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

  
 مذكرة من األمني العام  

 
، يتشـر  األمـني العـام بـ ن     5104/502وفقًا ملقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   

حييل طيه تقرير منظمة الصحة العاملية عـن أششـهت ا جم لـال إحصـاءات الصـحةع ويرعـد  ر ـدر        
العامليـة وادـددة    حالة الصحة واجتاهاهتا جم البلدان من امل ام األساسـية املنوطـة ظنظمـة الصـحة    

جم دستورهاع ويستند برشامج عمل املنظمة إىل التوا ل الوثيق مع الـدول األعاـاء في ـا، وهـو     
 غالبا ما يرتبط بقرار حمدد اختذته مجعية الصحة العامليةع  

ــام         ــا لعـ ــائية جم دورهتـ ــة اإلحصـ ــي اللجنـ ــر  علـ ــذي عرـ ــر، الـ ــدم التقريـ  5103ويقـ
(E/CN.3/2013/12    دــة عامــة عــن العمــل الــذي قامــت بــه منظمــة الصــحة العامليــة جم ث ثــة ،)

لــاالت رئيســية مــن لــاالت عملــ ا، هــي: ر ــد املســتويات واالجتاهــات جم لــال الصــحة،    
علــي  ووضـع وتعييــي املعــايد واألدوات املتعلقــة باملعلومــات الصـحية، وتعييــي الر ــد والقيــاس  

 جم هـذ   5104الصعيد القهريع أما هذا التقرير، فيناقش بإجياز األششهة املاهلع هبـا جم عـام   
 
 

 
 

 * E/CN.3/2015/1ع 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/12
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
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اجملاالت الث ثة، ويركي أياـا علـي التقـدم ادـرز جم اجملـاالت املواضـيعية الث ثـة ذات األولويـة         
خهـة   حاليا، أال وهي: شظـم التسـجيل املـدا واإلحصـاءات اةيويـة، ور ـد الصـحة جم إطـار        

 ، ومراجعة التصنيف اإلحصائي الدويل لألمرا ع  5102التنمية ملا بعد عام 
 واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطة علما هبذا التقريرع   

 



E/CN.3/2015/20 
 

 

14-66515 3/10 

 

 تقرير منظمة الصحة العاملية عن اإلحصاءات الصحية  
  

 معلومات عامة مستكملة عن العمل اإلحصائي جم لال الصحة  -أوال  
ظمــة الصــحة العامليــة التقــديرات العامليــة واإلقليميــة والقهريــة ل حصــاءات   ششــرت من - 0

الصحية والبياشات اليت وافت ا هبا الدول األعااء عن لموعة من املؤشرات الصـحية األساسـية   
، الـذي  ـدر خـ ل الـدورة السـابعة      اإلحصاءات الصحية  الاايةح   جم تقريرها السنوي املعنون 
ع وششــرت املكاتــق اإلقليميــة الســتة 5104العامليــة املعقــودة جم عــام والســتني عمعيــة الصــحة 

للمنظمــة معلومــات إحصــائية مســتكملة لكــي تسترشــد هبــا اللجــان اإلقليميــة جم اجتماعاهتــاع    
وباإلضافة إىل ذلك، ششرت برامج تابعة للمنظمة ووكاالٌت متعاوشة مع ا تقديرات مسـتكملة  

يســـية، ظـــا في ـــا اجتاهـــات الســـل وامل ريـــا، وال ـــر ، ل جتاهــات املســـجلة جم املؤشـــرات الرئ 
 واالشتحار، واألمرا  غد املعديةع  

و درت تقديرات جديـدة لوفيـات األطلـال وألمـرا  معينـة، مثـل السـل وامل ريـا،          - 5
وذلك جم إطار العمل الذي يقوم به فريق األمم املتحـدة املشـترب بـني الوكـاالت املعـد بتقـدير       

بالتعاون مع اللريق املرجعي املعد باألوبئة جم لال  حة الهلل، فيمـا يتعلـق   وفيات األطلال، 
بتحديد أسـبا  الوفـاة جم مرحلـة الهلولـةع و ـدرت إحصـاءات اإلشلـا  جم لـال الصـحة جم          
 مجيع الدول األعااء، وشرشرت جم تقرير اإلحصاءات الصحية العاملية وعلي شبكة اإلشترشتع  

ــدة بــني عــامي    وششــرت املنظمــة تقــدير  - 3 ــرة املمت ات شــاملة الجتاهــات الوفيــات جم اللت
ــات      5105و  5111 ــة بالوفي ــديرات املتعلق ــاةع واتســمت التق ، مصــنلة حســق أســبا  الوف

وعقء األمرا ، باشتظام ا واتسـاق ا الـداخليع ويسـتند هـذا العمـل إىل عمـل بـرامج املنظمـة         
مثل مع ـد القياسـات الصـحية والتقيـيم     وشعبة السكان باألمم املتحدة واملؤسسات األكادميية، 

 الصحي، وغدها من اع ات املتعاوشة مع املنظمة من خرباء وأفرقة مشتركة بني الوكاالتع  
ــي      - 4 ــة اةصــول عل ــابع للمنظمــة إىل اســني إمكاشي وي ــد  مر ــد الصــحة العــاملي الت

  املنظمــة، وتربهــه البياشــات الصــحية وإحصــاءاهتا والي هتــاع ويرعــد  املر ــد مرجعــا علــي شهــا 
ــوفر  املر ــد          ــذي ي ــوص ال ــد اســتكمال ادت ــةع وبع ــق اإلقليمي ــدان واملكات ــة بالبل  ــ ت قوي

لموعـة بياشـات    01مؤشـر  ـحي و    0 111وزيادته، أ ـب  يشـتمل حاليـا علـي أكثـر مـن       
(ع وقامت املكاتق اإلقليميـة  www.who.int/gho/enميكن اميل ا من املوقع الشبكي للمر د )

مال املعلومــات اإلحصــائية الصــحية وزيادهتــا، وأضــافت إلي ــا، جم كــثد مــن اةــاالت،  باســتك
معلومــات شوعيــة عــن الــنظم الصــحية وبــرامج مكافحــة األمــرا  جم البلــدان ل ســتعاشة هبــا جم  

 تلسد اإلحصاءات الصحيةع  
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الـة  وختاع كافة التقديرات الصادرة عن املنظمة لعمليـة إقـرار دوليـة ال ـر  منـ ا كل      - 2
أقصــي قــدر مــن االتســا  واعــودة جم اإلحصــاءاتع وتهبــق املنظمــة علــي إحصــاءاهتا الر يــة    
لموعــة مــن املعــايد عشــيا مــع املبــادح األساســية ل حصــاءات الر يــةع وتشــمل تلــك املعــايد  
إتاحة مدخ ت البياشات والنتائج القهرية لعامة اعم ور كـي يهلـع علي ـا، وإتاحـة األسـاليق      

للتكرار اليت خاـعت ل سـتعرا  مـن قبـل األقـران لعامـة اعم ـور كـي يهلـع علي ـا،            القابلة
وإششاء آلية فريق اخلرباء، والتحقق من اتسـا  البياشـات املتعلقـة بالوفيـات، وإجـراء مشـاورات       
ن مع البلـدان قبـل ششـر البياشـاتع وتنهـوي هـذ  املشـاورات علـي عمليـة توا ـل مـدهتا شـ را            

إطــ ا الدولــة العاــو املعنيــة، باســتندام اإلشترشــت، علــي كافــة البياشــات  ث ثــة يــتم خ  ــا أو
واألساليق والنتائج املتعلقـة باملـدخ ت ع يـدا للحصـول علـي مـدخ ت إحصـائية مـن وزارة         

ــك، شر     ــاع وباإلضــافة إىل ذل ــراء مناقشــات مع  ــة جم    الصــحة وإج ــل تدريبي ــات عم ــت حلق ظم
 املناطقع   بعض
ق الصـحية ب ييتـ ا اةيويـة جم شظـم املعلومـات الصـحية القهريـة،        وتتسم بياشات املرافـ  - 6

وتتي  إعداد إحصاءات حيوية ملؤشرات متعـددة، مثـل ت هيـة تكـاليف العـ ى ومـدص اشتشـار        
األمرا ع وقد وسـعت املنظمـة شهـا  عملـ ا جم لـال معـايد شرظـم معلومـات املرافـق الصـحية           

حية واسـتندام ا جم عمليـات االسـتعرا  الدوريـة     وأدواهتا ليشمل اليـل بياشـات املرافـق الصـ    
للصحة جم البلدان، وتوحيد حمتوص شظم اإلب غ علي شبكة اإلشترشت، ووضع أدوات من جيـة  
ــق الصــحية،       ــق الصــحيةع فاستقصــاء املراف ــات، وإجــراء استقصــاءات املراف ــيم جــودة البياش لتقي

ن حاليا مؤشرات رئيسية وأسـئلة  املعرو  أياا باسم تقييم توافر اخلدمات وج وزيت ا، يتام
ــه جم         ــدا ل سترشــاد ب ــد عشــر بل ــد أشجــري جم اث ــربامج الصــحية الرئيســية، وق ــع ال ــق يمي تتعل
عمليـات ر ـد اخلـدمات الصــحية واستعراضـ ا الـيت عـادة مــا تـتم جم سـيا  مبـادرات  ــحية          

ملي والتحــــالف العــــاعامليــــة، مثــــل الصــــندو  العــــاملي ملكافحــــة اإليــــدز والســــل وامل ريــــا   
 والتحصنيع   للقاحات

وترعد الدراسة اليت تنشـرها املنظمـة عـن الشـينوخة و ـحة الراشـدين جم العـا  ظثابـة          - 0
عامــا  21مبــادرة طويلــة األمــد تاــم لموعــات وطنيــة عثــل أشنا ــا تتــراو  أعمــارهم بــني  

أ ـ ر   فو  من االااد الروسي وجنو  أفريقيا والصني وغاشا واملكسيك وا ند، وعينات وما
عاما( مـن كـل بلـد مـن      42عاما و  01للمقارشة قوام ا بال ون شبا  )تتراو  أعمارهم بني 

البلــدان املشــار كةع وال ــر  مــن هــذ  املبــادرة دراســة الصــحة ومــا يتصــل هبــا مــن شتــائج             
ليـــقع وجم  41 111 حيـــددها مـــن عوامـــل، باســـتندام عينـــة تتـــ لف مـــن أكثـــر مـــن   ومـــا
بلدان الستة املشمولة بتلك الدارسـة جم تنليـذ املرحلـة الثاشيـة     ، شرعت مخسة من ال5104 عام
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من ا، بدعم مايل من املع د الوطد للشينوخة واملعاهـد الوطنيـة للصـحة جم الواليـات املتحـدة      
األمريكية ومن مؤسسات حمليةع وباإلضـافة إىل ذلـك، شلـذ موقعـان حمليـان جم أفريقيـا جنـو         

راسة ترمي إىل متابعة حالة املسنني املصابني بلدوس شقـ   الصحراء الكربص مرحلة ثاشية من د
ــدة ل ــات جم إطــار االستقصــاء النمــوذجي حــول        ــار معــرجم بع املناعــة البشــريةع وأشجــري اختب
اإلعاقــةع وأشتــيت جم كمبوديــا جتربــة ميداشيــة أجريــت جم إطــار تلــك الدارســة النموذجيــة،          

 العديد من الدول األعااءع   تنليذ جتار  ميداشية إضافية جم 5102وسيش د عام 
  

 التسجيل املدا واإلحصاءات اةيوية   - ثاشيا 
إن قهاا الصحة هو أحد القهاعات املستنِدمة لـنظم التسـجيل املـدا واإلحصـاءات      - 1

ــة          ــة موثوق ــر إىل إحصــاءات حيوي ــدان يلتق ــن البل ــا زال الكــثد م ــاع وم ــة واملســاية في  اةيوي
حبســق العمــر وشــوا اعــنس وأســبا  الوفــاة، رغــم أن تلــك   ومســتمرة، وال ســيما للوفيــات  

اإلحصاءات هي األساس الذي تقوم عليه الصحة العموميةع ومع ذلـك، فـإن السـنوات القليلـة     
املاضية ش دت زيادة جم ششاط قهاا الصحة علي الصعيد العاملي جم دعم تلـك البلـدانع فمـن    

ملعنيـة بـاإلع م واملسـاءلة جم لـال  ـحة      خ ل الدعم التحلييي املقدم عمـ  بتو ـية اللجنـة ا   
بلـدا،   52املرأة والهلـل، أشجريـت تقييمـات شـاملة ووضـعت خهـط اسـتراتيجية جم أكثـر مـن          

بلــدان علــي القيــام بــذلكع وحظيــت هــذ  العمليــات القهريــة بــدعم مــن     01ويعكــف زهــاء 
يميـة، وظشـاركة   منظمة الصحة العاملية، من خ ل الدور الرائد الـذي تاـهلع بـه اللجـان اإلقل    

ــاألمم        ــة ب ــل شــعبة اإلحصــاءات جم إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي ــامليني مث شــركاء ع
 املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للهلولة )اليوشيسيف(ع  

وقد أحرز تقدم جم عدة لـاالت علـي الصـعيد الـدويلع أوال، يسـرت منظمـة الصـحة         - 2
كـاالت األمـم املتحـدة يعـظ بـنظم التسـجيل املـدا        العاملية ودعمت إششاء فريق مشـترب بـني و  

ــدا واإلحصــاءات        ــد بالتســجيل امل ــاملي املع ــق الع ــة ويرعــر  باســم اللري واإلحصــاءات اةيوي
اةيوية، وتتنذ أماشته من شعبة اإلحصـاءات مقـرا  ـاع ثاشيـا، عقـدت املنظمـة مشـاورة لوضـع         

ــادح تكلــل توايــف االســتثمارات جم لــال الصــحة حبيــ  ت    ــنظمع  مب ســ م جم تهــوير تلــك ال
ويشــمل ذلــك االبتكــارات جم متابعــة  ــحة األم والوليــد والهلــل واإلبــ غ عنــ ا، وتســجيل    
الوفيات واإلب غ عن ا جم املرافق الصحية واألوساط الصـحية، واسـني اإلحصـاءات اةيويـةع     
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ــادة االســتثمار       ــة ليي ــدويل جم وضــع خهــة عاملي ــك ال ــع البن ــت املنظمــة م ــا، تعاوش جم لــال  ثالث
 ع  (0)التسجيل املدا واإلحصاءات اةيوية من خ ل اديد أولويات اسني االستثمار

وباإلضـــافة إىل ذلـــك، استعرضـــت املنظمـــة توجي اهتـــا وأدواهتـــا املتاحـــة جم لــــال         - 01
إحصاءات الوفيات وعيزهتا جم سيا  العملية اليت تقودها البلـدان لتعييـي شظـم التسـجيل املـدا      

ت اةيويةع وتركي الوثيقة ذات الصلة علـي األششـهة ذات األولويـة جم لـال تعييـي      واإلحصاءا
إحصاءات الوفيات وأسباهبا جم البلدان اليت بلغ في ا تهوير تلك النظم مراحـل تتللـةع وينب ـي    

ا مـــــن االســـــتراتيجيات الوطنيـــــة أن يكـــــون تعييـــــي إحصـــــاءات الوفيـــــات جـــــيءا أساســـــي
 ع  (5)االستثمار وخهط
دا،  در  ك موحد بشـ ن إجـراءات التشـري  الللظـي، أي الت كـد مـن سـبق        وأخ - 00

الوفاة ادتمل من خ ل إجراء مقابلة مع أقرباء املتوىفع ويرعترب التشري  الللظي ضـروريا عمـع   
هذ  املعلومات جم اةاالت اليت يتعذر في ـا إ ـدار أي شـ ادة طبيـة عـن سـبق الوفـاةع وهـذ          

ليت اصل داخل البيـوت جم العديـد مـن البلـدان املننلاـة واملتوسـهة       هي عادًة حال الوفيات ا
 5110الــدخلع وأعــد هــذا اإل ــدار، وهــو أقصــر بكــثد مــن النســنة الــيت  ــدرت جم عــام    

الصك، بالتعاون مع العديد من أ حا  املصلحةع ويستندم هـذا الصـك اعديـد علـي سـبيل      
كن الت كد من سبق الوفاة بنـاء علـي شتـائج    التجربة جم كل من إشدوشيسيا والربازيل وا ندع ومي

 استبيان التشري  الللظي عن طريق االستعاشة ب طباء أو بوسائل آليةع  
وتعتــيم املنظمــة موا ــلة عملــ ا جم هــذا اجملــال مــع التركيــي علــي تــوفد الــدعم الــتقد    - 05

ن اإلقليميـة،  واالستراتيجي لنظـام التسـجيل املـدا واإلحصـاءات اةيويـة، وتعييـي عمـل اللجـا        
وربط االستثمارات جم لـال  ـحة املـرأة والهلـل بـنظم التسـجيل املـدا، واسـني املعلومـات          
املتعلقة بالوفيات وب سباهبا، وتعييـي قـدرة البلـدان علـي إعـداد اإلحصـاءات اةيويـة باسـتندام         

 مصادر متعددة للحصول علي البياشاتع  
  

__________ 

-http://www.worldbank.org/en/topic/health/publication/global-civil-regsitration-vital-statistics-scaling-up اشظــر،  (0) 

investmentع 

 Improving mortality statistics through civil registration and vital statistics”منظمـة الصـحة العامليـة،     (5) 

systems: guidance for country strategies and partner support“     الوثيقـة اخلتاميـة الجتمـاا تقـد عرقـد جم ، 
 الشـبكي التـايل:   املوقـع  جم ميكـن االطـ ا علي ـا    (ع5104)جنيف،  5104 لثاا/شوفمربتشرين ا 2و  4جنيف يومي 

http://www.who.int/healthinfo/civil_registration/CRVS_MortalityStats_Guidance_Nov2014.pdf?ua=1ع 
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 التصنيف -ثالثا  
( لألمــرا  ICDا علــي مراجعــة التصــنيف اإلحصــائي الــدويل )  تعكــف املنظمــة حاليــ  - 03

كـ ول موعـد    5101موعدا مبدئيا لنشر ، وعام  5100باتباا عملية من جية، وحددت عام 
 إل دار شسنته اعاهية ل ستندام دولياع

 والتصــنيف اإلحصــائي الــدويل لألمــرا  هــو األســاس الــذي تســتند إليــه اإلحصــاءات - 04
الصــحية، وال ســيما إحصــاءات الوفيــات واألمــرا ع وخــ ل العقــود األخــدة، اســتندم هــذا  
التصنيف أياا جم لاالت التشني ، والتحقق من س مة وجودة الرعاية الصحية املقدمـة إىل  

 024املرضي، وجم األغرا  اإلداريةع وقد التيمت مجيع الدول األعااء جم املنظمة، وعـددها  
تواجم املنظمة بإحصاءاهتا باسـتندام هـذا التصـنيف الـذي يـوفر ل ـة مشـتركة         دولة عاوا، ب ن

ل حصاءات القابلة للمقارشـةع واسـتجابة لهلبـات الـدول األعاـاء، ستشـمل املراجعـة اةاديـة         
ع 0221عشرة  ذا التصنيف التهورات العلمية الـيت اققـت جم لـال علـوم الصـحة منـذ عـام        

نظمة إىل ربـط املراجعـة اةاديـة عشـرة بـنظم املعلومـات الصـحية        وباإلضافة إىل ذلك، ترمي امل
اةاســوبية )ظــا يشــمل االســتندام املباشــر للمصــهلحات املوحــدة وغدهــا مــن التهبيقــات          

 املعلوماتية جم لال الصحة( ععل هذ  النسنة ظثابة تهبيق إلكتروا جاهي ل ستندامع  
( ICD-11ة للمراجعــة اةاديــة عشــرة ) ،  ــدرت شســنة جتريبيــ 5105وجم أيار/مــايو  - 02

ــةع      ب ــر  التمــاس تعليقــات ومقترحــات إضــافية واختبارهــا قبــل إ ــدارها جم  ــي ت ا الن ائي
وتعر  هـذ  النسـنة التجريبيـة جم شـكل موقـع إلكتـروا شـبيه بنظـام ويكـي يتـوىل املشـر             

ألقـرانع  عليه تعديل مسايات مسـتندميهع وختاـع املقترحـات السـتعرا  منـ جي مـن قبـل ا       
ويتي  هذا الن ج فت  بـا  املشـاركة جم هـذ  العمليـة للعديـد مـن اع ـات املعنيـةع ويرتوقـع أن          
ــة         ــاة للموا ــلات العلمي ــر مراع ــة إىل اســتحدا  النســنة األمــل واألكث ــذ  التجرب تلاــي ه

 (ع www.who.int/classifications/icd11واألس ل استعماال )اشظر 
دراى األمـــرا  الـــيت أبلـــغ عنـــ ا شتيجـــة اكتشـــا  جينـــات وتتـــي  عمليـــة املراجعـــة إ - 06

ومســببات أمــرا  جديــدةع وعــ وة علــي ذلــك، جتــري رقمنــة هــذ  النســنة بالكامــل حبيــ    
يتسظ للمستندمني تكبد هيكلية التصنيف وتص دها وك هنا خريهـة رقميـةع وهبـذ  الهريقـة،     

مثـل إعـداد تقـارير قصـدة عـن       ميكن استندام النسخ املتسقة  ذا التصنيف جم تهبيقات شـ،، 
ــة، واإلبــ غ عــن       ــة األولي الوفيــات مــن خــ ل التشــري  الللظــي، وإحصــاءات مبســهة للرعاي
الوفيات وحاالت االعت ل السريري باالستناد في ا مث  إىل إحصـاءات املستشـليات، وإجـراء    

ا ، حبــو  متنصصــة جم لــاالت ســريرية مــن قبيــل علــم األورام، وعلــم األعصــا ، واألمــر  
 وعلم اعينوماتع  



 E/CN.3/2015/20 

 

8/10 14-66515 

 

، إعـداد املراجعـة اةاديـة عشـرة بربه ـا      5104ومن أهم التهورات اليت ش دها عـام   - 00
الــربط اخلهـــي  ”خهيــا ظجموعــة رمــوز املراجعــة العاشــرةع وترـــدعي لموعــة الرمــوز هــذ          

، الــيت ســتكون ظثابــة اعــيء األول مــن هــذ  النســنة، “إلحصــاءات حــاالت الوفــاة واالعــت ل
ورابط يقرن الرمـوز  “ جدول لتحويل الرموز”رمي موحد، ومن  02 111لف من زهاء وتت 

املستندمة جم املراجعة العاشرة برموز املراجعة اةادية عشرةع وجيـري حاليـا اسـتعرا  حمتـوص     
ملناقشـة   5102جداول الربط اخلهي ومدص دقت ا وفائـدهتاع وسـيرعقد اجتمـاا جم مهلـع عـام      

ــرز املســائل )املتصــلة   ــاء  أب ــة      611بيه ــدان شســنة جم املرحل ــر ، ســتتا  للبل ــي إث ــي(، وعل رم
 التجريبية لتنتربها ميداشياع

رمــي  4 111وتشــمل التحســينات الــيت أشدخلــت علــي املراجعــة اةاديــة عشــرة زهــاء   - 01
ــي ســ ل )يعــر  باســم        ــك املواضــيعع وشظــام ترمي ــا خــرباء متنصصــون جم تل ــل اقترح  ملص 

ــًا لت  ــط مباشــر بقواعــد      التنســيق ال حــق( منع ــةب وخا ــية رب ــا ال هناي ــوز إىل م ــد عــدد الرم ياي
(ب TC DEMONSاملصــهلحات املوحــدة مثــل قاعــدة مصــهلحات الهــق الســريري املوحــدة )  

وتعاريف ادد حمتوص الرمـوز بشـكل أفاـل لتحسـني اسـتندام ا وترمجتـ اب وترمجـة ادتـوص         
وا(ب واستعرا  علمـي ر ـي مـن    بالل ات الر ية لألمم املتحدة )وبل ات أخرص حسق الته

ــة تـــنظم إجـــراء االختبـــارات امليداشيـــة املتعلقـــة باملســـائل     قبـــل األقـــرانب وبروتوكـــوالت ر يـ
 األساسية، ظا جم ذلك موثوقية البياشات وفائدهتاع  

ــة       - 02 ــة للمراجع ــا فيمــا يتصــل بالنســنة التجريبي ــة املنلــذة حالي وتشــمل األششــهة املعروف
   اةادية عشرة ما يلي:

ــاة     )أ(  ــترب إلحصـــاءات حـــاالت الوفـ ــة الـــربط اخلهـــي املشـ االشتـــ اء مـــن عمليـ
ــة عشــرة        ــع النســنة اةادي ــة النســنة العاشــرة م ــل اســتقرارها )أي أن مواءم واالعــت ل والي

 رموز(ب   02 001بند من أ ل  5 510شارفت علي االشت اء،   يتبق إال 
 وسبةباستحدا  ف رس س ل االستعمال وأداة ترميي حم ) ( 
 االشت اء من وضع قواعد ترميي بياشات االعت لب )ى( 
ــق      )د(  ــهلحات الهـ ــدة مصـ ــتندمة جم قاعـ ــهلحات املسـ ــس املصـ ــتندام شلـ اسـ

 السريري املوحدة وغدها من املصهلحات املوحدةب
االشتــ اء مــن عمليــات الــربط اخلهــي القصــدة واملتوســهة لبياشــات الرعايــة          )هـ( 

 الصحية )لموعات الرموز(ع  
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وباإلضافة إىل ذلك، كللت املنظمة فريق خرباء مستقً  بإجراء اسـتعرا  خـارجي لعمليـة     - 51
املراجعة جم لمل اع ومت التعاقد مع هؤالء اخلرباء إلجراء تقييم شامل للنسنة املراجعة اةادية عشـرة  

يسـيني جم  للتصنيف، واليل جدوص خصائص ا وفعاليت ا جم تلبية احتياجـات أ ـحا  املصـلحة الرئ   
الــدول األعاــاء جم املنظمــة )علــي ســبيل املثــال، اســتندام تلــك اخلصــائ  جم إحصــاءات الوفيــات  

 ع 5102والرعاية الصحية(ع ويتوقع أن يصدر تقرير التقييم جم آذار/مارس 
 

   5102الصحة جم خهة التنمية ملا بعد عام  - رابعا 
اية منـ ا جم تهـوير عنصـر الصـحة     دأبت املنظمة علي العمل هبمة جم عدة لاالت مس - 50

، اعتمــدت مجعيــة الصــحة 5104أيار/مــايو  54ع فلــي 5102جم خهــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
الذي أكدت فيه لددا علي أييـة الصـحة    60/04العاملية، جم دورهتا السابعة والستني، القرار 

ن تؤكـد التيام ـا   ع وحثـت اعمعيـة الـدول األعاـاء علـي أ     5102جم خهة التنمية ملا بعد عام 
املستمر بتحقيق األهدا  واملقا د املتلـق علي ـا جم لـال الصـحة وباـرورة التعجيـل بتحقيـق        
األهدا  املتصلة بالصحة من األهدا  اإلمنائية لأللليةع وحثت الدول األعااء أياـا علـي أن   

عـاملي  ، ضـرورة اختـاذ إجـراءات بشـ ن التحـدي ال     5102تراعي، جم خهة التنمية ملـا بعـد عـام    
اعديد الذي تشكله األمرا  غد املعدية والتحدي املستمر املتمثل جم األمـن الصـحي العـامليع    
وجم هذا الصدد، جرص االعترا  بالت هية الصحية للجميع بو ـل ا إحـدص املبـادح األساسـية     

 ع  5102جم خهة الصحة ملا بعد عام 
ــة امل     - 55 ــت أماش ــدة املاضــية، تعاوش ــدوليني    وخــ ل الســنوات العدي ــع الشــركاء ال ــة م نظم

، وهـي أهـدا  حظـي    5131والدول األعااء جم اديد أهدا  جديدة جم لال الصحة لعام 
 العديد من ا بت ييد ا يئتني اإلداريتنيع وميكن تقسيم تلك األهدا  إىل أربع لموعات، هي:  

اسني الصحة اإلتابية و حة األم والهلل، والتنليف مـن عـقء األمـرا      )أ( 
املعديــة )أي اقيــق األهــدا  اإلمنائيــة لأللليــة وجتاوزهــا(: علــي ســبيل املثــال، ختلــيض معــدل   

 جم املائةب   21جم املائة ومعدل الوفاة من جرائه بنسبة  11اإل ابة بالسرل بنسبة 
ــة       ) (  ــة واإل ــابات واألمــرا  العقلي التنليــف مــن عــقء األمــرا  غــد املعدي

ــرا    ــات مــن جــراء أم ــة والســرطان والســكري    )خلــض عــدد الوفي ــة الدموي ــق واألوعي   القل
ــ       ــة ظعــدل الثل ــية امليمن ــرا  التنلس ــني     )واألم ــارهم ب ــراو  أعم ــذين تت ــدص األشــناذ ال  ل

 عاما((ب   01و  31
توفد الت هية الصحية للجميع، ظا يشمل اةماية من املناطر املاليـة: اةيلولـة    )ى( 
 ي شن  أو إىل زيادته فقرابيؤدي دفع تكاليف الع ى إىل إفقار أ أندون 
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 معاعة ادددات االجتماعية والبيئية للصحةع   )د( 
وترتبط لموعة األهدا  هذ  ارتباطا وثيقا باألهدا  الرئيسية واللرعية جم لال الصـحة الـيت   
 اقترح ا علي اعمعية العامة اللريق العامل امللتو  العاوية املعد ب هدا  التنمية املستدامةع  

، ششرت املنظمة والبنـك الـدويل إطـارا جديـدا لر ـد الت هيـة الصـحية        5104وجم عام  - 53
للجميع، بعد مشاورات مكثلة مع الشركاء وعامة اعم ور، كما شرشرت دراسات حالة ملـت  

بلدا أجراها باحثون من تلك البلدانع ويو ي اإلطار العاملي لر د الت هية الصحية للجميع  02
ن املؤشرات ملتابعة مدص ت هية خدمات الرعاية الصحية األساسـية واةمايـة   باستندام لموعة م

من املناطر املالية النامجة عن تكـاليف العـ ى الـيت يـدفع ا املـريض مـن مالـه اخلـاذ، وتصـنيف          
تلك املؤشرات حسق اةالة االجتماعية واالقتصادية ومكان اإلقامة وشوا اعنس، حيثما أمكن 

ــد الاــرورةع وينب ــ   ــه       وعن ــا إىل حالت ــد م ــية اخلا ــة ببل ــرات الرئيس ــة املؤش ــتند لموع ي أن تس
الدمي رافية والوبائيـة، وشظمـه الصـحية، ومسـتوص التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة، واحتياجـات         
ســكاشه وتوقعــاهتم، كمــا ينب ــي أن تتاــمن كحــد أدة، لموعــة  ــ دة مــن مؤشــرات املتابعــة   

ماى ر د الت هية الصحية للجميع إدماجا تاما فيما جيريه معظـم  املو ي هبا عاملياع وال بد من إد
 البلدان من عمليات استعرا  دورية لتقدم وأداء قهاا الصحة ككلع 

ويعكف شركاء عامليون وأكـادمييون وتتصـون آخـرون جم لـال الصـحة علـي وضـع         - 54
إىل الـدروس   ًاتناد، اسـ 5102خارطة طريق لقياس الصحة واملساءلة عن ا جم فترة ما بعـد عـام   

املستلادة من األهدا  اإلمنائية لأللليةع وقد عرقدت جم إطار هذ  العملية حـ، انن طائلـة مـن    
االجتماعات التقنيـة الـيت تناولـت مواضـيع مـن قبيـل توحيـد منـاذى استقصـاءات  ـحة األسـر            

بالصـحة خـ ل    املعيشية، واملؤشرات املرتلعـة للنتـائج الصـحية )مثـل الوفيـات املبكـرة والتمتـع       
العمر املتوقع(، واملؤشرات اخلا ة باألهدا  اللرعية )مثل الوفيـات النلاسـية(، واملسـاءلة عـن     

  حة األم والهلل، وإحصاءات الوفياتع  
منظمـة  ـحية عامليـة علـي قائمـة مرجعيـة تتـ لف         02وباإلضافة إىل ذلك، اتلق قـادة   - 52
عــقء اإلبــ غ امللقــي علــي عــاتق   مؤشــر  ــحي أساســي ســعيا إىل التنليــف مــن   011مــن 

البلـدان، واالرتقــاء يـودة املعلومــات، واسـني توايــف االسـتثمارات تعييــيا لـنظم املعلومــات      
الصحية جم البلدانع ويتمثل ال ر  من وضع هـذ  القائمـة جم حلـي العمـل علـي زيـادة ترشـيد        

ات املتعلقــة بــاملرافق عمليــة مجــع البياشــات جم إطــار استقصــاءات األســر املعيشــية وشظــم املعلومــ 
، ستوضـع خارطـة شـاملة مشـتركة لقيـاس الصـحة واملسـاءلة        5102الصحيةع وجم مهلـع عـام   

 ع5102عن النتائج الصحية جم فترة ما بعد عام 


	تقرير منظمة الصحة العالمية عن الإحصاءات الصحية
	مذكرة من الأمين العام
	تقرير منظمة الصحة العالمية عن الإحصاءات الصحية
	أولا - معلومات عامة مستكملة عن العمل الإحصائي في مجال الصحة
	ثانيا - التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية
	ثالثا - التصنيف
	رابعا - الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 2015

