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  اإلحصائية للجنةا
  واألربعون الرابعة الدورة
  ٢٠١٣ مارس/آذار ١ - فرباير/شباط ٢٦
  *املؤقت األعمال جدول من )ك( ٣ البند
          الصحية اإلحصاءات :القرار واختاذ للمناقشة بنود

  الصحية اإلحصاءات عن العاملية الصحة منظمة تقرير  
    

  عامال األمني من مذكرة  
  

 انظــر( واألربعــني الثالثــة دورهتــا يف اإلحــصائية اللجنــة مــن مقــدم لطلــب اســتجابةً  
E/2012/24، الــصحة منظمــة تقريــر حييــل بــأن العــام األمــني يتــشرف ،)ألــف - األول الفــصل 

ــة ــة( العاملي ــن )املنظم ــصحية، اإلحــصاءات ع ــذي ال ــوجز ال ــشطتها ي ــال يف أن  اإلحــصاءات جم
 وقـد  .للمنظمـة  أساسـية  مهمـة  البلـدان  يف الـصحية  واالجتاهـات  احلالـة  رصد ويشكل .الصحية

 بقـرار  يـرتبط  ما غالبا وهو املنظمة يف األعضاء الدول مع وثيق تواصل وليد عملها برنامج أتى
 يف املنظمـــة بـــه قامـــت الـــذي العمـــل التقريـــر ويـــصف .العامليـــة الـــصحة مجعيـــة اختذتـــه حمـــدد
 املعـايري  وتعزيـز  وتطـوير  الـصحي،  اجملـال  يف هـات واالجتا املـستويات  رصـد  :هـي  جمـاالت  ثالثة

 .القطـري  الـصعيد  علـى  والقيـاس  الرصـد  وتعزيز الصحية، علوماتامل على للحصول واألدوات
   .اللجنة قبل من للمناقشة املطروحة النقاط من موجزة بقائمة التقرير وخيتتم
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   الصحي اجملال يف واالجتاهات املستويات رصد  - أوال  
 املـستويات  رصـد  يف مبقرهـا  العامليـة  الـصحة  منظمـة  بـه  تـضطلع  الـذي  العمل إىل يشار  - ١

 الــصحي املرصــد باســم باإلنــصاف، خــاص اهتمــام إيــالء مــع الــصحي، اجملــال يف واالجتاهــات
 صـحية  مراصـد  للمنظمـة  التابعـة  الـستة  اإلقليميـة  املكاتـب  جلميـع  ذلك، إىل وباإلضافة .العاملي
 هـذا  ويـصف  .املعنيـة  األعـضاء  الـدول  مـن  كـلٍ  مـع  بالتشاور تاختري مبؤشرات مزودة إقليمية
  .املقر أنشطة على ويركز العاملي، الصحي للمرصد املختلفة املكونات الفرع

  
  وجتميعها البيانات على االستحصال  - ألف  

 الـصحية  واالجتاهات احلاالت عن البيانات من كبريا كّما وتولِّف وحتلل املنظمة جتمع  - ٢
ــأمراض هتــتم خمتلفــة إدارات البيانــات هــذه مجــع علــى وتعمــل .العــاملي الــصعيد علــى ــة ب  معين

 وعلـى  .املنفـصلة  البيانـات  قواعـد  مـن  عـدد  يف ُتحفَظ وهي الصحية، واألنظمة اخلطر وبعوامل
 كــربى أولويــةً الــصحية املعلومــات وُنظــم اإلحــصاءات إدارةُ أولــت األخــرية، الــسنوات مــدى

 والتفــشي اإلصــابة، وحــاالت للوفيــات داخليــا واملتــسقة املنتظمــة للتقــديرات املنــتظم لإلعــداد
 نفـسه،  الوقـت  ويف .ذلـك  على املترتبة والنتائج اخلطر، لعوامل التعرض وأوجه املرض، وعبء
 الدوليــة والوكــاالت املتحــدة األمــم وكــاالت مــع التنــسيق بغيــة والطلــب اجلهــود بــذل تزايــد

  .وكاالتال بني املشتركة األفرقة خالل من األخرى
  

  الوفيات أسباب  - باء  
 والـسن  الـسبب  حبـسب  الوفيـات  تقـديرات  علـى  عدة متتالية حتديثات املنظمة أدخلت  - ٣

 ٢٠٠٠ األعــوام مــن كــل يف واحــدة، ســنة فتــرة امتــداد علــى القطــري الــصعيد علــى واجلــنس
 املرجعـي  والفريـق  املنظمة أعدت ،٢٠١٠ عام ويف .٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ و

 ســـنوات ٥ دون لألطفـــال الـــسبب حبـــسب للوفيـــات تقـــديرات األطفـــال صـــحة أوبئـــة لعلـــم
 التركيـز  ولتزاُيـد  زمنيـة  سلـسلة  وضع على املتزايد للطلب واستجابةً .٢٠١٠-٢٠٠٠ لألعوام
ــى ــساءلة الرصــد عل ــداف( وامل ــة األه ــة، اإلمنائي ــراض لأللفي ــري واألم ــسارية، غ ــات ال  واألولوي

 بتقـديرات  للخـروج  سـنتان  مـدهتا  تنقـيح  دورة استحداث حنو املنظمة تتجه ،)األخرى الصحية
 علـى  االجتاهـات  وسُتنـَشر  .الـسبب  حبـسب  بوبةامل الوفيات بعدد يتعلق ما يف لالجتاهات شاملة
 إصـدار  أجـل  مـن  ٢٠١٣ عـام  يف العمـل  يتواصـل  أن على ٢٠١٣ عام مطلع اإلقليمي الصعيد

 باألمانـة  الـسكان  وشـعبة  املنظمـة،  رامجبـ  تنجـزه  الـذي  العمـل  أساس على القطرية، التقديرات
  .واخلرباء الوكاالت بني التعاون أوجه من ذلك وغري العامة
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   الصحي التمويل إحصاءات  - جيم  
 الــنظم يف واســتعماهلا وتوزيعهــا املاليــة املــوارد توليــد بكيفيــة الــصحي التمويــل يتعلــق  - ٤

ــصحية ــد .ال ــات ونظــم اإلحــصاءات إدارة حافظــت وق ــصح املعلوم ــى يةال ــدة عل ــات قاع  بيان
 النفقـات  عـن  دوليـا  للمقارنـة  قابلـة  أرقامـا  تـوفر  فهـي  .عقـد  من ألكثر العاملي الصحي اإلنفاق
ــصحية ــة ال ــات حتــديث علــى املنظمــة وتعمــل .الوطني ــام باســتقاء ســنويا البيان ــسويتها األرق  وت
ــديرها ــتنادا وتق ــارير إىل اس ــور املتاحــة التق ــارير( للجمه ــن التق ــةالقو احلــسابات ع  اخلاصــة مي
 واملعلومــات الوطنيــة، اإلحــصاء ومكاتــب املركــزي واملــصرف املــال وزارة وتقــارير بالــصحة،
 وُترسـل  ).ذلـك  إىل ومـا  الـدويل،  النقد وصندوق الدويل البنك وتقارير العام، باإلنفاق املتعلقة

 انتبـــاه ُيلفـــت أنـــه بيـــد نـــشرها، قبـــل صـــحتها مـــن للتثبـــت الـــصحة وزارات إىل التقـــديرات
ــ ــات أن إىل ستخدمنياملـ ــة البيانـ ــد القطريـ ــل قـ ــة تظـ ــن خمتلفـ ــث مـ ــاريف حيـ ــاليب التعـ  وأسـ
 هـذه  البيانـات  قاعـدة  وتـشكل  .املـستخدمة  التقـدير  وأساليب السكانية والتغطية البيانات، مجع

ــصدر ــداول مــ ــاق جــ ــصحي اإلنفــ ــر يف الــ ــصاءات تقريــ ــصحية اإلحــ ــة الــ ــد العامليــ  واملرصــ
  .العاملي الصحي

  
  للتعميم املستخدمة اسوبيةاحل املنظومة  - دال  

 والقطــري، العــاملي الــصعيدين علــى واملــساءلة الــشفافية علــى املتزايــد للطلــب اســتجابة  - ٥
ــة أنـــشأت ــد املنظمـ ــاملي الـــصحي املرصـ ــة العـ ــة حتـــسني بغيـ ــات علـــى احلـــصول إمكانيـ  البيانـ

 صـالت  تربطـه  املنظمة نطاق على مرجعا املرصد ويشكل .الصحية والتحليالت واإلحصاءات
 عمـل  يف والـشفافية  واجلـودة  الكفـاءة  تعزيـز  إىل يهدف وهو .اإلقليمية واملكاتب بالبلدان قوية

ــة ــى املنظم ــل رصــد عل ــسجلة واالجتاهــات األوضــاع وحتلي ــات يف امل ــصحية األولوي ــة ال  العاملي
ــة األهــداف( ــة، اإلمنائي ــات لأللفي ــة، واألمــراض املــرض، وعــبء والوفي  غــري واألمــراض املُعدي

 البيئيــة، والــصحة الــصحي، اجملــال يف واإلنــصاف الــصحية، والــنظم اخلطــر، عوامــلو الــسارية
 مــن وأكثــر مؤشــر ٩٠٠ مــن أكثــر ترتيــل وميكــن ).املخــدرات وتعــاطي واإلصــابات والعنــف

ــات، مــن جمموعــة ٦٠ ــة جانــب إىل املرصــد، مــن البيان ــارير مــن واســعة طائف  اإلحــصائية التق
   .)١(املنظمة أعدهتا اليت الصلة ذات اإلعالمية واملنتجات القطرية واملالمح واخلرائط

 العامليـة  الـصحة  مجعيـة  انعقـاد  مـع  بـالتزامن  سـنويا  العامليـة  الـصحية  اإلحصاءات نَشروُت  - ٦
 الوفـــاة وأســـباب الوفيـــات، عـــن الـــصحية اإلحـــصاءات مـــن واســـعة جمموعـــة تتـــضمن وهـــي

 الـصحية  واألنظمـة  اخلطـر،  وعوامـل  التـدخل،  تاإجراء توفرها اليت التغطية ومدى واالعتالل،
__________ 

 .www.who.int/gho/enمتاح يف املوقع   )١(  
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 األهـداف  حتقيـق  حنـو  احملـرز  للتقـدم  سـنويا  حتـديثا  تتـضمن  كمـا  .الـصحي  اجملال يف واإلنصاف
   .املنظمة يف األعضاء الدول من لطلب استجابة وذلك الصحي، اجملال يف لأللفية اإلمنائية

  
  العاملية الصحية التقديرات  - هاء  

 والبيانـات  املعلومـات  مجـع  علـى  متعاونـة  ووكـاالتٌ  ةللمنظم تابعة حمددة برامُج تعمل  - ٧
 مؤشـرات  يف املـسجلة  لالجتاهات حمدَّثة تقديرات بانتظام وتنشر املنظمة يف األعضاء الدول من

 الـسل  مكافحـة  عـن  التقريـر  ذلـك  على األمثلة ومن .منها كل به ُيعىن الذي للموضوع رئيسية
ــى ــصعيد عل ــاملي، ال ــر الع ــن والتقري ــا ع ــامل، يف املالري ــارير الع ــسنوية الوبائيــة والتق ــامج ال  لربن
ــم ــشترك املتحــدة األم ــة نقــص بفــريوس املعــين امل ــشرية املناع ــدز/الب ــة والتحــديثات ،اإلي  املتتالي

ــديرات ــان مـــشروع لتقـ ــاملي غلوبوكـ ــابع )GLOBOCAN( العـ ــةل التـ ــة لوكالـ  لبحـــوث الدوليـ
ــة تقــديرات املنظمــة تعــد كمــا .الــسرطان ــا جلــداول حمدَّث  أســباهبا مبختلــف وللوفيــات تالوفي
 أيـضا  باالعتمـاد  سـنتان،  مدهتا مراجعة دورة وفق األعضاء لدوهلا والعام واجلنس العمر حبسب
  .السكان شعبة عمل على
 مراجعـة  دورة وفـق  العـاملي  الصحي املرصد يف العاملية الصحية التقديرات وُتنشر وُتعد  - ٨

 الـذي  العمـل  وعلـى  احملـدد  الربنـامج  بـه  يقـوم  ذيالـ  اإلحصائي العمل إىل استنادا سنتان، مدهتا
 أسـباب  مـن  شـاملة  جمموعـة  التقـديرات  وتـشمل  .اخلـرباء  وأفرقة املتعاونة الوكاالت به تضطلع
  .للصحة خمتارة رئيسية وحمددات وخماطر واإلصابات، األمراض

  
  التقديرات بإصدار التصريح عملية  - واو  

 بإصــــدار التــــصريح بعمليــــة الــــصحية اتاملعلومــــ ونظــــم اإلحــــصاءات إدارة تقــــوم  - ٩
 املـستوى  بـشأن  املنظمـة  مقـر  عـن  الـصادرة  واملـزاعم  البيانـات  جبميـع  يتعلـق  مـا  يف اإلحصاءات

 الوفيـات،  مثـل ( الـصحية  املؤشـرات  لتقـديرات  )عامليا أو إقليميا أو قطريا كان سواء( السكاين
 انتـشار  مثـل ( الـصحة  اتوحمـدِّد  )ذلـك  إىل ومـا  املـرض،  وعـبء  والتفشي، اإلصابة، وحاالت
 التــدخل، إجــراءات توفرهــا الــيت التغطيــة ومــدى ،)ذلــك إىل ومــا وتوزيعهــا، اخلطــر، عوامــل

  .الصحي النظام وكفاءة ومتويل التكلفة، حيث من والفعالية والفعالية، والتكاليف،
ــن واهلــدف  - ١٠ ــصريح م ــو اإلحــصاءات بإصــدار الت ــق ه ــصى حتقي ــدر أق ــن ق ــساق م  االت

 يف املعـايري  مـن  جمموعـة  تـستخدم  األخـرية  فهـذه  .املنظمـة  تنـشرها  اليت إلحصاءاتا يف واجلودة
 وصــول إمكانيــة تــشمل لإلحــصاءات، العامــة املبــادئ مــع تنــسجم الرمسيــة، إحــصاءاهتا إعــداد

 للتكــرار القابلــة واألســاليب القطــري، الــصعيد علــى والنتــائج البيانــات إســهامات إىل اجلمهــور
 مـن  متـسق  بـشكل  والتثبـت  اخلـرباء،  فريـق  وآليـات  للجمهـور،  املتاحةو األقران من املستعَرضة
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 مـدهتا  تعـاطٍ  عمليـة  علـى  األخـري  هـذا  وينطـوي  .النشر قبل القطري والتشاور الوفيات، بيانات
 الدولـة  مـع  والنتـائج  واألسـاليب  اإلسـهامات  بيانـات  مجيـع  تبـادل  فيهـا  جيـرى  ثالثـة  أو شهرين
 علــى واحلــصول الــصحة وزارة مــن ســهاماتإ علــى ولللحــص متهيــدا )اإلنترنــت عــرب( العــضو

  .منها إحصائية إسهامات
  

  اخلرباء وأفرقة املتحدة لألمم التابعة األخرى الوكاالت مع التعاون  - زاي  
 عنـدما  العـاملي  الـصعيد  على للرصد هيئة بوصفها للمنظمة الناجحة النماذج أكثر تربز  - ١١

 إشـراك  خـالل  مـن  اجملـال  هـذا  يف الرائـدة  اخلـربات  ةوتعبئـ  الداخلية القدرات يف الربامج توظف
 وتـشكل  .الوكـاالت  بـني  تعـاون  جمموعـات  وإنـشاء  املختصني والشركاء األكادميية املؤسسات

 صـحة  أوبئـة  لعلـم  املرجعـي  الفريـق  مثـل  املوارد من نسبيا جيدة بدرجة تتمتع اليت اخلرباء أفرقة
 لعلــم املرجعــي الفريــق - والتوقعــات لنمذجــةوا بالتقــديرات املعــين املرجعــي والفريــق األطفــال
ــة ــحة أوبئـ ــال صـ ــامج يف األطفـ ــم برنـ ــدة األمـ ــشترك املتحـ ــين املـ ــريوس املعـ ــة نقـــص بفـ  املناعـ
 جمـال  يف الوكـاالت  بـني  النشط التعاون أوجه يف املنظمة وتشارك .جيدة أمثلة ،اإليدز/البشرية

 نقـص  بفـريوس  املعـين  املـشترك  ةاملتحـد  األمـم  برنامج مع( اإليدز إلحصاءات املنتظم التحديث
 املعـين  الوكـاالت  بـني  املـشترك  املتحـدة  األمـم  فريـق ( األطفـال  ووفيـات  )اإليدز/البشرية املناعة
 املعـين  الوكـاالت  بـني  املـشترك  املتحـدة  األمم فريق( األمهات ووفيات )األطفال وفيات بتقدير
 الـسكان  شعبة مع أوثق لعم عالقات تطوير على حاليا تعكف وهي )مهاتاأل وفيات بتقدير
  .أسباهبا مبختلف الوفيات بشأن

    
  الصحية املعلومات على احلصول وأدوات معايري  - ثانيا  
  التصنيفات  - ألف  

 .٢٠١٥ عـام  نـشره  املزمع لألمراض الدويل التصنيف تنقيح على حاليا املنظمة تعكف  - ١٢
 يف األعـضاء  الـدول  مجيـع  التزمـت  وقـد  .الـصحية  اإلحـصاءات  أسـاس  التـصنيف  هـذا  ويـشكل 
 باسـتخدام  واالعـتالل  بالوفيـات  املتعلقـة  إحـصاءاهتا  عـن  بتقريـر  األخـرية  هذه توايف بأن املنظمة
   .للمقارنة القابلة لإلحصاءات مشتركة لغة يوفر الذي التصنيف، هذا
ــق  - ١٣ ــيح جتــرييب إصــدار وأُطل ــصنيف عــشر احلــادي للتنق ــدويل للت ــراض ال ــار يف لألم  /أي
 قبــل امليدانيــة االختبــارات وإجــراء اإلضــافية واملقترحــات التعليقــات جتميــع يــةبغ ٢٠١٢ مــايو
 ويكـي  بنظـام  شـبيهة  حاسوبية منظومة ضمن اإلصدار هذا ويرد .للتنقيح النهائية الصيغة وضع
 تكـون  الطريقة، وهبذه .منهجي بشكل عليه مقترحاهتم إدخال لألقران ميكن كما تعديله ميكن
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 يفـضي  أن وُيتوقـع  .إسـهاماهتا  تقدمي هلا يتيح مبا املعنية اجلهات من عديدلل مفتوحة العملية هذه
 أي مـن  االسـتخدام  يف سـهولة  وأكثـر  أكـرب  علميـة  درجـة  وعلـى  مشـوال  أكثر تصنيف إىل ذلك
   .مضى وقت
 وجـراثيم  جينـات  عـن  النامجة عنها املبلَّغ اجلديدة األمراض إدراج التنقيح عملية وتتيح  - ١٤

 عمليــة إىل التنقــيح هــذا حتويــل علــى العمــل جيــري أخــرى، ناحيــة ومــن .حــديثا مكتــشفة
 مثـــل متامـــا التـــصنيف هيكليـــة وتـــصغري تكـــبري للمـــستخدمني ميكـــن حبيـــث بالكامـــل رقميـــة

 الـدويل  التصنيف من متسقة إصدارات على احلصول ميكننا الطريقة، وهبذه .“غوغل خرائط”
 وإجـراء  لفظـي  بتـشريح  الوفيـات  عـن  ةقـصري  تقـارير  إعـداد  بـني  تتـراوح  لالسـتخدام  لألمراض
   .اجلينومات عن مفصلة أحباث
 الـدويل  التـصنيف  تنقـيح  مـن  هامـا  آخـر  جانبا التقليدي الطب ظروف إدراج ويشكل  - ١٥

 نظـم  ضمن إدراجه جيرى أن دون التقليدي الطب مياَرس العامل من كثرية أحناء ففي .لألمراض
 ظـروف  تـصنَّف  التقليـدي  الطـب  لظـروف  األوىل النموذجيـة  الوحـدة  ويف .الصحية املعلومات

 باعتبارهـا  واليابـاين  والكوري الصيين الطب مع ينسجم مبا شائعة بصورة املتبع التقليدي الطب
 موافقـةً  التقليـدي  الطـب  ظـروف  إدراُج يعـين  أن الـضروري  مـن  ولـيس  .وأمنـاط  اختالل أوجه
 .والتكلفـــة والـــوترية الـــشكل حيـــث مـــن لتقييمهـــا قياســـية ألدوات تـــوفريا بـــل اّتباعهـــا علـــى

 وفـق  التـدخُّل  إجـراءات  وسـالمة  فعاليـة  تقيـيم  سـبيل  يف لذلك املواكبة التصنيفات وسُتستخدم
   .التقليدي الطب
 عـن  املعلومات وتوثيق لتنظيم إطارا والصحة واإلعاقة لألداء الدويل التصنيف ويشكل  - ١٦
 وأساســا موحــدة لغــة التــصنيف هــذا يــوفر كمــا .٢٠٠١ عــام املنظمــة نــشرته واإلعاقــة، األداء

 الرئيـسيني  النمـوذجني  يـدمج  فهـو  .صـلة  ذات وقواعد وتصنيفات والقياس، للتعريف مفاهيميا
 تـأثري  يؤديـه  الـذي  بالـدور  ويـسلِّم  .االجتماعي النموذج أو الطيب النموذج كان سواء لإلعاقة،
   .اإلعاقة خلق يف البيئية والعوامل الصحية الظروف

 سـياق  ضـمن  واإلعاقـة  لألداء مفهوما والصحة واإلعاقة لألداء الدويل لتصنيفا وحيدد  - ١٧
 واالقتــصادية االجتماعيــة العوامـل  عــن بالكامــل النامجـة  الظــروف تاليــا يـشمل  ال وهــو الـصحة 

   .الثقافية أو
 املنظمـة  وتـدير  .بكاملـها  احليـاة  فترة والصحة واإلعاقة لألداء الدويل التصنيف ويغطي  - ١٨

 حاليـا  جتـرى  املثـال،  سـبيل  وعلـى  التـصنيف؛  هـذا  حتـديث  عمليـة  هلا التابعة لتصنيفاتا وشبكة
 لــألداء الــدويل التــصنيف إصــدار يف والــصحة واإلعاقــة لــألداء الــدويل التــصنيف لــدمج عمليــة
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 تطبيقـه  لتحـسني  مماثلـة  جهـود  حاليـا  ُتبـذل  كما .والشباب باألطفال اخلاص والصحة واإلعاقة
   .باملسنني يتعلق ما يف
 ودرس وفهـم  لوصـف  علميـا  أساسـا  والـصحة  واإلعاقـة  لألداء الدويل التصنيف ويوفر  - ١٩

 حالــة أهنــا علــى بالــصحة ُيفهــم التــصنيف، هــذا فــضمن .بالــصحة املتــصلة واحلــاالت الــصحة
 معـني،  جمـال  يف إعاقـة  باعتبـاره  الـصحة  يف تراجـع  أي يصنَّف وتاليا، األداء حسن على تنطوي
ــائج وتقيــيم لرصــد مــشتركا مقياســا التــصنيف هــذا نمــ جيعــل الــذي األمــر  الدراســات يف النت

  .السكان صحة لوصف صلة ذات أداة وكذلك السريرية،
 وصـف  ميكـن  التغذيـة،  كـسوء  الـصحية،  احلالـة  علـى  الفقـر  أثَّـر  حـال  ففي ذلك، ومع  - ٢٠

 ومـن  .ةوالـصح  واإلعاقـة  لـألداء  الـدويل  التـصنيف  باسـتخدام  األداء يف الـصلة  ذات الصعوبات
 تطبيقـات  يف حاضـرة  تكون - ال أو تشخيصها جرى سواء - الصحية احلالة أن دائما املفهوم
   .التصنيف هذا
 وهـــو لغـــة ٣٥ مـــن أكثـــر إىل والـــصحة واإلعاقـــة لـــألداء الـــدويل التـــصنيف وُتـــرجم  - ٢١
ــستخَدم ال ــصحي القطــاع يف ُي ــل فحــسب، ال ــضا ب  والعمــل كــالتعليم أخــرى قطاعــات يف أي

 مـن  والتـشريعات  الـسياسات  بـني  الـربط  هـو  استخدامه أوجه أبرز ومن .الجتماعيا والضمان
   .أخرى جهة من اإلعاقة، ذوي األشخاص حقوق اتفاقية عليها تنص اليت واخلدمات جهة

  
   وحتليلها الصحية البيانات مجع  - باء  

   الصحية للمرافق الشاملة املسوح  -  ١  
 ،املتحـــدة للواليـــات التابعـــة الدوليـــة تنميـــةال وكالـــة مـــع تعمـــل املنظمـــة برحـــت مـــا  - ٢٢

ــة، واملؤســسات ــصحة ووزارات األكادميي ــدان يف ال ــدة، بل ــشركاء ع ــامليني وال ــى الع  وضــع عل
 الـصحية  األنظمـة  تعزيـز  يف احملـرز  للتقـدم  سـريع  قيـاس  إجـراء  إىل هتـدف  املرافـق  لتقييم منهجية
 املؤشــرات مــن جمموعــة وضــع هبــدف وجهوزيتــها اخلــدمات تــوافر تقيــيم ُصــمِّم وقــد .وتتّبعــه
ــة ــوافر املتعلقـ ــدمات بتـ ــها، اخلـ ــن وجهوزيتـ ــتخدامها ميكـ ــل اسـ ــشكل للعمـ ــهجي بـ ــى منـ  علـ
 مــن األساســية اجملموعــة لتقــدمي جهوزيتــها ومــدى الــصحية املرافــق تــوافر مــدى ورصــد تقيــيم

   .الصحية اخلدمات
 وعـدد  توزُّعهـا، و الـصحية  املرافـق  عدد اخلدمات هذه لتوافر العامة املؤشرات وتشمل  - ٢٣

ــرَّة ــتقبال األس ــداخليني املرضــى الس ــسبة ال ــدد ون ــزاويل ع ــن م ــة امله ــية الطبي  كــل إىل األساس
ــسكان، مــن ١٠٠ ٠٠٠ ــة أســرَّة وعــدد ال  مؤشــرات وتعكــس .حامــل ١ ٠٠٠ لكــل األموم

 ومنـها  الربناجميـة،  اجملـاالت  من ١٩ يف توفريها على املرافق قدرة مدى اخلدمات تقدمي جهوزية
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 لألطفـال  الـصحية  والرعايـة  الـوالدة،  وحـديثي  والـوالدة،  الـوالدة،  قبل والرعاية األسرة، تنظيم
 األداة هــذه تقــيم كمــا .الــسارية غــري واألمــراض الــسارية األمــراض ومكافحــة واملــراهقني،
 ذلـك  يف مبـا  ١٩ الــ  اجملـاالت  هـذه  مـن  كـل  يف اخلـدمات  لتقدمي املطلوبة األساسية اإلسهامات

 التشخيـــصية، والقـــدرات العمـــل، ومعـــدات التوجيهيــة،  واملبـــادئ املـــدرَّبني، املـــوظفني تــوافر 
  .األساسية والسلع الرئيسية واألدوية

 تقـدمي  لتقيـيم  املصممة السابقة املقاربات على وجهوزيتها اخلدمات توافر تقييمـى  ويبن  - ٢٤
 وميكـن  .حليـل للت ومنهجيـة  للبيانـات  سريع مجع على يعتمد وهو الصحية، املرافق يف اخلدمات
 يف املتبـع  اإلبـالغ  نظـام  بيانـات  جـودة  تقيـيم  بغيـة  البيانـات  مـن  للتحقق عملية وبني بينه اجلمع
 الـصحي  للقطـاع  الـسنوي  االسـتعراض  مـن  أشـهر  بضعة قبل املرفق مسح وجيرى .املعين املرفق
 ميتقــد نظـام  حالـة  عـن  باملوضـوعية  تتـسم  وحتلـيالت  معلومـات  تـوفري  أجـل  مـن  املعـين  البلـد  يف

 واختـاذ  الـصحية  للخـدمات  التشغيليني والتخطيط لإلدارة والدعم املعلومات يوفر مبا اخلدمات،
 ذات التقنيــة واملــواد األدوات وُنــشرت أُجنــزت ،٢٠١٢ عــام وخــالل .املــوارد توزيــع قــرارات
 اخلـــدمات تـــوافر تقيـــيم منهجيـــة باســـتخدام املرافـــق مـــسح الـــدعم املنظمـــة وقـــدمت الـــصلة

ــها ــ يف وجهوزيت ــدا رياليونس ــة وأوغن ــو ومجهوري ــة الكونغ ــا الدميقراطي ــا وتوغــو وليبي  وبوركين
 وبـدء  املتخصـصة  للمستـشفيات  منوذجيـة  وحـدة  تطـوير  على العمل مواصلة املقرر ومن .فاسو
 القطـري  للنظام منتظما سنويا تقييما باعتبارها وجهوزيتها اخلدمات توافر تقييم منهجية تطبيق
  .الصحية اخلدمات لتقدمي

  
   املسوح يف املتبع الصحي القياس  -  ٢  

 مــع تتماشــى دراســاهتا يف الــصحي الوضـع  لقيــاس اســتراتيجيات عــدة املنظمــة نفـذت    - ٢٥
 قيـاس  جـرى  وقد .والصحة واإلعاقة لألداء الدويل التصنيف يف الوارد الدويل املفاهيمي اإلطار
ــه املبلــغ الــصحي الوضــع ــا عن ــاره ذاتي ــة جمموعــة عناصــر مــن واحــدا باعتب  .اجملــاالت مــن معين

 ضـمَّنت  كمـا  .اليوميـة  املهام يف املصادفة الصعوبات أيضا القياس يتضمن ذلك، إىل وباإلضافة
 قياسـات  وجتـرى  .والرؤيـة  واملعرفـة  احلركة جماالت يف األداء اختبارات الدراسات هذه املنظمة
 اجلـاف  الـدم  قـع ب وُتجمـع  .الـدم  وضـغط  التـنفس  وقياس األنثروبومترية، القياسات مثل أخرى
   .احليوية املؤشرات من جمموعة لقياس
 اجلهــات مجيــع مبــشاركة اإلعاقــة ملــسح منــوذج تــصميم علــى حاليــا املنظمــةوتعكـــف   - ٢٦

ــة ــذلك، اإلعــداد إطــار ويف .املعني ــة للجهــود واٍف اســتعراض أُجــري ل  .اجملــال هــذا يف املبذول
 املتعلقـة  الوطنيـة  املـسوح  مـن  فرعيـة  جمموعـة  مـن  املستقاة البيانات من جمموعات حتليل وجرى
 للخـرباء  اجتمـاع  يف لعرضـه  متهيـدا  أداة مـشروع  وأُعـدَّ  .واشنطن فريق دراسات ومن باإلعاقة
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 تنفيــذ قبــل وجتــرييب معــريف اختبــار يعقبــه أن علــى ،٢٠١٢ ديــسمرب/األول كــانون ٦ و ٥ يف
 إتاحـة  علـى  املنظمـة  تعملوسـ  .األداة هلذه النهائي اإلصدار تستخدم اليت الوطنية املسوح بعض

   .التدريبية املواد كل جانب إىل النهائي اإلصدار
  

   اللفظي التشريح  -  ٣  
 اجلمـع  يف للمـساعدة  واليـدوي،  اللفظي للتشريح أداة املنظمة نشرت ،٢٠٠٧ عام يف  - ٢٧

 مـع  مقابلـة  إجـراء  طريـق  عـن  للوفـاة  احملتمـل  الـسبب  مـن  التثبـت  أجـل  مـن  للمعلومات املوحد
 يتعـذر  الـيت  احلـاالت  يف املعلومـات  هـذه  جلمـع  ضروريا اللفظي التشريح وُيعترب .ملتوىفا أقارب
 داخـل  حتصل اليت الوفيات حال عادةً هي وهذه .الوفاة سبب عن طبية شهادة أي إصدار فيها

 مـشروع  مـؤخرا  املنظمـة  ونـشرت  .الـدخل  واملتوسـطة  املنخفـضة  البلدان من العديد يف البيوت
 مــن كجــزء احملليــة اجملتمعــات بيئــة يف اعتمادهــا اإلمكــان يف أقــصر لفظــي حتــشري ألداة إصــدار
 اللجـان  مـع  حاليـا  املنظمـة  وتعكـف  .احليويـة  واإلحـصاءات  الشخصية األحوال تسجيل أنظمة

 اآليل التـشخيص  لتطـوير  األكادمييـة  املؤسـسات  مـع  تعمل أهنا كما .بذلك القيام على اإلقليمية
   .اللفظي للتشريح املوحد االستبيان لىع بناء للوفاة احملتمل للسبب

  
   واألدوات الُنُهج وحتليل البيانات جودة تقييم  -  ٤  

 املــستوى علــى واألداء التقــدم تقيــيم يف حيويــة بأمهيــة الــصحية املرافــق بيانــات تتــسم  - ٢٨
ــوطين ــى الـ ــاس علـ ــنوي أسـ ــا سـ ــا كمـ ــوفر أهنـ ــاس تـ ــيم األسـ ــى األداء لتقيـ ــستوى علـ  دون املـ
 تعزيــز إىل الراميــة جهودهــا إطــار يف تعمــل، املنظمــة برحــت ومــا .قاطعــاتامل مــستوى/الــوطين
 مثـل  شـركاء  مـع  وبالتعاون واألداء، التقدم استعراضات يف البيانات وجودة التحليلية القدرات

 علـى  ،واملالريا والسل اإليدز ملكافحة العاملي والصندوق والتحصني للقاحات العاملي لتحالفا
 مـن  البيانـات  جـودة  مـن  أبعـاد  عـدة  يف للنظـر  الـصحية  املرافـق  يانـات ب جلودة أداء سجل وضع
 مــن واهلــدف .البيانــات مــن للتحقــق ومــسحٍ املتاحــة للبيانــات مكــتيب اســتعراضٍ إجــراء خــالل
 الــصعيدين علــى واتــساقها البيانــات لكمــال منــهجي تقيــيم إجــراء ضــمان األداء ســجل وضــع

 البيانـات  جـودة  تشوب مشاكل أي وحتديد التغطية، إجراءات ومعدالت واخلارجي، الداخلي
 نظـام  مـن  عليهـا  املستحـصل  البيانـات  جودة تقييم جيرى النهج، هذا إطار ويف .معاجلتها يتعني

   .أساسية تتبُّع مؤشرات بأربعة يتعلق ما يف صحي مرفق على قائم للمعلومات
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   القطري املستوى على والقياس الرصد تعزيز  - ثالثا  
   والطفل املرأة صحة عن املساءلة  - ألف  

 واإلقليمــي القطــري الــصعد مــن كــل علــى يعملــون، وشــركاؤها املنظمــة برحــت مــا  - ٢٩
 النتـائج  رصـد  علـى  القطريـة  القـدرات  وبنـاء  القطريـة  الـصحية  املعلومـات  ُنظم لتعزيز والعاملي،
 أجـل  مـن  الـصحة  أجـل  مـن  الدوليـة  الـشراكة  ملقاربـة  امتـدادا  املقاربـة  هـذه  وتشكل .واملساءلة
ــز ــة تعزي ــوبية منظوم ــا واحــدة حاس ــد يقوده ــين البل ــن املع ــيم رصــد أجــل م ــتعراض وتقي  واس

ــة الــصحية االســتراتيجيات  التقــدم لرصــد راســخة عمليــات وجــود ذلــك ويفتــرض .)٢(الوطني
 األداء جيـــد قطـــري نظـــام بـــدعم حتظـــى ونوعيـــة، كميـــة وحتلـــيالت تقييمـــا تتـــضمن واألداء

   .الصحية للمعلومات
 العـاملي  الـصندوق  منـها  عـدة  مؤسـساتٌ  العـاملي  الـصعيد  علـى  النهج هلذا الدعم وتوفر  - ٣٠
 الــزخم مــن النــهج هــذا اســتفاد وقــد الــدويل، والبنــك والتحــصني للقاحــات العــاملي لتحــالفوا

 العـام  لألمـني  العامليـة  لالستراتيجية التابعة واملساءلة باإلعالم املعنية للجنةا توصيات ولَّدته الذي
 رصـد  نظم تعزيز إىل الرامية اجلهود على اللجنة توصيات وتركز .والطفل املرأة ةصح جمال يف

 األمهــات، وفيــات اســتعراض ونظــم احليويــة واإلحــصاءات املدنيــة األحــوال وتــسجيل النتــائج
 القطريـة  املـوارد  تتبُّـع  وحتـسني  واالتـصاالت  املعلومـات  وتكنولوجيا االبتكار استخدام وتوسيع
ــة ــ كمــا .والعاملي ــاول اأهن ــز تتن ــات تعزي ــة اآللي  التعهــد وتوظيــف واملــساءلة لالســتعراض الوطني
   .والتوعية الدعوة خالل من املستوى الرفيع السياسي

 تقييمـا  األولويـةَ  اللجنـة  توليهـا  الـيت  ٧٥ الــ  البلدان من ٧١ أجنز اجلهد، هذا إطار ويف  - ٣١
 طريـق  خريطـة  بلـدا  ٦٠ مـن  أكثـر  يـضع  أن وُيتوقع القائمة، الصحية واملعلومات املساءلة لنظم

 لألولويــات األمهيــة وإيــالء الثغــرات معاجلــة كيفيــة حيــدد للمــساءلة قطــري إطــار الســتحداث
 .املقبلــة الــثالث الــسنوات مــدى علــى وتنفيــذها والتقيــيم الرصــد ونظــم باملــساءلة يتعلــق مــا يف

 الوطنيــة تيجياتلالســترا والتقيــيم الرصــد خطــط تعزيــَز الرئيــسية القطريــة األولويــات وتــشمل
 العاشـر  للتنقـيح  أفـضل  باسـتخدام  والوفيـات  الـوالدات  عـن  اإلبـالغ  وحتسني الصحي، للقطاع

 لإلبــالغ املبتكــرة وللتقنيــات املستــشفيات، مــن املقــدم اإلبــالغ يف لألمــراض الــدويل للتــصنيف
 اتاخلـدم  تقـدمي  جهوزيـة  وتقيـيم  البيانـات  جـودة  من للتحقق املرافق مسوح وإجراء اجملتمعي،
 تتبُّـع  وحتـسني  سـنويا،  لرصـدها  الـصحية  املرافـق  بيانـات  وجودة توافر وحتسني الرعاية، وجودة
 اإلعــداد يف التحليلــي العمــل وتعزيــز الــصحية، للحــسابات املنــتظم اإلعــداد خــالل مــن املــوارد

ــات ــه حتليــل ذلــك يف مبــا االســتعراض، لعملي  إىل الوصــول إمكانيــة وحتــسني اإلنــصاف أوج
   .الوطنية الصحية املراصد إنشاء خالل من افيتهاوشف البيانات

  
__________ 

  )٢(  World Health Organization, Monitoring, Evaluation and Review of National Health Strategies: 

country-led platform for information and accountability (Geneva, 2011) 
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   السن يف والتقدم الصحة عن البلدان متعددة دراسة  - باء  
 منظمــة جتريهــا الــيت العــامل يف البــالغني وصــحة الــسن يف التقــدم عــن الدراســة تــشكل  - ٣٢

 وحتتـرا  الـذين  األشـخاص  مـن  وطنيـة  متثيليـة  جمموعـات  تـشمل  طوالنيـة  دراسـة  العاملية الصحة
 واملكـسيك  وغانـا  والـصني  أفريقيا وجنوب الروسي االحتاد يف فوق وما سنة ٥٠ بني أعمارهم
 يف سـنة  ٤٩ و ١٨ بـني  أعمـارهم  تتـراوح  سـنا  األصـغر  البـالغني  مـن  للمقارنـة  وعينات واهلند،
 عيِّنـة  لـدى  وحمـدداهتا  بالـصحة،  املتـصلة  والنتـائج  الـصحة  دراسـة  بغية املشارِكة البلدان من كلٍ
 .مــستجيبا ٨ ١٤٨ عــن متاَبعــة بيانــات حاليــا الدراســة هــذه ولــدى .مــستجيبا ٤٢ ٤٦٤ مــن
 الـدميوغرايف  للتقيـيم  الدوليـة  الـشبكة  يف مواقـع  مثانيـة  يف منوذجيـة  وحـدات  الدراسـة  تطبَّق كما

 يفــوق عينــة يــشمل للمراقبــة مــشروع وهــي الناميــة، البلــدان يف وصــحتهم للــسكان املتواصــل
 .جافــة دم بقــع ومجــع لــألداء اختبــارات الدراســة وتتــضمن .بامــستجي ٤٦ ٢٦١ جمموعهــا
 ،)والبعيـدة  القريبـة  الرؤيـة ( البـصر  حـدة  الدراسـة  هـذه  تتـضمنها  الـيت  األداء اختبـارات  وتشمل
 ،)املـشي  وقـت  ضـبط ( والتنقـل  ،)األصابع وطول الكلمات، وتذكُّر اللفظية، الطالقة( واملعرفة
 ،)الــورك وحمــيط اخلــصر، الــوزن، الطــول،( لبــشريةا والقياســات الــدم، وضــغط القبــضة، وقــوة

 الغليكـــوزياليت الـــدم وخـــضاب الـــدم، خلـــضاب مقايـــسات ُوحـــدت وقـــد .التـــنفس وقيـــاس
)HbA1c( الــربوتني ونــسبة C احلــساسية العــايل التفــاعلي )hsCPR( بــار، - ابــشتاين وفــريوس 

 الدراسـة  هـذه  ءإجـرا  املقـرر  ومـن  .الوريـدي  الـدم  مـن  عينـات  إزاء صـحتها  من التثبت وجرى
 هــذه أدوات تكييــف جــرى وقــد .٢٠١٦-٢٠١٥ الفتــرة ويف ٢٠١٣ عــام يف دفعــات علــى

   .أخرى دولية دراسات مع وتنسيقها الدراسة
    

   للمناقشة نقاط  - خامسا 
   :يلي ما إىل مدعوة اللجنة  - ٣٣

 الـصحة،  وزارات يف اإلحـصائية  القـدرة  تعزيز على املنظمة بتركيز التنويه  )أ(  
  الصحية؛ املرافق وإحصاءات الوفيات أسباب تعليل شملي مبا

 الـصحية  البيانـات  جلمـع  الدولية املعايري جمال يف املنظمة عمل على التعليق  )ب(  
   وحتليلها؛
 اإلحـصاءات  لتحـسني  الوطنية اإلحصائية املكاتب دور تعزيز على التعليق  )ج(  
  .القطرية الصحية
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	أولا - رصد المستويات والاتجاهات في المجال الصحي 
	1 - يشار إلى العمل الذي تضطلع به منظمة الصحة العالمية بمقرها في رصد المستويات والاتجاهات في المجال الصحي، مع إيلاء اهتمام خاص بالإنصاف، باسم المرصد الصحي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، لجميع المكاتب الإقليمية الستة التابعة للمنظمة مراصد صحية إقليمية مزودة بمؤشرات اختيرت بالتشاور مع كلٍ من الدول الأعضاء المعنية. ويصف هذا الفرع المكونات المختلفة للمرصد الصحي العالمي، ويركز على أنشطة المقر.
	ألف - الاستحصال على البيانات وتجميعها
	2 - تجمع المنظمة وتحلل وتولِّف كمّا كبيرا من البيانات عن الحالات والاتجاهات الصحية على الصعيد العالمي. وتعمل على جمع هذه البيانات إدارات مختلفة تهتم بأمراض معينة وبعوامل الخطر والأنظمة الصحية، وهي تُحفَظ في عدد من قواعد البيانات المنفصلة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، أولت إدارةُ الإحصاءات ونُظم المعلومات الصحية أولويةً كبرى للإعداد المنتظم للتقديرات المنتظمة والمتسقة داخليا للوفيات وحالات الإصابة، والتفشي وعبء المرض، وأوجه التعرض لعوامل الخطر، والنتائج المترتبة على ذلك. وفي الوقت نفسه، تزايد بذل الجهود والطلب بغية التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى من خلال الأفرقة المشتركة بين الوكالات.
	باء - أسباب الوفيات
	3 - أدخلت المنظمة تحديثات متتالية عدة على تقديرات الوفيات بحسب السبب والسن والجنس على الصعيد القطري على امتداد فترة سنة واحدة، في كل من الأعوام 2000 و 2001 و 2002 و 2004 و 2008. وفي عام 2010، أعدت المنظمة والفريق المرجعي لعلم أوبئة صحة الأطفال تقديرات للوفيات بحسب السبب للأطفال دون 5 سنوات للأعوام 2000-2010. واستجابةً للطلب المتزايد على وضع سلسلة زمنية ولتزايُد التركيز على الرصد والمساءلة (الأهداف الإنمائية للألفية، والأمراض غير السارية، والأولويات الصحية الأخرى)، تتجه المنظمة نحو استحداث دورة تنقيح مدتها سنتان للخروج بتقديرات شاملة للاتجاهات في ما يتعلق بعدد الوفيات المبوبة بحسب السبب. وستُنشَر الاتجاهات على الصعيد الإقليمي مطلع عام 2013 على أن يتواصل العمل في عام 2013 من أجل إصدار التقديرات القطرية، على أساس العمل الذي تنجزه برامج المنظمة، وشعبة السكان بالأمانة العامة وغير ذلك من أوجه التعاون بين الوكالات والخبراء.
	جيم - إحصاءات التمويل الصحي 
	4 - يتعلق التمويل الصحي بكيفية توليد الموارد المالية وتوزيعها واستعمالها في النظم الصحية. وقد حافظت إدارة الإحصاءات ونظم المعلومات الصحية على قاعدة بيانات الإنفاق الصحي العالمي لأكثر من عقد. فهي توفر أرقاما قابلة للمقارنة دوليا عن النفقات الصحية الوطنية. وتعمل المنظمة على تحديث البيانات سنويا باستقاء الأرقام وتسويتها وتقديرها استنادا إلى التقارير المتاحة للجمهور (التقارير عن الحسابات القومية الخاصة بالصحة، وتقارير وزارة المال والمصرف المركزي ومكاتب الإحصاء الوطنية، والمعلومات المتعلقة بالإنفاق العام، وتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وما إلى ذلك). وتُرسل التقديرات إلى وزارات الصحة للتثبت من صحتها قبل نشرها، بيد أنه يُلفت انتباه المستخدمين إلى أن البيانات القطرية قد تظل مختلفة من حيث التعاريف وأساليب جمع البيانات، والتغطية السكانية وأساليب التقدير المستخدمة. وتشكل قاعدة البيانات هذه مصدر جداول الإنفاق الصحي في تقرير الإحصاءات الصحية العالمية والمرصد الصحي العالمي.
	دال - المنظومة الحاسوبية المستخدمة للتعميم
	5 - استجابة للطلب المتزايد على الشفافية والمساءلة على الصعيدين العالمي والقطري، أنشأت المنظمة المرصد الصحي العالمي بغية تحسين إمكانية الحصول على البيانات والإحصاءات والتحليلات الصحية. ويشكل المرصد مرجعا على نطاق المنظمة تربطه صلات قوية بالبلدان والمكاتب الإقليمية. وهو يهدف إلى تعزيز الكفاءة والجودة والشفافية في عمل المنظمة على رصد وتحليل الأوضاع والاتجاهات المسجلة في الأولويات الصحية العالمية (الأهداف الإنمائية للألفية، والوفيات وعبء المرض، والأمراض المُعدية، والأمراض غير السارية وعوامل الخطر، والنظم الصحية، والإنصاف في المجال الصحي، والصحة البيئية، والعنف والإصابات وتعاطي المخدرات). ويمكن تنزيل أكثر من 900 مؤشر وأكثر من 60 مجموعة من البيانات، من المرصد، إلى جانب طائفة واسعة من التقارير الإحصائية والخرائط والملامح القطرية والمنتجات الإعلامية ذات الصلة التي أعدتها المنظمة(). 
	6 - وتُنشَر الإحصاءات الصحية العالمية سنويا بالتزامن مع انعقاد جمعية الصحة العالمية وهي تتضمن مجموعة واسعة من الإحصاءات الصحية عن الوفيات، وأسباب الوفاة والاعتلال، ومدى التغطية التي توفرها إجراءات التدخل، وعوامل الخطر، والأنظمة الصحية والإنصاف في المجال الصحي. كما تتضمن تحديثا سنويا للتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في المجال الصحي، وذلك استجابة لطلب من الدول الأعضاء في المنظمة. 
	هاء - التقديرات الصحية العالمية
	7 - تعمل برامجُ محددة تابعة للمنظمة ووكالاتٌ متعاونة على جمع المعلومات والبيانات من الدول الأعضاء في المنظمة وتنشر بانتظام تقديرات محدَّثة للاتجاهات المسجلة في مؤشرات رئيسية للموضوع الذي يُعنى به كل منها. ومن الأمثلة على ذلك التقرير عن مكافحة السل على الصعيد العالمي، والتقرير عن الملاريا في العالم، والتقارير الوبائية السنوية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتحديثات المتتالية لتقديرات مشروع غلوبوكان العالمي (GLOBOCAN) التابع للوكالة الدولية لبحوث السرطان. كما تعد المنظمة تقديرات محدَّثة لجداول الوفيات وللوفيات بمختلف أسبابها بحسب العمر والجنس والعام لدولها الأعضاء وفق دورة مراجعة مدتها سنتان، بالاعتماد أيضا على عمل شعبة السكان.
	8 - وتُعد وتُنشر التقديرات الصحية العالمية في المرصد الصحي العالمي وفق دورة مراجعة مدتها سنتان، استنادا إلى العمل الإحصائي الذي يقوم به البرنامج المحدد وعلى العمل الذي تضطلع به الوكالات المتعاونة وأفرقة الخبراء. وتشمل التقديرات مجموعة شاملة من أسباب الأمراض والإصابات، ومخاطر ومحددات رئيسية مختارة للصحة.
	واو - عملية التصريح بإصدار التقديرات
	9 - تقوم إدارة الإحصاءات ونظم المعلومات الصحية بعملية التصريح بإصدار الإحصاءات في ما يتعلق بجميع البيانات والمزاعم الصادرة عن مقر المنظمة بشأن المستوى السكاني (سواء كان قطريا أو إقليميا أو عالميا) لتقديرات المؤشرات الصحية (مثل الوفيات، وحالات الإصابة، والتفشي، وعبء المرض، وما إلى ذلك) ومحدِّدات الصحة (مثل انتشار عوامل الخطر، وتوزيعها، وما إلى ذلك)، ومدى التغطية التي توفرها إجراءات التدخل، والتكاليف، والفعالية، والفعالية من حيث التكلفة، وتمويل وكفاءة النظام الصحي.
	10 - والهدف من التصريح بإصدار الإحصاءات هو تحقيق أقصى قدر من الاتساق والجودة في الإحصاءات التي تنشرها المنظمة. فهذه الأخيرة تستخدم مجموعة من المعايير في إعداد إحصاءاتها الرسمية، تنسجم مع المبادئ العامة للإحصاءات، تشمل إمكانية وصول الجمهور إلى إسهامات البيانات والنتائج على الصعيد القطري، والأساليب القابلة للتكرار المستعرَضة من الأقران والمتاحة للجمهور، وآليات فريق الخبراء، والتثبت بشكل متسق من بيانات الوفيات، والتشاور القطري قبل النشر. وينطوي هذا الأخير على عملية تعاطٍ مدتها شهرين أو ثلاثة يجرى فيها تبادل جميع بيانات الإسهامات والأساليب والنتائج مع الدولة العضو (عبر الإنترنت) تمهيدا للحصول على إسهامات من وزارة الصحة والحصول على إسهامات إحصائية منها.
	زاي - التعاون مع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة وأفرقة الخبراء
	11 - تبرز أكثر النماذج الناجحة للمنظمة بوصفها هيئة للرصد على الصعيد العالمي عندما توظف البرامج في القدرات الداخلية وتعبئة الخبرات الرائدة في هذا المجال من خلال إشراك المؤسسات الأكاديمية والشركاء المختصين وإنشاء مجموعات تعاون بين الوكالات. وتشكل أفرقة الخبراء التي تتمتع بدرجة جيدة نسبيا من الموارد مثل الفريق المرجعي لعلم أوبئة صحة الأطفال والفريق المرجعي المعني بالتقديرات والنمذجة والتوقعات - الفريق المرجعي لعلم أوبئة صحة الأطفال في برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، أمثلة جيدة. وتشارك المنظمة في أوجه التعاون النشط بين الوكالات في مجال التحديث المنتظم لإحصاءات الإيدز (مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) ووفيات الأطفال (فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأطفال) ووفيات الأمهات (فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بتقدير وفيات الأمهات) وهي تعكف حاليا على تطوير علاقات عمل أوثق مع شعبة السكان بشأن الوفيات بمختلف أسبابها.
	ثانيا - معايير وأدوات الحصول على المعلومات الصحية
	ألف - التصنيفات
	12 - تعكف المنظمة حاليا على تنقيح التصنيف الدولي للأمراض المزمع نشره عام 2015. ويشكل هذا التصنيف أساس الإحصاءات الصحية. وقد التزمت جميع الدول الأعضاء في المنظمة بأن توافي هذه الأخيرة بتقرير عن إحصاءاتها المتعلقة بالوفيات والاعتلال باستخدام هذا التصنيف، الذي يوفر لغة مشتركة للإحصاءات القابلة للمقارنة. 
	13 - وأُطلق إصدار تجريبي للتنقيح الحادي عشر للتصنيف الدولي للأمراض في أيار/ مايو 2012 بغية تجميع التعليقات والمقترحات الإضافية وإجراء الاختبارات الميدانية قبل وضع الصيغة النهائية للتنقيح. ويرد هذا الإصدار ضمن منظومة حاسوبية شبيهة بنظام ويكي يمكن تعديله كما يمكن للأقران إدخال مقترحاتهم عليه بشكل منهجي. وبهذه الطريقة، تكون هذه العملية مفتوحة للعديد من الجهات المعنية بما يتيح لها تقديم إسهاماتها. ويُتوقع أن يفضي ذلك إلى تصنيف أكثر شمولا وعلى درجة علمية أكبر وأكثر سهولة في الاستخدام من أي وقت مضى. 
	14 - وتتيح عملية التنقيح إدراج الأمراض الجديدة المبلَّغ عنها الناجمة عن جينات وجراثيم مكتشفة حديثا. ومن ناحية أخرى، يجري العمل على تحويل هذا التنقيح إلى عملية رقمية بالكامل بحيث يمكن للمستخدمين تكبير وتصغير هيكلية التصنيف تماما مثل ”خرائط غوغل“. وبهذه الطريقة، يمكننا الحصول على إصدارات متسقة من التصنيف الدولي للأمراض للاستخدام تتراوح بين إعداد تقارير قصيرة عن الوفيات بتشريح لفظي وإجراء أبحاث مفصلة عن الجينومات. 
	15 - ويشكل إدراج ظروف الطب التقليدي جانبا آخر هاما من تنقيح التصنيف الدولي للأمراض. ففي أنحاء كثيرة من العالم يمارَس الطب التقليدي دون أن يجرى إدراجه ضمن نظم المعلومات الصحية. وفي الوحدة النموذجية الأولى لظروف الطب التقليدي تصنَّف ظروف الطب التقليدي المتبع بصورة شائعة بما ينسجم مع الطب الصيني والكوري والياباني باعتبارها أوجه اختلال وأنماط. وليس من الضروري أن يعني إدراجُ ظروف الطب التقليدي موافقةً على اتّباعها بل توفيرا لأدوات قياسية لتقييمها من حيث الشكل والوتيرة والتكلفة. وستُستخدم التصنيفات المواكبة لذلك في سبيل تقييم فعالية وسلامة إجراءات التدخُّل وفق الطب التقليدي. 
	16 - ويشكل التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة إطارا لتنظيم وتوثيق المعلومات عن الأداء والإعاقة، نشرته المنظمة عام 2001. كما يوفر هذا التصنيف لغة موحدة وأساسا مفاهيميا للتعريف والقياس، وتصنيفات وقواعد ذات صلة. فهو يدمج النموذجين الرئيسيين للإعاقة، سواء كان النموذج الطبي أو النموذج الاجتماعي. ويسلِّم بالدور الذي يؤديه تأثير الظروف الصحية والعوامل البيئية في خلق الإعاقة. 
	17 - ويحدد التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة مفهوما للأداء والإعاقة ضمن سياق الصحة وهو لا يشمل تاليا الظروف الناجمة بالكامل عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية أو الثقافية. 
	18 - ويغطي التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة فترة الحياة بكاملها. وتدير المنظمة وشبكة التصنيفات التابعة لها عملية تحديث هذا التصنيف؛ وعلى سبيل المثال، تجرى حاليا عملية لدمج التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة في إصدار التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة الخاص بالأطفال والشباب. كما تُبذل حاليا جهود مماثلة لتحسين تطبيقه في ما يتعلق بالمسنين. 
	19 - ويوفر التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة أساسا علميا لوصف وفهم ودرس الصحة والحالات المتصلة بالصحة. فضمن هذا التصنيف، يُفهم بالصحة على أنها حالة تنطوي على حسن الأداء وتاليا، يصنَّف أي تراجع في الصحة باعتباره إعاقة في مجال معين، الأمر الذي يجعل من هذا التصنيف مقياسا مشتركا لرصد وتقييم النتائج في الدراسات السريرية، وكذلك أداة ذات صلة لوصف صحة السكان.
	20 - ومع ذلك، ففي حال أثَّر الفقر على الحالة الصحية، كسوء التغذية، يمكن وصف الصعوبات ذات الصلة في الأداء باستخدام التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة. ومن المفهوم دائما أن الحالة الصحية - سواء جرى تشخيصها أو لا - تكون حاضرة في تطبيقات هذا التصنيف. 
	21 - وتُرجم التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة إلى أكثر من 35 لغة وهو لا يُستخدَم في القطاع الصحي فحسب، بل أيضا في قطاعات أخرى كالتعليم والعمل والضمان الاجتماعي. ومن أبرز أوجه استخدامه هو الربط بين السياسات والتشريعات من جهة والخدمات التي تنص عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من جهة أخرى. 
	باء - جمع البيانات الصحية وتحليلها 
	1 - المسوح الشاملة للمرافق الصحية 

	22 - ما برحت المنظمة تعمل مع وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، والمؤسسات الأكاديمية، ووزارات الصحة في بلدان عدة، والشركاء العالميين على وضع منهجية لتقييم المرافق تهدف إلى إجراء قياس سريع للتقدم المحرز في تعزيز الأنظمة الصحية وتتبّعه. وقد صُمِّم تقييم توافر الخدمات وجهوزيتها بهدف وضع مجموعة من المؤشرات المتعلقة بتوافر الخدمات وجهوزيتها، يمكن استخدامها للعمل بشكل منهجي على تقييم ورصد مدى توافر المرافق الصحية ومدى جهوزيتها لتقديم المجموعة الأساسية من الخدمات الصحية. 
	23 - وتشمل المؤشرات العامة لتوافر هذه الخدمات عدد المرافق الصحية وتوزُّعها، وعدد الأسرَّة لاستقبال المرضى الداخليين ونسبة عدد مزاولي المهن الطبية الأساسية إلى كل 000 100 من السكان، وعدد أسرَّة الأمومة لكل 000 1 حامل. وتعكس مؤشرات جهوزية تقديم الخدمات مدى قدرة المرافق على توفيرها في 19 من المجالات البرنامجية، ومنها تنظيم الأسرة، والرعاية قبل الولادة، والولادة، وحديثي الولادة، والرعاية الصحية للأطفال والمراهقين، ومكافحة الأمراض السارية والأمراض غير السارية. كما تقيم هذه الأداة الإسهامات الأساسية المطلوبة لتقديم الخدمات في كل من هذه المجالات الـ 19 بما في ذلك توافر الموظفين المدرَّبين، والمبادئ التوجيهية، ومعدات العمل، والقدرات التشخيصية، والأدوية الرئيسية والسلع الأساسية.
	24 - ويبنـى تقييم توافر الخدمات وجهوزيتها على المقاربات السابقة المصممة لتقييم تقديم الخدمات في المرافق الصحية، وهو يعتمد على جمع سريع للبيانات ومنهجية للتحليل. ويمكن الجمع بينه وبين عملية للتحقق من البيانات بغية تقييم جودة بيانات نظام الإبلاغ المتبع في المرفق المعني. ويجرى مسح المرفق قبل بضعة أشهر من الاستعراض السنوي للقطاع الصحي في البلد المعني من أجل توفير معلومات وتحليلات تتسم بالموضوعية عن حالة نظام تقديم الخدمات، بما يوفر المعلومات والدعم للإدارة والتخطيط التشغيليين للخدمات الصحية واتخاذ قرارات توزيع الموارد. وخلال عام 2012، أُنجزت ونُشرت الأدوات والمواد التقنية ذات الصلة وقدمت المنظمة الدعم مسح المرافق باستخدام منهجية تقييم توافر الخدمات وجهوزيتها في سيراليون وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا وتوغو وبوركينا فاسو. ومن المقرر مواصلة العمل على تطوير وحدة نموذجية للمستشفيات المتخصصة وبدء تطبيق منهجية تقييم توافر الخدمات وجهوزيتها باعتبارها تقييما سنويا منتظما للنظام القطري لتقديم الخدمات الصحية.
	2 - القياس الصحي المتبع في المسوح 

	25 -  نفذت المنظمة عدة استراتيجيات لقياس الوضع الصحي في دراساتها تتماشى مع الإطار المفاهيمي الدولي الوارد في التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة. وقد جرى قياس الوضع الصحي المبلغ عنه ذاتيا باعتباره واحدا من عناصر مجموعة معينة من المجالات. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن القياس أيضا الصعوبات المصادفة في المهام اليومية. كما ضمَّنت المنظمة هذه الدراسات اختبارات الأداء في مجالات الحركة والمعرفة والرؤية. وتجرى قياسات أخرى مثل القياسات الأنثروبومترية، وقياس التنفس وضغط الدم. وتُجمع بقع الدم الجاف لقياس مجموعة من المؤشرات الحيوية. 
	26 - وتعكـف المنظمة حاليا على تصميم نموذج لمسح الإعاقة بمشاركة جميع الجهات المعنية. وفي إطار الإعداد لذلك، أُجري استعراض وافٍ للجهود المبذولة في هذا المجال. وجرى تحليل مجموعات من البيانات المستقاة من مجموعة فرعية من المسوح الوطنية المتعلقة بالإعاقة ومن دراسات فريق واشنطن. وأُعدَّ مشروع أداة تمهيدا لعرضه في اجتماع للخبراء في 5 و 6 كانون الأول/ديسمبر 2012، على أن يعقبه اختبار معرفي وتجريبي قبل تنفيذ بعض المسوح الوطنية التي تستخدم الإصدار النهائي لهذه الأداة. وستعمل المنظمة على إتاحة الإصدار النهائي إلى جانب كل المواد التدريبية. 
	3 - التشريح اللفظي 

	27 - في عام 2007، نشرت المنظمة أداة للتشريح اللفظي واليدوي، للمساعدة في الجمع الموحد للمعلومات من أجل التثبت من السبب المحتمل للوفاة عن طريق إجراء مقابلة مع أقارب المتوفى. ويُعتبر التشريح اللفظي ضروريا لجمع هذه المعلومات في الحالات التي يتعذر فيها إصدار أي شهادة طبية عن سبب الوفاة. وهذه هي عادةً حال الوفيات التي تحصل داخل البيوت في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ونشرت المنظمة مؤخرا مشروع إصدار لأداة تشريح لفظي أقصر في الإمكان اعتمادها في بيئة المجتمعات المحلية كجزء من أنظمة تسجيل الأحوال الشخصية والإحصاءات الحيوية. وتعكف المنظمة حاليا مع اللجان الإقليمية على القيام بذلك. كما أنها تعمل مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير التشخيص الآلي للسبب المحتمل للوفاة بناء على الاستبيان الموحد للتشريح اللفظي. 
	4 - تقييم جودة البيانات وتحليل النُهُج والأدوات 

	28 - تتسم بيانات المرافق الصحية بأهمية حيوية في تقييم التقدم والأداء على المستوى الوطني على أساس سنوي كما أنها توفر الأساس لتقييم الأداء على المستوى دون الوطني/مستوى المقاطعات. وما برحت المنظمة تعمل، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات التحليلية وجودة البيانات في استعراضات التقدم والأداء، وبالتعاون مع شركاء مثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، على وضع سجل أداء لجودة بيانات المرافق الصحية للنظر في عدة أبعاد من جودة البيانات من خلال إجراء استعراضٍ مكتبي للبيانات المتاحة ومسحٍ للتحقق من البيانات. والهدف من وضع سجل الأداء ضمان إجراء تقييم منهجي لكمال البيانات واتساقها على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومعدلات إجراءات التغطية، وتحديد أي مشاكل تشوب جودة البيانات يتعين معالجتها. وفي إطار هذا النهج، يجرى تقييم جودة البيانات المستحصل عليها من نظام للمعلومات قائم على مرفق صحي في ما يتعلق بأربعة مؤشرات تتبُّع أساسية. 
	ثالثا - تعزيز الرصد والقياس على المستوى القطري 
	ألف - المساءلة عن صحة المرأة والطفل 
	29 - ما برحت المنظمة وشركاؤها يعملون، على كل من الصعد القطري والإقليمي والعالمي، لتعزيز نُظم المعلومات الصحية القطرية وبناء القدرات القطرية على رصد النتائج والمساءلة. وتشكل هذه المقاربة امتدادا لمقاربة الشراكة الدولية من أجل الصحة من أجل تعزيز منظومة حاسوبية واحدة يقودها البلد المعني من أجل رصد وتقييم واستعراض الاستراتيجيات الصحية الوطنية(). ويفترض ذلك وجود عمليات راسخة لرصد التقدم والأداء تتضمن تقييما وتحليلات كمية ونوعية، تحظى بدعم نظام قطري جيد الأداء للمعلومات الصحية. 
	30 - وتوفر الدعم لهذا النهج على الصعيد العالمي مؤسساتٌ عدة منها الصندوق العالمي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين والبنك الدولي، وقد استفاد هذا النهج من الزخم الذي ولَّدته توصيات اللجنة المعنية بالإعلام والمساءلة التابعة للاستراتيجية العالمية للأمين العام في مجال صحة المرأة والطفل. وتركز توصيات اللجنة على الجهود الرامية إلى تعزيز نظم رصد النتائج وتسجيل الأحوال المدنية والإحصاءات الحيوية ونظم استعراض وفيات الأمهات، وتوسيع استخدام الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين تتبُّع الموارد القطرية والعالمية. كما أنها تتناول تعزيز الآليات الوطنية للاستعراض والمساءلة وتوظيف التعهد السياسي الرفيع المستوى من خلال الدعوة والتوعية. 
	31 - وفي إطار هذا الجهد، أنجز 71 من البلدان الـ 75 التي توليها اللجنة الأولويةَ تقييما لنظم المساءلة والمعلومات الصحية القائمة، ويُتوقع أن يضع أكثر من 60 بلدا خريطة طريق لاستحداث إطار قطري للمساءلة يحدد كيفية معالجة الثغرات وإيلاء الأهمية للأولويات في ما يتعلق بالمساءلة ونظم الرصد والتقييم وتنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتشمل الأولويات القطرية الرئيسية تعزيزَ خطط الرصد والتقييم للاستراتيجيات الوطنية للقطاع الصحي، وتحسين الإبلاغ عن الولادات والوفيات باستخدام أفضل للتنقيح العاشر للتصنيف الدولي للأمراض في الإبلاغ المقدم من المستشفيات، وللتقنيات المبتكرة للإبلاغ المجتمعي، وإجراء مسوح المرافق للتحقق من جودة البيانات وتقييم جهوزية تقديم الخدمات وجودة الرعاية، وتحسين توافر وجودة بيانات المرافق الصحية لرصدها سنويا، وتحسين تتبُّع الموارد من خلال الإعداد المنتظم للحسابات الصحية، وتعزيز العمل التحليلي في الإعداد لعمليات الاستعراض، بما في ذلك تحليل أوجه الإنصاف وتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وشفافيتها من خلال إنشاء المراصد الصحية الوطنية. 
	باء - دراسة متعددة البلدان عن الصحة والتقدم في السن 
	32 - تشكل الدراسة عن التقدم في السن وصحة البالغين في العالم التي تجريها منظمة الصحة العالمية دراسة طولانية تشمل مجموعات تمثيلية وطنية من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 سنة وما فوق في الاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا والصين وغانا والمكسيك والهند، وعينات للمقارنة من البالغين الأصغر سنا تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 سنة في كلٍ من البلدان المشارِكة بغية دراسة الصحة والنتائج المتصلة بالصحة، ومحدداتها لدى عيِّنة من 464 42 مستجيبا. ولدى هذه الدراسة حاليا بيانات متابَعة عن 148 8 مستجيبا. كما تطبَّق الدراسة وحدات نموذجية في ثمانية مواقع في الشبكة الدولية للتقييم الديموغرافي المتواصل للسكان وصحتهم في البلدان النامية، وهي مشروع للمراقبة يشمل عينة يفوق مجموعها 261 46 مستجيبا. وتتضمن الدراسة اختبارات للأداء وجمع بقع دم جافة. وتشمل اختبارات الأداء التي تتضمنها هذه الدراسة حدة البصر (الرؤية القريبة والبعيدة)، والمعرفة (الطلاقة اللفظية، وتذكُّر الكلمات، وطول الأصابع)، والتنقل (ضبط وقت المشي)، وقوة القبضة، وضغط الدم، والقياسات البشرية (الطول، الوزن، الخصر، ومحيط الورك)، وقياس التنفس. وقد وُحدت مقايسات لخضاب الدم، وخضاب الدم الغليكوزيلاتي (HbA1c) ونسبة البروتين C التفاعلي العالي الحساسية (hsCPR) وفيروس ابشتاين - بار، وجرى التثبت من صحتها إزاء عينات من الدم الوريدي. ومن المقرر إجراء هذه الدراسة على دفعات في عام 2013 وفي الفترة 2015-2016. وقد جرى تكييف أدوات هذه الدراسة وتنسيقها مع دراسات دولية أخرى. 
	خامسا - نقاط للمناقشة 
	33 - اللجنة مدعوة إلى ما يلي: 
	(أ) التنويه بتركيز المنظمة على تعزيز القدرة الإحصائية في وزارات الصحة، بما يشمل تعليل أسباب الوفيات وإحصاءات المرافق الصحية؛
	(ب) التعليق على عمل المنظمة في مجال المعايير الدولية لجمع البيانات الصحية وتحليلها؛ 
	(ج) التعليق على تعزيز دور المكاتب الإحصائية الوطنية لتحسين الإحصاءات الصحية القطرية.

