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 اللجنة اإلحصائية 
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨  فرباير/ شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٤البند 

   يةاإلحصاءات الصح: بنود للعلم
 الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات الصحية  

 
 مذكرة من األمني العام  

، يتـشرف األمـني العـام       **بناء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثامنة والثالثني         
تقريـر  وهذا ال . بأن حييل تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات الصحية          

املقدم إىل اللجنة للعلم يتناول بالوصف وحيدد املشاريع اجلاريـة يف جمـال اإلحـصاءات الـصحية            
 تـضطلع هبـا    الـيت    األعمـال ويـورد أيـضا     . ذات األمهية بالنـسبة إىل املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة          

وسـيعمم التقريـر املفـصل الجتمـاع        . شبكة القياسات الصحية يف جمال االستقصاءات الـصحية       
ويقتـرح  . الفريق العامل يف الدورة التاسـعة والـثالثني للجنـة باعتبـاره وثيقـة معلومـات أساسـية                  

 . اللجنة أن حتيط علما بالتقريرعلى
 

 

 * E/CN.3/2008/1. 
، الفــصل )E/2007/24 (٤ ، امللحــق رقــم ٢٠٠٧الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،     انظــر  ** 

 . ألف- األول
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 تقرير الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين باإلحصاءات الصحية  
 هية يف اجتماعـ   أسند الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين باإلحـصاءات الـصح                - ١

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /املعقــود يف ت  مــصغر مهمــة وضــع خطــة عمــل للفريــق    فريــق إىل ٢٠٠٦ن
 الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات           رئاسـة وأسـفرت املـشاورات الـيت أجريـت بـني           . العامل

ومنظمة الصحة العاملية واللجنة اإلحصائية وشبكة القياسات الصحية عن حتديد جماالت ميكـن             
ــة قــصد تقييمهــ    عرضــه ــى املمــثلني القطــريني للمكاتــب اإلحــصائية الوطني وتقــرر عقــد  . اا عل

ومــن املقــرر أن . ٢٠٠٧ديــسمرب / كــانون األول١٨  و١٧اجتمــاع ملناقــشة هــذه املــسائل يف  
ومـن بـني املـسائل الـيت تتـسم بأمهيـة          . ممـثلني  ١٠ إىل   ميـصل عـدده   ممثلون قطريون   شارك فيه   ي

 الــدعوة إىل األخــذ بــنظم التــسجيل املــدين وغريهــا مــن أشــكال   التقــدم الــذي أحــرز يفخاصــة
شــبكة / منظمــة الــصحة العامليــةالــذي استــضافته مــؤخراجتمــاع واالتــسجيل األحــوال املدنيــة، 
 . بشأن االستقصاءات الصحية٢٠٠٧يوليه /القياسات الصحية يف متوز

ــسمرب /وســريكز جــدول أعمــال اجتمــاع كــانون األول    - ٢ ــة  ٢٠٠٧دي ــى أمهي ودور  عل
 :  اجملالني التالينيتعزيزاملكاتب اإلحصائية الوطنية يف املضي يف 

 شــبكة القياســات قامــت: التعــاون مــن أجــل حتــسني تــسجيل األحــوال املدنيــة )أ( 
عـدد  منظمـة الـصحة العامليـة و   الصحية، بتعاون وثيق مع شعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة و           

عـن موضـوع تـسجيل األحـوال املدنيـة يف      سلـسلة  بنشر أربـع ورقـات مت  من الشركاء اآلخرين    
. )مـن تـشمله اإلحـصاءات؟    (‘‘?Who counts’’بعنـوان  ‘‘ The Lancet’’اجمللـة الطبيـة الرائـدة    

. التـسجيل املـدين    بالوصف احلالة الراهنة يف البلدان وتقف على سبل حتـسني            الورقاتوتتناول  
سبل الـ  واستكـشاف    املـسائل ويعتزم الفريق العامل املشترك بني األمانات مواصلة مناقـشة هـذه            

ــة ب ــة  تــضافر عنــصري الــصحة واإلحــصاءات مــن أجــل حتــسني    الكفيل تــسجيل األحــوال املدني
 البلدان؛ يف

أمهيــة ودور املكاتــب اإلحــصائية  : التعــاون يف إجــراء االستقــصاءات الــصحية  )ب( 
لوطنية والفريق العامل املشترك بـني األمانـات يف إجـراء االستقـصاءات الـصحية وتقيـيم أوجـه               ا

مبـا يف ذلـك اجلهـات القائمـة         (التفاعل فيما بني املكاتب اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدوليـة          
 .ووزارات الصحة يف جمال االستقصاءات الصحية) بالتمويل

 :وتشمل املواضيع احملددة ما يلي - ٣
ــةتــب اإلحــصائيا املكمــصلحة )أ(   األخــذ مبفهــوم االستقــصاء املوحــد  ة يف الوطني

 الذي يتألف من وحدات ميكن إضافتها أو حذفها حسب احلاجة؛
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املستخلـصة   السابقة   واخلربةالطرائق املمكن اتباعها يف االستقصاءات الصحية        )ب( 
 ؛ املتبعةالطرائقمن 

ــة  سي علــى الفائــدة مــن إضــفاء الطــابع املؤســ   )ج(  االستقــصاءات الــصحية الدوري
  االستقصاء الصحي يف االستقصاءات االقتصادية؛مكوناتتضمني  أو/و

الفائدة من األخذ بنظام الوحدات اخلاصة بـأمراض أو مـشاكل حمـددة مقابـل                )د( 
 الة الصحة العامة؛ اخلاصة حبوحداتالنظام 

سجيل املــدين واملعــدالت التــة الوطنيــة لتحــديات تــب اإلحــصائيا املكمواجهــة )هـ( 
 ؛ الوفاةاحليوية وإحصاءات أسباب 

 القدرات الراهنة يف جمال حتليل بيانات االستقصاءات الصحية؛ )و( 
 .املسائل املتعلقة بالقدرات املؤسسية والعالقات املؤسسية )ز( 

 الـدور احملتمـل أن يؤديـه الفريـق العامـل املـشترك بـني األمانـات علـى صـعيد             وسيناقش - ٤
سـيلة لوضـع خطـة عمـل     ووستـشكل املناقـشات   . ل موضوع من املواضيع املشار إليها أعاله   ك

 الــــصادر عــــن االجتمــــاع يف شــــكل وســــيتاح التقريــــر. وهيكــــل تنفيــــذي للفريــــق العامــــل
 .اجتماع ورقة
 اللجنة أن حتيط علما بتقرير الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين                 ويقترح على  - ٥

 .حيةباإلحصاءات الص
 


