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 اللجنة اإلحصائية
 األربعونالثانية والدورة 

 ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ب (٤البند 

       إحصاءات الصحة: بنود للمناقشة واختاذ القرار
   األمانات املعين بإحصاءات الصحةتقرير الفريق العامل املشترك بني  

    
  عاممذكرة من األمني ال  

  
يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل، بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا     

، تقريـر الفريـق العامـل املـشترك بـني       )، الفصل األول، ألف   E/2010/24انظر  (احلادية واألربعني   
أن ويرجـى مــن اللجنــة  . عــالم، املعــروض علـى اللجنــة لإل األمانـات املعــين بإحـصاءات الــصحة  

  .حتيط به علما
  

 
  

  *  E/CN.3/2011/1.  
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 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات الصحة    
لفريـق  ، عـرض ا   ٢٠٠٩فربايـر   /الدورة األربعني للجنة اإلحصائية املعقودة يف شباط      يف    - ١

.  مـشروع إطـار إلحـصاءات الـصحة        العامل املشترك بـني األمانـات املعـين بإحـصاءات الـصحة           
 اليت بذهلا الفريق العامـل يف وضـع اإلطـار وشـّجعته علـى               وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود    

 ، بالتعقيـد الـذي يكتنـف وضـع هـذا اإلطـار            وسلّمت اللجنـة  . االنتهاء من وضع صيغته النهائية    
سـهل االسـتعمال وحيـدد جمـاالت     ) أ: ( أن يكـون اإلطـار  كفـل أن يوحثت الفريق العامل علـى    

حــصاءات الــصحة ومؤشــراهتا الــيت ينبغــي أن يــسهم يف تعزيــز قابليــة مقارنــة إو) ب(؛ األولويــة
؛  مــع املعــايري الدوليــةواءميتــو) د(ويتميــز بفائدتــه العلميــة؛ ) ج(؛ تكــون قابلــة للمقارنــة دوليــا

ويراعــي اخــتالف ) و(؛ يوضــع بالتنــسيق مــع مجيــع أصــحاب املــصلحة ذوي الــصلة وأن  )هـــ(
  .)١(الظروف السائدة باختالف البلدان

ــر مــصادر    مــضمووحيــّدد اإلطــار    - ٢ ــة بــني املــضمون وأكث ن إحــصاءات الــصحة والعالق
أستراليا والربازيل وجنـوب    : وقد شارك ممثلو البلدان التالية يف وضعه      . البيانات الصحية شيوعا  

وجـاء وضـعه كاسـتجابة لعـدم        . أفريقيا والفلبني وكندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكيـة       
إجــراء مقارنــات بــني ، ومــن أجــل مها البلــدانصحة تــستخدعــن الــوجــود إحــصاءات أساســية 

سيــسهل إجــراء املزيــد مــن التنــسيق بــني اهليئــات اإلحــصائية ووزارات الــصحة    وهــو . الــدول
آلية ميكن من خالهلا توجيه التمويل الذي تقدمـه الوكـاالت الدوليـة وغريهـا               ، وسيوفّر   الوطنية

 يــتم تــوفريعلقــة بالــصحة حبيــث  مجــع كميــة كــبرية مــن البيانــات املتلــدعممــن اجلهــات املاحنــة 
االفتقـار إىل التنـسيق بـني        و . على الصعيدين القطـري والـدويل      اليت ُتستخدم املعلومات الصحية   

متويـل مجـع   عمليـة  أمهيـة اجلهـات املاحنـة يف        كـذلك    و واملكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة،     الوزارات  
ر مالئـم مـن شـأنه       ووجـود إطـا   .  أمهيـة خاصـة يف جمـال إحـصاءات الـصحة           يكتسيان ،البيانات

جــودة مجــع البيانــات وحتليلــها ونــشرها، فــضال عــن تــسهيل تنميــة القــدرات    أيــضا أن حيــّسن 
  . على الصعيد القطرياإلحصائية

ــار    - ٣ ــوفّر اإلط ــد  وي ــيكال لتحدي ــوعه ــا،    ن ــي مجعه ــيت ينبغ ــات ال الفجــوات يف و املعلوم
. لومـات ذات اجلـودة العاليـة      اجة للمعايري الدولية من أجل دعـم مجـع املع         مكمن احل البيانات، و 

ــصحة       ــضمون إحــصاءات ال ــد، م ــى وجــه التحدي ــار، عل ــو  و،ويوضــح اإلط ــة  ه يعكــس طبيع
العالقات القائمة بني جماالت املضمون ويف داخلها، ممـا جيعـل مـن املمكـن حتديـد نظـام شـامل                     

 ليـتم بـذلك    ، مـن املواضـيع    طائفـة  معلومـات عـن      مـن شـأنه أن يـوفّر      ومتماسك جلمع البيانات    

__________ 
  .٤٠/١٠٧، الفصل األول باء، املقرر E/2009/24انظر الوثيقة   )١(  
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 حتديـد اجملـاالت الـيت تظهـر         وأن ييـّسر  الستغناء عن النظم اإلحصائية التجزيئيـة أو التجميعيـة،          ا
 .هج مبتكرة جلمع البياناتفيها احلاجة إىل ُن

ولئن مل يتسّن للفريق العامل أن جيتمع كفريق، فقد قُّدم مقـال يتـضّمن وصـفا لإلطـار                    - ٤
 يتنـاول موضـوع     يـة لإلحـصاءات الرمسيـة     جملـة الرابطـة الدول    من أجل نشره يف عدد خاص مـن         

  . إحصاءات الصحة
الفريـق  مـن أعـضاء     عـددا    لكـنّ وشهدت األعمال املتعلقة باإلطار نفسه تقـّدما بطيئـا،            - ٥

 ســتقّدم مــدخالت يف اجملموعــات ذات الــصلة الــيت اجلهــود الــيت تبــذهلايف العامــل مل يــشاركوا 
فريــق واشــنطن املعــين بإحــصاءات اإلعاقــة ومبــادرة بودابــست  وجتــدر اإلشــارة إىل أنّ .اإلطــار

مـن األسـئلة الـيت      موعـة أساسـية     بوضع صـيغة هنائيـة جمل      مؤخرا   قاما الصحي   الوضعبشأن قياس   
أثـر   العمـل  وسـيكون هلـذا  .  مـن اجملـاالت  التـشغيلي علـى نطـاق طائفـة     قياس الوضـع    هتدف إىل   
  .مواصلة تطوير اإلطارمباشر يف 

 اهتمـام مجيع البلدان واملنظمـات الدوليـة الـيت هلـا           ريق العامل مفتوحة أمام     وعضوية الف   - ٦
أن تكـون   من الـضروري    ف.  املشاكل اليت طال أمدها    لّحل الوقت   ختصيصاملوضوع ورغبة يف    ب

وعـالوة  . ة الـنظم اإلحـصائي  تطـوير  اجلغـرايف ومـستوى     التوزيع من حيث    ة متوازن هذه العضوية 
وفيمـا قامـت بعـض البلـدان       . ضاء الفريـق العامـل علـى التقاعـد        على ذلك، أحيل الكثري من أعـ      

ومـن ضـمن األمـور احلامسـة بالنـسبة للعـام         . بتعيني من سيعوضهم، مل تقم بلدان أخـرى بـذلك         
 لـيس فحـسب مـن    أعضاء جدد  وتعينيتأكيد استمرار مشاركة األعضاء احلاليني      القادم مسألةُ   

وعلــى البلــدان .  يف املــشاركةأي بلــد يرغــب ، بــل أيــضا مــنالبلــدان الــيت شــاركت يف املاضــي
ــ )٢(املهتمـــة أن تتـــصل بـــرئيس الفريـــق العامـــل   .)٣(األمـــم املتحـــدةيف  ءاتشعبة اإلحـــصاأو بـ

وسيصبح عمل الفريق العامل يف السنوات العديدة القادمة على قدر كبري من اليسر بفضل قلّـة                
 مــن أجــل تغطيــة يــل  التمولــشيء مــنوســتكون هنــاك حاجــة  . احلــضوريةالجتماعــات عــدد ا

  .تكاليف سفر بعض املشاركني
وعـالوة علـى ذلـك،      . إلطـار الـصيغة النهائيـة ل    وضـع   يف   ويتمثّل هدف الفريـق العامـل       - ٧
وذلــك  إضــفاء الطــابع املؤســسي علــى إحــصاءات الــصحة   تــسّهل آليــةًوفّر الفريــق العامــل ســي
ــام اإلحــصائي     ب ــني النظ ــة وصــل ب ــني   العمــل كحلق ــة وب ــن جه ــة املنظمــات املم ــصحة هتم بال

__________ 
 جينيفري مـادنز، املـديرة املـساعدة للـشؤون العلميـة، املركـز الـوطين إلحـصاءات الـصحة، علـى الربيـد              السيدة  )٢(  

  .JMadans@cdc.gov :اإللكتروين
ــة واالجتماعيــة، شــعبة اإلحــصاءات، األمــم       )٣(   الــسيدة كــايكو أوســاكي، رئيــسة فــرع اإلحــصاءات الدميغرافي

  .osak@un.org :حدة، على الربيد اإللكترويناملت
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حة العامليـــة وزارات الـــصحة ومنظمـــة الـــّصوخباصـــة ،  مـــن جهـــة أخـــرىالبيانـــات الـــصحيةو
املتعلـق بإحـصاءات الـصحة الـذي        بدال مـن تكـرار العمـل        و. ووكاالت األمم املتحدة األخرى   

أن ومبـادرات جديـدة،     عند الضرورة    للفريق العامل أن يقترح   ميكن  تقوم به منظمات أخرى،     
علـى نطـاق أوسـع      املـساءلة   فهـو يعـّزز     .  األخـرى  األفرقـة  تقـّدمها ملقترحات اليت   ا يقوم بفحص 

ــدان األعــضاء متثّــ  نّأل ــة    البل ــام  ل ســلطاهتا اإلحــصائية الوطني ــسؤولية أم ــوىل امل ــو يت ــة ال وه لجن
  .ألمم املتحدةبااإلحصائية 

  


