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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ج) من جدول األعمال املؤقت* ٤ البند

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

  
  مذكرة من األمني العام    

  
ــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي      ــا ملق وللممارســات الســابقة،   ٢٠١٦/٢٢٠وفق

يتشرف األمني العام بأن حييل طيه تقريـر منظمـة الصـحة العامليـة الـذي يعـرض العمـل اجلـاري         
بشأن اإلحصاءات الصحية يف إطار الرصد العاملي ألهداف التنمية املستدامة املتعلقـة بالصـحة،   

ــدويل لألمــ  ــر أيضــا معلومــات    والتصــنيف ال ــة. ويتضــمن التقري راض، وأنشــطة املنظمــة املعياري
مســتكملة عــن العمــل اجلــاري لتعزيــز نظــم املعلومــات الصــحية القطريــة، مبــا يف ذلــك النظــام    

  التعاوين للبيانات الصحية املنشأ حديثا.

 إىل أن حتيط علما ذا التقرير. واللجنة مدعوة  

 

  

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  عن اإلحصاءات الصحيةتقرير منظمة الصحة العاملية   
  

  عن العمل اإلحصائي يف جمال الصحةمعلومات عامة مستكملة  - أوال  

نشـــرت منظمـــة الصـــحة العامليـــة التقـــديرات الصـــحية العامليـــة واإلقليميـــة والقطريـــة     - ١
ــن املؤشــرات الصــحية األ        ــدول األعضــاء عــن جمموعــة م ــا ال  ــها ــيت وافت ــات ال ساســية والبيان

، الـذي صـدر خـالل الـدورة التاسـعة      اإلحصاءات الصـحية العامليـة  تقريرها السنوي املعنون  يف
. وقد ركز ذلـك التقريـر علـى الغايـات     ٢٠١٦والستني جلمعية الصحة العاملية املعقودة يف عام 

ذات الصـلة بالصـحة الـيت مت حتديـدها يف إطــار أهـداف التنميـة املسـتدامة، واملؤشـرات احملتملــة         
تها اللجنة اإلحصائية. ونشرت املكاتب اإلقليمية الستة التابعـة ملنظمـة الصـحة العامليـة     اليت قدم

ــة يف اجتماعاــا الســنوية.       معلومــات إحصــائية مســتكملة لكــي تسترشــد ــا اللجــان اإلقليمي
وباإلضــافة إىل ذلــك، نشــرت بــرامج تابعــة للمنظمــة ومؤسســات متعاونــة معهــا تقــديرات          

ــك      مســتكملة لالجتاهــات امل  ــا يف ذل ــة، مب ــارير العاملي ســجلة يف املؤشــرات الرئيســية ضــمن التق
  اجتاهات داء السل، واملالريا، وفريوس نقص املناعة البشرية، والداء السكري.

ــة،   ٢٠١٦ويف عــام   - ٢ ، مت اســتكمال األســباب املقــدرة ألمنــاط الوفــاة يف مرحلــة الطفول
ء. كمــا اســتكملت املنظمــة تقــديراا بشــأن بالتعــاون مــع املؤسســات األكادمييــة وأفرقــة اخلــربا

ــر   ــع يف تقري ــام   العمــر املتوق ــة لع ــة عــام  ٢٠١٦اإلحصــاءات الصــحية العاملي ، ٢٠١٦. ويف اي
أصدرت املنظمة التقـديرات املسـتكملة للوفيـات، مصـنفة حسـب سـبب الوفـاة والسـن ونـوع          

. وقـد نشـرت   ٢٠١٥-٢٠٠٠وام اجلنس يف العـامل، ويف املنـاطق والبلـدان، وذلـك لفتـرة األعـ      
مجيع البيانات عن طريق املراصد الصحية التابعـة للمنظمـة علـى الصـعيدين العـاملي واإلقليمـي،       

  من مؤشرات البيانات الصحية. ١ ٠٠٠اليت توفر بيانات قطرية تتعلق بأكثر من 

ونشرت املنظمة، إىل جانب عدد من االت األكادميية الرائدة، النتائج اليت متخضـت    - ٣
ها عمليــة تولّــت املنظمــة قيادــا علــى الصــعيد العــاملي مــن أجــل إعــداد املبــادئ التوجيهيــة    عنــ

لإلبــالغ عــن التقــديرات الصــحية بدقــة وشــفافية. وعــالوة علــى تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة           
املــذكورة، تواصــل املنظمــة مشــاوراا مــع دوهلــا األعضــاء بشــأن إعــداد التقــديرات الصــحية      

ذه العمليــة علــى فتــرة مــن التواصــل مــدا شــهران أو ثالثــة، جيــري فيهــا اجلديـدة. وتنطــوي هــ 
إطالع املنسقني يف الدول األعضاء على مجيع البيانات واألساليب والنتائج املتعلقة باملـدخالت  
(عــن طريـــق الربيــد اإللكتـــروين). وجتــدر اإلشـــارة إىل أن املنســقني يعملـــون عـــادة يف وزارة     

  صادر إضافية للبيانات وغريها من املدخالت اإلحصائية.الصحة، وكثريا ما يوفرون م
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  رصد أهداف التنمية املستدامة يف جمال الصحة  - ثانيا   

ــذي يضــ     - ٤ ــه فريــق اخلــرباء املشــترك  قــدمت املنظمــة إســهامات هامــة يف العمــل ال طلع ب
ل ذلـك  الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املسـتدامة التـابع للجنـة اإلحصـائية. ومشـ      بني

تقدمي مقترحات بشأن أنسب املؤشرات والبيانات الوصفية املتعلقة مبؤشرات خمتـارة، وبيانـات   
الذي تقوم شعبة اإلحصـاءات بإعـداده، ومقترحـات ملواصـلة تطـوير       ٢٠١٦تتعلق بتقرير عام 

املسـتوى  ”وصـفها مؤشـرات مـن    املؤشرات اليت حددها فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت ب  
: أي اليت تشمل املؤشرات املتعلقة بالتغطيـة الصـحية األساسـية واحلمايـة مـن املخـاطر       “الثالث

، الـيت تعتربهـا املنظمـة األسـاس الـذي تسـتند إليـه        ٨-٣املالية على النحو احملدد يف إطـار الغايـة   
  مجيع الغايات األخرى املرتبطة بالصحة يف إطار أهداف التنمية املستدامة.

منظمــة الصــحة العامليــة تقريــرا  ت مجعيــة الصــحة العامليــة، ســتقدم  وعلــى حنــو مــا طلبــ   - ٥
ــل كــل ســنتني عــن التقــدم احملــرز مــن أجــل حت      مــرة ــى األق ــة املســتدامة   عل ــق أهــداف التنمي قي
ــق اإلحصــاءات الصــحية العا     ذات ــن طري ــاملي.    الصــلة بالصــحة، ع ــة واملرصــد الصــحي الع ملي
  ألهداف.أُنشئت بوابة على شبكة اإلنترنت خاصة بتلك ا  وقد

وينطــوي رصــد أهــداف التنميــة املســتدامة ذات الصــلة بالصــحة علــى حتــديات كــربى   - ٦
جمــال اإلحصــاءات الصــحية ضــعيفة   بالنســبة إىل العديــد مــن البلــدان. إذ ال تــزال القــدرات يف 

بلدان كثرية، وستؤدي زيادة الطلب على البيانات املصنفة إىل كشف ذلـك الضـعف بقـدر     يف
إىل حتسـني الصـالت القائمـة بـني قطـاع الصـحة واملكاتـب اإلحصـائية وإىل         أكرب. ومثة حاجـة  

إضفاء الطابع املؤسسي عليها، مبا يتجاوز كثريا صلة التعاون القائمـة، مـثال، إلجـراء استقصـاء     
دميغــرايف وصــحي وطــين أو منــوذج للتعــداد. وعلــى وجــه اخلصــوص، فــإن القــدرات املؤسســية  

ني تعزيزهــا يف وزارات الصــحة ومؤسســات الصــحة العامــة  للتحليــل ال تــزال غــري كافيــة ويــتع 
  واملكاتب اإلحصائية.

وبإمكان القطاع الصحي أن يضطلع بـدور أكـرب يف تعزيـز الـنظم اإلحصـائية القطريـة         - ٧
مما قام به حىت اآلن. وقد بدأت عملية تشغيل النظام التعاوين للبيانات الصـحية يف آذار/مـارس   

واألربعني للجنة اإلحصائية، بناًء علـى تشـخيص مشـترك ألحـد      خالل الدورة السابعة ٢٠١٦
السـتثمارات العامليـة والقطريـة    التحديات املنتشـرة علـى نطـاق واسـع، أي ضـرورة أن تصـبح ا      

تعزيز نظم املعلومات الصحية القطريـة علـى قـدر أكـرب مـن الكفـاءة لتتسـنى تلبيـة الطلبـات           يف
ذات الصـلة بالصـحة، واإلسـهام يف التنميـة املسـتدامة       املتعلقة برصد أهـداف التنميـة املسـتدامة   

  للنظم اإلحصائية الوطنية.
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ــاوين للبيانــات الصــحية حاليــ      - ٨ ــام التع ــل النظ ــع  ويعم ــريكا وأكثــر   ٣٥ا بالتعــاون م ش
من اخلرباء التقنـيني العـاملني يف األفرقـة العاملـة التقنيـة. وقـد أشـارت مجعيـة الصـحة           ٣٠٠ من

إىل النظــام التعــاوين للبيانــات  ٢٠١٦أيار/مــايو  ٢٨املعتمــد يف  WHA69.11العامليــة يف قرارهــا 
الصــحية باعتبــاره منــربا رئيســيا لتعزيــز القــدرات اإلحصــائية الوطنيــة علــى مجيــع املســتويات.     
ويتزايد الطلب على هذه القدرات يف البلدان املشاركة يف النهج التعـاوين. فعلـى سـبيل املثـال،     

يل نظــام تعــاوين خــاص ــا للبيانــات الصــحية ســعيا إىل مجــع   بــدأت كينيــا يف أيار/مــايو بتشــغ 
 مـن مـالوي وناميبيـا ونيجرييـا علـى      شركاء التنمية معا حول األولويات الوطنيـة. ويسـري كـلّ   

مسار مماثل. وقد بات من املسلّم به أن تعزيز التعاون بني قطاع الصـحة واملكاتـب اإلحصـائية    
  الوطنية أمر ال بد منه.

    
  صنيفاتالت  - ثالثا   

تعكف املنظمة حاليا علـى تنقـيح التصـنيف الـدويل لألمـراض باتبـاع عمليـة منهجيـة،           - ٩
  .٢٠١٨وتعتزم نشره يف نسخة جاهزة لالستخدام يف عام 

ــذي ت     - ١٠ ــدويل لألمــراض األســاس ال ــل التصــنيف ال ــه اإلحصــاءات الصــحية،   وميث ســتند إلي
ة، اســتخدم هــذا التصــنيف أيضــا خــريســيما إحصــاءات الوفيــات واألمــراض. ويف العقــود األ وال
ــة إىل امل       يف ــة الصــحية املقدم ــن ســالمة وجــودة الرعاي ــق م رضــى، جمــاالت التشــخيص، والتحق

ــدول    ويف ــع ال ــد التزمــت مجي ــة والبحــوث. وق األعضــاء يف املنظمــة، وعــددها   األغــراض اإلداري
ي يــوفر لغــة دولــة عضــوا، بــأن تــوايف املنظمــة بإحصــاءاا باســتخدام هــذا التصــنيف الــذ    ١٩٤

مشــتركة لإلحصــاءات القابلــة للمقارنــة. واســتجابةً للطلبــات الــواردة مــن الــدول األعضــاء،          
سيشمل التنقيح احلادي عشر للتصنيف الدويل لألمراض التطورات العلمية اليت حتققـت يف جمـال   

التنقــيح العاشــر للتصــنيف منــذ  علــوم الصــحة واملســائل الــيت جــرى حتديــدها يف إطــار اســتخدام 
. وباإلضافة إىل ذلك، ترمي املنظمة إىل ربط التنقيح احلادي عشـر بـنظم املعلومـات    ١٩٩٠ امع

الصحية احلاسوبية واملصطلحات املوحدة (أي االستخدام املباشر للمصطلحات املوحـدة وإتاحـة   
  .التطبيقات املعلوماتية يف جمال الصحة) حبيث تكون هذه النسخة جاهزة للتطبيق اإللكتروين

ــام و  - ١١ ــر االســتعراض اخلــارجي   ٢٠١٥يف ع ــيح    ، أدى تقري ــة التنق ــل عملي املســتقل م
إنشــاء فرقــة عمــل معنيـــة بإحصــاءات الوفيــات واألمــراض، تضـــم ممــثلني عــن املكاتـــب          إىل

ــتمرارية اســتخدام           ــة العمــل أنشــطتها علــى اس ــدان. وتركــز فرق ــة لعــدة بل اإلحصــائية الوطني
ة العامـة، وبدرجـة أقـل، إحصـاءات األمـراض،      إحصاءات الوفيات الصـادرة عـن قطـاع الصـح    
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للتقليل ما أمكـن مـن اآلثـار الناشـئة علـى صـعيد اإلحصـاءات مـن جـراء االنتقـال مـن التنقـيح             
  العاشر إىل التنقيح احلادي عشر للتصنيف.

وعقــدت املنظمــة مــؤمترا بشــأن عمليــة التنقــيح يف طوكيــو يف تشــرين األول/أكتــوبر           - ١٢
عــن كــلّ مــن وزارات الصــحة واملراكــز املتعاونــة مــع منظمــة الصــحة   ، مبشــاركة ممــثلني ٢٠١٦

ــدويل        ــؤمتر التصــنيف ال ــاد امل ــة واتمــع املــدين. وصــدر خــالل انعق ــة واألوســاط األكادميي العاملي
لكـــي تـــديل الـــدول األعضـــاء بتعليقاـــا بشـــأنه علـــى ســـبيل االختبـــار  ٢٠١٦لألمـــراض لعـــام 

ذلـك   يف  إعداد إحصـاءات الوفيـات، مبـا   ستمرار يفواالستعراض. وجرى التشديد على أمهية اال
القدرة على استخدام أدوات الترميز اإللكترونيـة. ويف هـذا الصـدد، ستشـمل األنشـطة الرئيسـية       

ــام     ــا يف ع  ــيت ســيجري االضــطالع ــدان، وإدراج املقترحــات     ٢٠١٧ال ضــمان اجلــودة يف املي
. واملوعـد املسـتهدف إلصـدار الصـيغة     والتعليقات الواردة مـن الـدول األعضـاء، والتحريـر الفـين     

املتوقـع  . ومـن  ٢٠١٨املنقحة كـي تقـوم الـدول األعضـاء بتنفيـذها هـو النصـف األول مـن عـام          
عنـد وضـع خطـط انتقاليـة مفصـلة للبـدء بتنفيـذ         ٢٠١٨تستخدم الدول األعضاء صيغة عـام   أن

  .التنقيح احلادي عشر للتصنيف الدويل لألمراض يف السنوات الالحقة

، وضــع التصــنيف الــدويل للتــدخالت الصــحية.   ٢٠٠٧ودعمــت املنظمــة، منــذ عــام    - ١٣
ويغطي هذا التصنيف مجيع أجزاء النظام الصحي، ويتضمن جمموعة واسعة مـن املـواد اجلديـدة    

حاليـــا بنســـخة ألفـــا التجريبيـــة.  الـــيت ال تتـــوافر يف التصـــنيفات الوطنيـــة. وال يـــزال الربنـــامج  
 ، علــى٢٠١٧املرحلــة الثانيــة، أي نســخة بيتــا، يف منتصــف عــام      املقــرر االنتقــال إىل   ومــن

  .٢٠١٩يكتمل الربنامج يف عام   أن

ومت وضع التصنيف الدويل بشأن تأدية الوظـائف والعجـز والصـحة مـن أجـل اإلبـالغ         - ١٤
عــن األبعــاد املختلفــة لتأديــة وظــائف الفــرد بطريقــة منظّمــة ويف شــىت الســياقات والقطاعــات     

ذا التصـنيف دراسـة مسـألة الصـحة واحلـاالت الصـحية والنتـائج واحملـددات         الصحية. ويـراد ـ  
ذات الصــلة، وتــوفري لغــة مشــتركة إلقامــة املقارنــات داخــل البلــدان وفيمــا بينــها. ويف الوقــت   

  دام هذا التصنيف استخداما يوميا.الراهن، جيري حلّ املسائل النامجة عن استخ

ة اسـتخدام األدوات الـيت يــراد   علـى وضـع وزيــاد   باإلضـافة إىل ذلـك، عملـت املنظمــة     - ١٥
حتسني املعلومات املتعلقة بأسباب الوفاة يف البلدان اليت تتسـم نظمهـا بسـوء األداء يف جمـايل      ا

التسجيل املدين وإحصـاءات األحـوال املدنيـة. ويف هـذا الصـدد، جيـري حاليـا اسـتخدام قائمـة          
دا إىل التنقيح العاشر للتصنيف الـدويل لألمـراض،   مبسطة ألسباب الوفاة يف املستشفيات، استنا

مــت هلــذا الغــرض   مــن أجــل حتســني ممارســات الترميــز واإلبــالغ يف املستشــفيات. وقــد نظ       
حلقـات عمـل تدريبيـة يف املنطقـة األفريقيـة. وباإلضـافة إىل ذلـك، نقحـت املنظمـة أداـا            عدة
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صــيغة النهائيــة يدانيــة، وأصــدرت الاملوحــدة للتشــريح اللفظــي (الوصــفي) بنــاًء علــى جتربتــها امل 
  .٢٠١٦لألداة لعام 

    
  األنشطة املعيارية األخرى  - رابعا   

نشرت املنظمة معلومات مستكملة بشأن القائمة املرجعية العامليـة ملائـة مـن املؤشـرات       - ١٦
ــد وضــعت يف     ــت هــذه املؤشــرات ق ــة تشــاور شــاملة    الصــحية األساســية. وكان أعقــاب عملي

ــيت أصــ   . وهنــ٢٠١٤ عــام يف ــدان ال ــد مــن البل ــة  اك عــدد متزاي بحت تســتخدم القائمــة املرجعي
نطــاق واســع. وتشــمل املؤشــرات الصــحية األساســية مجيــع املؤشــرات الصــحية املقترحــة  علــى

  لرصد أهداف التنمية املستدامة.

ودة البيانـات، وقـد باتـت مدجمـة     وقامت املنظمة بوضـع ونشـر أداة موحـدة لتقيـيم جـ       - ١٧
كترونية لإلبالغ عن البيانات باملراكز الصحية القطريـة. وتتـيح هـذه األداة حتديـد     النظم اإلل يف

. وقــــد وضــــعت ليجــــري اســــتخدامها  القــــيم املفقــــودة واملتضــــاربة والــــيت تنقصــــها الدقــــة 
الصــعيدين احمللــي والــوطين يف وزارات الصــحة. وجيــري حاليــا توحيــد االستقصــاءات         علــى

ية قبـل إجـراء حتليـل لبيانـات املراكـز الصـحية ذات الصـلة        واإلجراءات املتعلقة بـاملراكز الصـح  
  باملؤشرات األساسية.

ري املنظمة دراسـة عـن الشـيخوخة وصـحة الراشـدين يف العـامل بـدعم مـن املعهـد          وجت  - ١٨
ــة،        ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــحة يف الواليـ ــة للصـ ــد الوطنيـ ــابع للمعاهـ ــيخوخة، التـ ــوطين للشـ الـ

لدراســة الطوالنيــة ســتة بلــدان وتتنــاول جمموعــات ومؤسســات قطريــة أخــرى. وتشــمل هــذه ا
سنة وما فوق بغية دراسـة النتـائج    ٥٠متثيلية وطنية من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 

ــذت مخســة      ــد نفّ ــة بالصــحة وحمــدداا. وق ــة     الصــحية واملتعلق ــتة موجــة ثاني ــدان الس ــن البل م
. وباإلضـــافة ٢٠١٧الثـــة يف عـــام لثالدراســـة االستقصـــائية، ومـــن املقـــرر تنفيـــذ املوجـــة ا مـــن
ذلك، نفّـذ موقعـان حمليـان يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء الكـربى املوجـة الثالثـة مـن دراسـة             إىل

  ترمي إىل متابعة حالة املسنني املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية.

 ونفّذت املنظمـة االستقصـاء النمـوذجي بشـأن اإلعاقـة مـن خـالل اثنـتني مـن العينـات            - ١٩
ــائج   ــر النتــ ــيلي. وســــيجري نشــ ــا وشــ ــاء   الوطنيــــة يف ســــري النكــ ــة ــــذا االستقصــ املتعلقــ

. وجيري حاليا إجناز استقصاء آخر على الصعيد الوطين يف الفلبني، ومـن املقـرر   ٢٠١٧ عام يف
. ووضـعت  ٢٠١٧إجراء استقصاءات أخرى يف بنما وعمان وكوستاريكا وإمارة ديب يف عام 

ء النمــوذجي بشــأن اإلعاقــة يف أعقــاب مشــاورة للخــرباء تتعلــق   صــيغة مــوجزة مــن االستقصــا 
ــوجزة         ــيغة املــ ــاج الصــ ــن إدمــ ــها. وميكــ ــوطين وحتليلــ ــعيد الــ ــى الصــ ــذ علــ ــات التنفيــ بعمليــ
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استقصاءات أخرى ذات مواضيع متعددة أو ضـمن استقصـاءات قائمـة بـذاا ال تكـون       ضمن
  متخصصة يف جمال الصحة.

شبكة الدوليـة الستقصـاءات األسـر املعيشـية وجهـات      وتعمل املنظمة، بالشراكة مع ال  - ٢٠
أخـرى، علــى وضــع منــاذج موحــدة جلمــع البيانــات يف إطــار الدراســات االستقصــائية الصــحية  
لألسر املعيشية. وجيري اآلن وضع صيغة قصرية وأخرى طويلة هلذه النمـاذج بنـاًء علـى أفضـل     

ن تغطية جممـل القائمـة املرجعيـة    املمارسات احلالية. والغرض من وضع هذه النماذج التمكن م
العامليـة للمؤشـرات الصــحية األساسـية، مبــا يف ذلـك املؤشــرات املتعلقـة برصــد أهـداف التنميــة       

ائية للنمـاذج، سـيجري   املستدامة، من قبيل التغطية الصحية الشاملة. ومبجرد وضع الصيغة النه
األســر املعيشـية، وســتعمل  التـابع للشــبكة الدوليـة الستقصـاءات     “بنـك األســئلة ”إدراجهـا يف  

منظمة الصحة العاملية على نشرها. وسيجري عندئذ اسـتخدام أداة حلـول االستقصـاءات الـيت     
وضعها البنك الدويل من أجل إعداد اسـتبيان التنفيـذ يف التطبيـق احلاسـويب، تبعـا لالحتياجـات       

دام النمـاذج  ، يف تـونس، استقصـاء مـن هـذا القبيـل باسـتخ      ٢٠١٦احملددة. وقد أُجري يف عام 
املذكورة أعاله، مع التركيز على قياس التقـدم احملـرز صـوب حتقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة؛        

  .٢٠١٧وستكون نتائجه متاحة يف عام 
    

  طلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذهاإلجراء امل  - خامسا   

  .اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل أن حتيط علما ذا التقرير  - ٢١

 


