـم  جتـرى  الـذين  أن ،كمـا بالتحيز تتـسم  ئجنتـا  إىل الـرد  عـدم  يؤدي
 باخلـدمات  أو املـرض  بتـشخيص  يتعلـق  فيما سيما ال دقيقة إجابات تقدمي يف راغبني أو قادرين
 .إليهم املقدمة

  
  .التقرير إىل ُيضافس فرع :اإلبالغ عن األمراض    

  
 اإلدارية السجالت    
 السجالت    

 اإلحـصاءات  إعـداد  يف اإلدارية السجالت استخدام يف عريق يدتقل البلدان بعض لدى  
ــ الــيت البلــدان عــدد ازداد األخــرية الــسنوات ويف .الرمسيــة ــة درست  حــصاءاتاإل إعــداد إمكاني
 .اإلدارية السجالت ىلإ استنادا

 بطريقـة  منظمـة  تكـون  حبيث الوحدة مستوى على للبيانات منهجي مجع هو السجلو  
 تــصف الــيت البيانــات يف تغــيريات أيــة تتبــع عمليــة هــو ســتكمالواال. االســتكمالب تــسمح

 للبيانـات  كمـصادر  اسـتخداما  يـسر أ هـي  احملوسـبة  والـسجالت  .املميزة وخصائصها الوحدات
 .الورقية السجالت على القائمة السجالت من

 بلــد مــن لإلحــصاءات كمــصدر اهاوجــدو الــسجالت أمهيــة تبــاين مــن الــرغم وعلــى  
 يـؤدي  أن ميكن ستراتيجياال السجل أنعلى   البلدان من العديد يف اربالتج دلت فقد خر،آل
 .اجمليبني كاهل على الواقع والعبء التكاليف خفض إىل

 يف الوحــدات مــن كاملــة جمموعــة عــن معلومــات كقاعــدة، الــسجالت، تتــضمنو  
 الوحـدات  هـذه  دَدوُتحَـ  ).واملستـشفيات  األشـخاص،  املثـال،  سـبيل  على( املستهدفني السكان

 يف العــاملون الــصحيون املوظفــون املثــال، ســبيل علــى( القواعــد مــن دقيقــة جمموعــة طريــق عــن
 هبــا مــرت الــيت الــتغريات مــع يتماشــى مبــا املميــزة اخلــصائص اســتكمال وجيــري ،)املستــشفيات
 وحــدات جبميــع قائمــة عــن عبــارة الــسجل يكــون قــد ،املــستويات بــسطأ وعلــى .الوحــدات
 اخلــصائص بعــض عمليــا الــسجالت تــضمكمــا  .ذلــك مــن أكثــر ولــيس املــستهدفني الــسكان
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 ملناســباتكا باألشــخاص املتعلقــة املناســبات وتــشكل. مــن الوحــدات  وحــدة لكــل اإلضــافية
 .الصحية باإلحصاءات الصلة ذات الوحدات بعض )ووفيات والدات،( الدميغرافية

 حـدة و كـل يف أن يكون باإلمكان التعـرف دومـا علـى            الرئيسية الشروط أحديتمثل  و  
 رمـوز  نظـام  استخدام طريق عن تكون لكذ لتحقيق طريقة وأفضل. فريد حنو على السجل يف

 كافيـة  معلومـات  تـوفرت  إن الرمز إىل احلاجة دون يتم أن أيضا ميكن التعرف ولكن التعريف،
 شـاهبها،  ومـا  املـيالد  خيوتـار  والعنـاوين،  األمسـاء،  تـشكل  قـد  لألشـخاص  بالنسبة( الوحدة عن
 مـن  الـسجالت  نطـاق  التعريف على  رموز جمموعات نفس استخدام ِكنوُيَم. )اتاملعلوم هذه
 وبالتـايل  الرمـوز،  جمموعـات  نفس السجالت مجيع تستخدم ال ولكن بينها فيما وصالت إقامة
 .بينها فيما وصالت إلقامة قابال السجالت كل فليس

 املعلومـات  نظـم  يف األول املقـام  يف مستخَدتُـ  الـيت  السجالت هي اإلدارية السجالتو  
 املعـدة  الـسجالت  فهـي  إحـصائية  ألغـراض  املستخدمة اإلدارية السجالت بعض وأما .اإلدارية
 الـسجالت  وتـشكل  احملليـة،  الـسلطات  مـع  باالشـتراك  أو الدولـة  تديرها واليت البلد نطاق على
ــة ذات ــة األمهي ــ احليوي ــد سجالتك ــات املوالي ــاال والوفي ــى مث ــك عل ــن .ذل ــضا املمكــن وم  أي
ــت ــسجالت خداماسـ ــة، الـ ــسجالت اخلاصـ ــيت كالـ ــديرها الـ ــدمو يـ ــة مقـ ــصحية الرعايـ ــن الـ  مـ

 .اخلاص القطاع

 .اإلداريـة  الـسجالت  من الواردة البياناتجتهيز   طريق عن اإلحصائية السجالت ُتَعدو  
 جممعـة  بيانـات  إىل أو وحيـد،  إداري سـجل  إىل اإلحـصائية  الـسجالت  تـستند  أن املمكـن  ومن
 .دةمتعد إدارية مصادر من

 املمكـن  مـن  لكـن  اإلمكـان،  قـدر  ودقيقـة  شـاملة  اإلدارية السجالت تكون أن وينبغي  
 .اإلحصائية لألغراض مكتملة، تكن مل وإن السجالت، استخدام

 وينبغـي  .الوقت مرور مع والوحدات املناسبات نفس اإلحصاءات تتابع أن املهم ومن  
 .التارخييـة  املقارنـة  لـضمان  الوقـت،  مـرور  عم اإلدارية السجالت يف الواردة التعاريف تتغري الّأ

 مركزيـة  تكـون  نأو اإلداريـة  الـسجالت  يف املناسبات وبيانات الزمنية األبعاد تدرج أن وينبغي
 .اإلحصاءات يف

 التغطيـة  تتبـاين  وقـد  .الوفـاة  ألسـباب  رمسـي  إداري تـسجيل  البلـدان  مـن  الكـثري  ولدى  
 .حصائيةاإل غراضألل جيدا مصدرا هذا شكلي أن املعتاد من ولكن آلخر، بلد من ودرجاهتا
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 الــيت  والــسجالت  .خمتلفــة  بطــرق  اإلداري الــسجل  معلومــات  ختــزين  املمكــن  مــنو  
 يف البيانــاتتــاح وت حموســبة ســجالت هــي إحــصائية ألغــراض البلــدان مــن كــثري يف تــستخدم
 .إلكتروين شكل

  
 ؟اإلحصائية لألغراض اإلدارية ناتاالبي تستخدم ملاذا    

ــإن اجلمهــور، نظــر وجهــة مــن   ــاتاالبي الســتخدام ف ــة ن  اإلحــصائية لألغــراض اإلداري
 :التالية املزايا

  التكلفة حيث من الكفاءة  •  
  هلا ضرورة ال باستفسارات اجمليبني كاهل تثقل ال  •  
 يتولــون ينذالــ األشــخاص عــدد كــان إن أفــضل تالبيانــا أمــن يكــون أن املمكــن مــن  •  

   حمدودامعاجلتها
 .اخلصوصية احترام حيسن أن للبيانات اللكتروينا للشكل ميكن  •  

 فريـد  نظـام  اسـتخدام  وهـو  أال اإلداريـة  تالبيانـا  اسـتخدام  ييـسر  رئيسي عامل هناكو  
 .سـواء  حـد  علـى  خمتلفـة  مـصادر  نطـاق  وعلـى ،  الوقت مرور مع نفسه املصدر ضمن فيللتعر

 إحـصاءات  إعـداد  على عوبةالص من املزيد فيللتعر الفريد النظام هذا مثل إىل االفتقار ويضفي
  .للمناسبات إحصاء جمرد من أكثر تكون حبيث مفيدة

  
 الشروط القانونية    

. تــوفر التــشريعات أساســاً الســتخدام مــصادر البيانــات اإلداريــة لألغــراض اإلحــصائية  
وينبغي أن تعكس التشريعات الوطنية املبادئ التوجيهية الدوليـة لتقليـل عـبء االسـتجابة علـى                 

 حبيث يكون من املمكن االستفادة من مصادر البيانات اإلدارية القائمـة بـدالً مـن إعـادة                  ،غاملبلِّ
ــراض اإلحــصائية   ــات لألغ ــون  . مجــع البيان ــدان  ومنتجــو اإلحــصاءات ملزم ــ يف بعــض البل أن ب

واملكتـــب . البيانـــات الـــيت ســـبق مجعهـــا ألغـــراض أخـــرىيء يـــستخدموا أوالً وقبـــل كـــل شـــ
 يف الـسجالت اإلداريـة      متـوفرة داية بتقييم ما إذا كانـت البيانـات         اإلحصائي الوطين ملزم يف الب    

 .بياناتالمع جل  مباشرةعملية يف بدءالقبل 

 البيانات الشخصية لـضمان محايـة خـصوصية     جتهيزولدى بعض البلدان تشريعات عن        
ــة   ــوقهم القانونيـــ ــراد وحقـــ ــدىاألفـــ ــشاءلـــ ــتخدام إنـــ ــضمن   واســـ ــبة تتـــ  ســـــجالت حموســـ

 .شخصية معلومات
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 إنشاء املزيد من السجالت اإلدارية يف اجملتمع مناقشات بـشأن           يثرييعة احلال، قد    وبطب  
 يتخـذ مرتابـاً أو    وإذا كـان اجلمهـور      . ، ال سيما بالنسبة للمعلومات الصحية     اخلصوصيةمسائل  
 الــسجالت حتـسني  سـلبياً، فـإن الـسياسيني قـد يرغبــون عـن إنـشاء سـجالت جديـدة أو         موقفـاً 

 . إمكانية وصول اإلحصائيني إىل السجالت الصحيةحيدوا منن القائمة، أو ميكنهم أ

ومن املهم أن يقدر اجلمهور العام ويفهم مزايا استخدام مـصادر الـسجالت ألغـراض                 
إلنتــاج ل وأن يوافــق اجلمهــور علــى نطــاق واســع علــى اســتخدام الــسجالت اإلداريــة ئيةإحــصا

 أن يتــسموضـمان   ة الوطنيــتجالالـس ب  املتعلقــةتـشريعات الومــن احليـوي حتــديث  . ئياإلحـصا 
 .باالنفتاح والشفافية تعمل السلطات املكلفة بالسجال

  
 مواطن القوة والضعف    

 مـع بقـاء   يـة تغطيـة كاملـة للـسكان املعنـيني،           ئتوفر السجالت اإلدارية من الناحيـة املبد        
 إنتــاجوغالبــاً مــا يكــون مــن املمكــن  . تكــاليف مجــع اإلحــصاءات وجتهيزهــا منخفــضة نــسبياً  

الدراســـات إحـــصاءات أكثـــر تفـــصيالً باســـتخدام الـــسجالت اإلداريـــة بـــدالً مـــن اســـتخدام   
، مــــثالً اإلحــــصاءات اخلاصــــة مبنــــاطق جغرافيــــة صــــغرية أو معــــايري  االستقــــصائية للعينــــات

 .مفصلة تصنيف

ــسجالت  تنطــوي و   ــات ال ــى بيان ــط   عل ــن املمكــن رب ــات كــبرية ألن م ــفإمكاني   خمتل
وغالبـاً مـا تكـون البيانـات        .  فريـدة حمـددة بوضـوح      عريـف وسائل ت  بواسطة   ببعضهاسجالت  ال

املأخوذة من الـسجالت اإلداريـة متـسقة وذات نوعيـة عاليـة لألغـراض اإلداريـة الـيت تـستخدم                     
ــستخدم بيانــات الــسجالت لألغــراض اإلحــصائية، قــد ُتكــشف املــشاكل     . ألجلــها ــدما ُت وعن

 .املتعلقة باالتساق ونوعية البيانات

 عـــدم يفعـــل يف البيانـــات، مثلمـــا اًغطيـــة يف الـــسجالت احنيـــازوقـــد يـــسبب نقـــص الت  
 .للدراسات االستقصائية للعيناتاالستجابة 

واإلحــصائيون مقيــدون إىل حــد بعيــد بتعــاريف الــسلطات املــسؤولة عــن الــسجالت      
 وقد ُينظر إىل البيانات املأخوذة من املصادر اإلدارية علـى أهنـا وجهـة نظـر                 .وممارساهتا اإلدارية 

  وعــالوة علــى ذلــك، لــيس اإلحــصائيون قــريبني مــن اجلمــع الفعلــي للبيانــات،         . طاتالــسل
وتتمثـل  . وجودهتـا  حمتواها وجتهيزهـا     دقة وقد ال تكون لديهم معرفة كافية بالبيانات من حيث        

أحسن طريقة ملعاجلة هذه املشكلة يف وجود تعاون وثيق بني اإلحصائيني والسلطات املـسؤولة              
 .عن السجالت اإلدارية
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ات أو املالحظــات الــضرورية ريوال حتتــوي الــسجالت اإلداريــة دائمــاً علــى كــل املــتغ   
الدراســات ويف هــذه احلــاالت، جيــوز مجــع معلومــات إضــافية مــن   . لإلحــصاءات ذات الــصلة

) كمــا هــو احلــال عنــد نقــص التغطيــة  ( اإلحــصاءات الســتكمال، لــيس االستقــصائية للعينــات
مـثالً مقارنـة   (نات وإظهار اجلوانب املختلفة لـنفس املـسألة    البياجودةفحسب، بل أيضاً لتقييم   

 ).حاالت االعتالل املأخوذة من سجالت املستشفيات بالتقييم الذايت للحالة الصحية
  

  الرعاية الصحيةسجالت    
   اإلحــصاءات الــصحية،لتوليــد مقــدمي الرعايــة الــصحية ســجالتغالبــاً مــا ُتــستخدم   

وميكــن توليــد نــوعني مــن .  الرعايــة الــصحيةلــسجالتحــىت ولــو مل يكــن هنــاك ســجل إداري 
  املعلومــات املولــدة مــن خــالل تقــارير املرافــق الــصحية،   ) أ: (الــسجالتاملعلومــات مــن هــذه  

  املعلومــات املولــدة) ب (؛اســتخدام األدويــة واللــوازم وأســرة املرضــى ومتوســط مــدة اإلقامــةك
 املـوفرة    الطبيـة  اإلجـراءات  الفردية من قبيـل التشخيـصات وخـصائص املرضـى و           السجالتمن  

 .والبقاء على قيد احلياة
  

 نظم احملاسبة    
 على الصعيد الوطين    

متثـل نظــم احملاســبة مــن قبيـل تلــك الــيت حتــتفظ هبـا الوحــدات احلكوميــة واملستــشفيات      
وتـشمل البيانـات    . لقطـاع الـصحي   با  املتعلقـة  وشركات التأمني أيـضاً مـصادر حمتملـة للبيانـات         

 .الصحة ومتويلها املصادر تكاليف من هذه املولدة

وحتتفظ املستشفيات وغريهـا مـن املؤسـسات الـصحية واحلكومـات احملليـة واملركزيـة،                  
لتكاليف واإليرادات ومـصادر التمويـل اخلاصـة هبـا باسـتخدام نظـم       ل سجالتببشكل دوري،   

ــاً لتزويــد اإلدارة مبعلومــات مــستكمل   . حماســبية ــتم إعــداد تقــارير حماســبية، غالب ــةوي  ة عــن حال
وغالبــاً مــا تــشمل التقــارير . ئــهأدا ومــستويات لنظــام الــصحيل الــشؤون املاليــة املستــشفيات أو

وباإلضـافة  . احملاسبية موجزات لإليرادات والنفقات، واألصـول واخلـصوم، والتـدفقات النقديـة           
ــصدر  ــك، ت ــفإىل ذل ــة  وأ املؤســسات  خمتل ــارير    الوحــدات احلكومي جمموعــة متنوعــة مــن التق

 .التقرير إما سنوية أو فصلية أو شهريةاملشمولة بفترة الوميكن أن تكون . وض املفصلةوالعر
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 مواطن القوة والضعف    

وعنـدما  . ال تستخدم هذه النظم منوذج إبالغ موحد، وقد تكون أو ال تكون حموسـبة        
   ملفــات إلكترونيــةمقتطفــاتُتــستخدم نظــم حاســوبية، ميكــن أن ُتعــد اإلحــصاءات باســتخدام 

 .خمتلف النظم احملاسبيةمن 

  خمتلـف  ومبا أن النظم احملاسبية مبنيـة بطرائـق خمتلفـة، فمـن الـضروري تـصنيف وترميـز                   
ومـن الـضروري أيـضاً وجـود       . األصناف للـسماح بتوليـد قـيم إمجاليـة قابلـة للمقارنـة ومتـسقة              

 البيانــات املــأخوذة مــن خمتلــف     بــنيتــساقاال مــن أجــل ضــمان   واجلــودةضــوابط للتحريــر  
املنقحـــة صـــورة عـــن التكـــاليف الـــصحية /وســـتعطي القـــيم احملـــررة. طاعـــات واملؤســـساتالق

وميكـن بنـاء مؤشـرات سـتعطي     . اإلمجالية، اليت ميكن توزيعهـا حـسب القطاعـات واملؤسـسات         
وبتوحيد املعلومـات املدخلـة،   . معلومات عن النشاط واألولوية واإلنتاجية وتغطية االحتياجات 

ؤسـسات وجمموعـات املؤسـسات وكـذلك رصـد التطـورات الطارئـة              ميكن مقارنـة املنـاطق وامل     
 .الزمنرور مب
  

 على الصعيد الدويل    

يــوفر نظــام حــسابات الــصحة اخلــاص مبنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   
 للمقارنة مـع األطـر املـستخدمة يف بلـدان      واإليرادات والتمويل قابالً   لفةإطاراً لإلبالغ عن التك   

 احملاسـبة الوطنيـة   نظام أيضاً بوصفه توجيهاً يف عمل تنظيم مـصادر بيانـات            الويستخدم  . أخرى
 .وتوحيدها

 واملتـسقة والقابلـة     واملتماسـكة وهو بوصفه إطاراً ينتج جمموعة من احلـسابات الـشاملة             
ــة احتياجــات احملللــني و   ــاً لتلبي ــة دولي  الــسياسات يف القطــاعني الــصحيني العــام  مقــرريللمقارن

ومـن مث، فهـو يعـاجل مـسألة      ). ٢٠٠٠منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي،        (واخلاص
 . فيما يتعلق باإلبالغ عن التكاليف واإليرادات والتمويل الدويل على الصعيدقابلية املقارنة

الـيت  حـصائية   اإلبـالغ   اإلوينشئ دليل نظام حسابات الصحة أساساً مفاهيميـاً لقواعـد             
يقترح تصنيفاً دولياً للحـسابات     هو  و. خرىاألجتماعية  االقتصادية و االصاءات  حاإل مع   تتالءم

 : يشمل ثالثة أبعاد للرعاية الصحية- ١ حالياً يف صيغته -الصحية 

 )الرعاية الصحية - التصنيف الدويل للحسابات الصحية(الرعاية الصحية  متويل  •  

 - ويل للحـسابات الـصحية  التـصنيف الـد  (صناعات مقدمي خدمات الرعايـة الـصحية       •  
 )مقدمو خدمات الرعاية الصحية
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متويـل الرعايـة     - التصنيف الدويل للحـسابات الـصحية     (مصادر متويل الرعاية الصحية       •  
 .)الصحية

  
 هيكل اإلطار - ٤الفرع 

صحة الــيت جيــب أن يعاجلهــا النظــام   ختلفــة للــ بعــاد املاأليقــدم اهليكــل طريقــة لتنظــيم     
عـم  األصحة  الـ وُيـنظم اإلطـار بواسـطة مقـاييس         . جه الترابط فيمـا بينـها     اإلحصائي وإلظهار أو  

وليــست العالقــات بــني املقــاييس وفيمــا بينــها ســببية . أكثــر جتديــدايف القمـة مدعومــة مبقــاييس  
ولـيس هـدف   .  بـشبكة عنكبوتيـة عاليـة التعقيـد        أشـبه مـا تكـون     بالضرورة؛ وإمنا هي باألحرى     

ــة ولكــن حت     ــد كــل عالق ــو حتدي ــام      اإلطــار ه ــوان الع ــاييس املدرجــة حتــت العن ــواع املق ــد أن دي
ويـرد فيمـا يلـي      . حصاءات الصحة وتقـدمي خمطـط عـام لطبيعـة العالقـات القائمـة فيمـا بينـها                 إل

 .املدرجة هليكل اإلطار ووصف ألنواع املقاييس موجزخمطط 

  املؤشــرات الــصحية األساســية بــشكل عــام تعتــرب هــذه املقــاييس  - املقــاييس العامــة للــصحة 
وتنـتج املـستويات الـيت تنطـوي عليهـا          . الالزمة لرصد احلالة الصحية العامة جلماعة سـكانية مـا         

 مقـاييس  تعكـسها  فيها عن جمموعة من العوامل املختلفة الـيت  اليت تطرأهذه املقاييس والتغريات  
مـة  وميكن أن يؤدي عدد من التركيبات املختلفة ملقاييس أكثر حتديـداً إىل قي            . أخرى يف اإلطار  

هـذه املقـاييس ظروفـاً صـحية         املساواة بـني قـيم    عكس  ت حبيث ميكن أن     مقياس عام  علىواحدة  
وال ميكن بـشكل عـام اختـاذ تـدابري علـى أسـاس املقـاييس ألهنـا ال تقـدم معلومـات                      . جد خمتلفة 

ورغـم هـذه اخلـصائص، فـإن هـذه املقـاييس تقـدم        . بشأن مـا ينبغـي تغـيريه لكـي تـتغري الـصحة        
. فرعيـة مـن الـسكان   ال اجلماعـات  أو ية الـسكان للجماعـات لحالة الـصحية العامـة      وصفاً جيداً ل  
 الـيت يـتم سـنها أو تـدهور نظـام      ة الـصح ني املقـاييس سياسـات وبـرامج حتـس    تراعـي وينبغـي أن  

ــصادي أو االجتمــاعي    ــصحية أو اهليكــل االقت ــة ال ــاً  . الرعاي ــوفرة حالي ــاييس املت   وال ميكــن للمق
: وتـشمل مقـاييس الـصحة العامـة       . اسـتيفاؤها ، ولكـن القـصد هـو         كل هذه املعـايري    تستويفأن  

 . والصحة املقدرة ذاتياً؛وفيات الرضعمعدالت  و؛العمر املتوقع

 مــن األنــواع هكــون هــذتو.  يف مقيــاس مــوجز العامــةويتمثــل نــوع آخــر مــن املقــاييس  
ــاً مــا  تاملقــاييس ذا ــة رفيعــة وغالب ــة ذلــك  .  مركــبطــابع تكــون ذات بني قــاييس املومــن أمثل

  لعمــر املتوقــع املعــدل حــسب الــصحة الــيت ال هتــدف إىل بيــان طــول العمــر فحــسب  ملختلفــة لا
وتتطلــب هــذه املقــاييس معلومــات عــن معــدل .  نوعيــة احليــاة املتــصلة بالــصحة إىلبــل كــذلك

 بغيـة    معـاً  الوفيات وكذلك عن مقـاييس الـصحة غـري املتـصلة بالوفيـات وطريقـة جلمـع االثـنني                  
 سـكانية معينـة أن يتوقـع أن يعيـشها           مجاعـة  ضمن    ما  اليت ميكن لشخص   وصف عدد السنوات  

 اجلماعـة باالستناد إىل نتائج حالة الوفيات واحلالة الصحية السائدة يف تلـك      “يف صحة جيدة  ”
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 غـري املتـصلة بالوفيـات الـيت ميكـن اسـتخدامها              الـصحة   ملقـاييس  مـورداً ويوفر اإلطار   . السكانية
 .املقاييس املوجزة يف

ــاي ــوظيفي للـــسكان مقـ ــارة   (يس الوضـــع الـ ــه بعبـ ــة الـــصحية”املـــشار إليـ ــادرة “احلالـ  يف مبـ
اجملــال ، مبــا فيهــا اجملــاالت الــوظيفي مــن خــالل جمموعــة مــن  األداء ميكــن قيــاس - )بودابــست

وُتـدرج  .  واجلـزء العلـوي مـن اجلـسم    ي وجمـال االتـصال     والنفـس  ي واإلدراكـ  ي واحلراكـ  ياحلس
البيئـة  ب املتعلقةاملعلومات  و الوظيفي    بني األداء  املستوى ألهنا جتمع  مقاييس اإلعاقة أيضاً يف هذا      

وتقـوم مبـادرة    . لوصف مدى قـدرة كـل املـواطنني علـى املـشاركة مـشاركة كاملـة يف اجملتمـع                  
 . بوضع مقاييس للوضع الوظيفي حالياًبودابست وفريق واشنطن

 ُتعـرف   - مـراض واألمـراض    ومـسببات األ   البدنيـة املقاييس البيولوجية، مبا فيها اخلـصائص       
ــة الــيت      تــصل هــي نفــسها هبيكــل   تاألمــراض أو احلــاالت مبجموعــة مــن اخلــصائص الباثولوجي

وميكن أن تكون هذه اخلـصائص البدنيـة معقـدة وأن تقـاس علـى مـستوى                 . نيووظيفة بيولوجي 
أو ميكــن أن تكــون مــستهدفة بــشكل أدق مــن قبيــل حــاالت    ) أو األعــضاء املتعــددة (العــضو 
ــوراثي الــشذوذ ــة ال ــة الوراثي ــة كــثرية    .  أو القابلي ــاك أمثل ومقــاييس حــاالت املــرض شــائعة وهن

وُتـدرج أيــضاً  . وُتـدرج هنـا مقـاييس سـبب الوفـاة     . معينـة اصـة بـأمراض   اخلتـوفرة  امللمقـاييس  ل
 .األمل أو التعبك هذه اجملموعة من املقاييس خصائص ضمن

ض خطــر اإلصــابة ل تزيــد أو ختفّــ تــشمل هــذه اجملموعــة مــن املقــاييس عوامــ - عوامــل اخلطــر
مراض، ومــن مث فإهنــا تــؤثر يف املــستويات الوظيفيــة واملقــاييس العامــة  األمــراض وبــاألمبــسببات 
 .ومن األمثلة احملددة احلمية والتغذية والتدخني والنشاط البدين. للصحة

يـسية  وتتصل جمموعة رئ  .  هناك عدد كبري من العوامل املتصلة بالصحة       -  ذات الصلة  العوامل
الوصـول واالسـتخدام والنفقـات    إمكانيـة   واإلمـدادات من املقاييس بالرعاية الـصحية، مبـا فيهـا        

وتـشكل خـصائص نظـام الـصحة العامـة ومبـادرات الـصحة العامـة عنـصراً             . وخصائص النظـام  
ــسياً آخــر  ــ،رئي ــل مثل ــة  ها مث ــة االجتماعي ــصلة باحلال ــصادية علــى املــستوى   -  العوامــل املت االقت
 .بالتعقيد والصحة  هذه العواملالعالقات بنيتتسم و. صفها خاصية هيكليةالفردي وبو

 الطرائــق املمكنــة إليــضاح تتمثــل إحــدى -  فيمــا بــني جمموعــات املقــاييس القائمــةالعالقــات
 عام للصحة مثل العمر املتوقـع يـوفر         وأي مقياس . النظر يف أحد األمثلة   يف  كيفية بناء املصفوفة    

ميكـن احلـصول    و.  سنوات العمر  قضاء كيفيةفيات ولكن ليس عن     معلومات عن مستويات الو   
وميكن أن يتسبب يف تغـري      . على هذه املعلومات األخرية يف جزء الوضع الوظيفي من املصفوفة         
 اليت تتـصل بـدورها      ووظيفتهالوضع الوظيفي عدد من مسببات األمراض املتصلة هبيكل اجلسم          

  مـن  الكـثري  احلـاالت املزمنـة  متثـل بلـدان املتقدمـة النمـو،    ويف ال. بعوامل بيولوجية ووراثية وبيئية   
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جمموعة مـن   واسطة   القصور الوظيفي؛ وُتقدم املعلومات املتعلقة بانتشار هذه احلاالت ب         حاالت
ويف البلـدان الناميـة، تتـصل األمـراض املعديـة      .  البيولوجيـة تعتمـد علـى اخلـصائص   املقاييس اليت   

وُتـدرج يف ذلـك     . إلطـار بـإدراج مقـاييس هلـذه احلـاالت         بالقصور الوظيفي والوفاة؛ ويوصـي ا     
 كمـا ُتـدرج فيـه       ،القطاع من اإلطار عوامل اخلطـر واجلهـود الوقائيـة اخلاصـة بكيانـات املـرض               

مـا إذا كانـت     و  الـصحي  الـصرف  مـستوى    مبـا فيهـا    ،عوامل ذات صـلة مـن قبيـل اآلثـار البيئيـة           
 .البيئات مؤاتية للرياضة البدنية

  
 ) املقاييس مع اإلطارمقابلة(ل اجلاري العم - ٥الفرع 

 العمل اجلاري يف اإلحـصاءات الـصحية الـيت ميكـن أن             ٥الفرع  سيقدم  . يتعني تطويره   
ل يـ  مـن قب   ،) اإلطـار  الـواردة يف  أي توفري املقاييس للمفاهيم     ( اإلطار   “ملء”تستخدم من أجل    

بـادرة بودابـست واألفرقـة      أسرة التصنيفات الدولية وفريق واشنطن وم      - منظمة الصحة العاملية  
العاملــة اخلاصــة بــأمراض معينــة وشــبكة القياســات الــصحية واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات    

  بـربط املقـاييس بعمـل جـارٍ        ٤ إىل   ١مـن    علـى األجـزاء      ٥وسيعتمد الفـرع    . األوروبية وغريها 
  الثغــراتوبفعــل ذلــك، ســيكون مــن املمكــن حتديــد مــواطن  .  ومــصادر البيانــات احلاليــةآخــر

  .أو احلاجة إىل وضع معايري دولية/يف البيانات و
  

 املراجع    
املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية، املعتمدة خالل الدورة اخلاصة للجنـة اإلحـصائية لألمـم              

، الوثـائق الرمسيـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي،           ١٩٩٤أبريل  / نيسان ١٥-١١املتحدة،  
 . صل اخلامس، الف)E/1994/29 (٩، امللحق رقم ١٩٩٤

، منظمــة ١منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، نظــام حــسابات الــصحة، الــصيغة  
 .٢٠٠٠, التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــة    ــة املؤرخـ ــية األوروبيـ ــية املفوضـ ــار٢٥توصـ ــايو / أيـ ــسلطات  ٢٠٠٥مـ ــتقاللية الـ ــشأن اسـ  بـ
 ).COM/2005/0217(ها اإلحصائية الوطنية واجملتمعية ونزاهتها ومساءلت

ــورك      ــشمال األورويب، األمــم املتحــدة، نيوي ــدان ال ــستندة إىل الــسجالت يف بل اإلحــصاءات امل
  .٢٠٠٧وجنيف، 

  
  


