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البند ٣ (ب) من جدول األعمال املؤقت* 
  اإلحصاءات الدميوغرافية واالجتماعية: اإلحصاءات الصحية 

 تقرير املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية 
  مذكرة من األمني العام 

ـــر الــذي أعــده املكتــب  يتشـرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة اإلحصائيـة التقري
اإلحصائي للجماعات األوروبية عن اإلحصاءات الصحية. وتتضمن الفقرتـان ١١ و ٦٩ مـن 

التقرير نقاطا معروضة على اللجنة للنظر. 
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مقدمة   أوال -
ترجـع بدايـــــــة مشـاريع اإلحصـاءات الصحيـة يف االحتـاد األورويب إىل بضعـة عقـــود؛  - ١
ومل تكن هذه املشـاريع مدجمـة بعـد يف جمموعـات موحـدة بـل تـدار إمـا يف إطـار الدميوغرافيـا، 
(مثل اإلحصاءات املتعلقة بفئات أسـباب الوفـاة حسـب املنطقـة)، أو يف إطـار جمـاالت أخـرى 

لإلحصاءات االجتماعية، (مثل اإلحصاءات املتعلقة بالصحة والسالمة يف العمل). 
وباعتمـاد معـاهدة ماسـترخت يف عـام ١٩٩٣ (وخاصـة املـادة ١٢٩ منــها)، أتيحــت  - ٢
لالحتاد األورويب ألول مرة قـاعدة قانونيـة إلجراءاتـه املتعلقـة بالصحـة العامـة. وأحـد الشـروط 
ـــها ومداهــا. ولذلــك، اعتــربت  املسـبقة هلـذه اإلجـراءات هـو اإلملـام باملشـاكل القائمـة وطبيعت
معاهدة ماسترخت نقطة بداية لتنقيح وتوسيع نطاق جمموعـة مـن اإلحصـاءات االجتماعيـة يف 
االحتاد األورويب على وجه العموم، ويف املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة علـى وجـه 
ـــائم بذاتــه يف الربنــامج  اخلصـوص. وورد للمـرة األوىل ذكـر لإلحصـاءات الصحيـة كمجـال ق

اإلحصائي للجماعة األوروبية للفترة ١٩٩٣-١٩٩٧. 
وقد دخلت حيز النطاق العملي برامج حمددة خمتلفة يف جمــال الصحـة العامـة، (أحدهـا  - ٣
هو برنامج إجراءات الرصد الصحي (١٩٩٧-٢٠٠١)، فضال عن برامـج مشـمولة مبجـاالت 
اجتماعيـة أخـرى، تضمنـت إشـارات صرحيـة إىل ضـرورة مجــع املعلومــات والبيانــات يف هــذا 
اـال، ومنـها علـى سـبيل املثـــال الوضــع الصحــي وحمدداتــه بالنســبة للمشــاركة االجتماعيــة 

وتكافؤ الفرص. 
وأوجـدت هـذه التطـورات يف جمـال السياسـة حاجـــة ماســة لتوفــري إحصــاءات أكــثر  - ٤
وأفضل عن الوضع الصحي وحمدداته، وعـن اسـتخدام اخلدمـات االجتماعيـة والصحيـة، وعـن 

املوارد املشمولة ذه اخلدمات. 
ويف اآلونـة األخـــرية، ُأجــري اســتعراض إلطــار إجــراءات االحتــاد األورويب يف جمــال  - ٥
الصحة العامة، أسفر عن وضع استراتيجية جديدة نالت تـأييد الربملـان والـس األوروبيـني يف 
قرارمهـا املـؤرخ ٢٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، بشـأن بـدء برنـــامج جديــد لإلجــراءات يف جمــال 

الصحة العامة (٢٠٠٣-٢٠٠٨). 
وبذلك، أنشأت الـدول األعضـاء واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة/ داخـل  - ٦
إطار النظام اإلحصائي األورويب، بشكل تدرجيـي منـذ عـام ١٩٩٤، شـبكات للشـراكة ترمـي 
إىل حشـد اخلـربات واجلـهود مـن أجـل إحـداث تطويـر متجـانس لإلحصـاءات الصحيـة، علــى 
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صعيد االحتاد األورويب وأيضا على صعيد الدول األعضاء. كما بدأت الـدول العشـر املرشـحة 
لعضوية االحتاد األورويب يف عام ٢٠٠٤ االنضمام عمليا إىل هذه الشبكات. 

وتطـورت اجلـهود اآلنفـة الذكـر باالعتمـــاد أيضــا علــى خــربات وجتــارب املنظمــات  - ٧
الدولية، ومنها الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة، ومنظمة الصحـة العامليـة، ومنظمـة التعـاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، ومنظمـة العمـل الدوليـة، وهـي منظمـات يشـــارك يف أعماهلــا 

كثري من خرباء الدول األعضاء يف االحتاد األورويب. 
وعلى مدى سنوات، وضعت ترتيبات تنفيذيـة عمليـة جلمـع املعلومـات وللمنـهجيات  - ٨
اإلحصائية، ومنها على سبيل املثال الترتيبات املتصلة بعمليات التصنيف، اشـترك فيـها املكتـب 
اإلحصائي للجماعات األوروبية مع املنظمـات الدوليـة األخـرى الناشـطة يف ميـدان املعلومـات 

الصحية مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
ويقتضي التطور الصحي احلايل وزيادة االهتمام بالصحـة العامـة، مضاعفـة املتـاح مـن  - ٩
املســاعدة الــــيت يقدمـــها اإلحصـــائيون املؤهلـــون ذوو اخلـــربة يف جمـــاالت كثـــرية حمـــددة يف 
اإلحصـاءات الصحيـة، وهـو مـا يوجـد حاجـة ماسـة مـتزايدة إىل قيـام تعـاون أشـد فعاليـة بـــني 

الوكاالت اإلحصائية النشطة على الصعيدين الدويل وفوق القومي. 
ومن أمثلة احلاجة إىل التعـاون مـا ظـهر بـاعتزام منظمـة الصحـة العامليـة إطـالق املسـح  - ١٠
الصحـي العـاملي: فقـد عرضـت مسـألة املسـح هـذا علـى اللجنـــة اإلحصائيــة يف دورــا الثالثــة 
والثالثـني حيـث طلـب رؤسـاء اهليئـات اإلحصائيـــة يف الــدول األعضــاء يف االحتــاد األورويب، 
ومعهم ي. فرانشيه، املدير العام للمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية من منظمـة الصحـة 
العاملية صراحة، أن تكفل عنـاصر التنسـيق اجليـد بـني مـا تقـوم بـه مـن أنشـطة والعمـل الراهـن 
واملزمع القيام به مستقبال يف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب قبل أن تدشن املسح الصحـي 
العاملي اجلديد، وعلى أية حال، قبل طلب أي ترتيبات رمسية تتعلق مبشاركة الدول األعضاء. 
وقد أبلغنا بأن املسح الصحي العاملي ُدشـن خـالل الشـهور األخـرية لعـام ٢٠٠٢ ويف  - ١١
مطلع عام ٢٠٠٣. ووفقا للمعلومات املتاحـة عـن طريـق �النظـام اإلحصـائي األورويب� فـإن 
الدوائر املسؤولة يف املكاتب/اهليئات الوطنية لإلحصـاء، باسـتثناء حـاالت نـادرة، مل تشـرك أو 
تستشـر يف مرحلـة التحضـري. فقـد اتصلـت منظمـة الصحـة العامليـة بـوزارات الصحـة الوطنيـــة، 
لكنها مل تتيقن من مشاركة مجيع الدوائر املسـؤولة داخـل املكـاتب/اهليئـات الوطنيـة لإلحصـاء 
يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا، حسبما طلـب ذلـك كـل مـن اللجنـة اإلحصائيـة ومؤمتـر 
اإلحصائيني األوروبيني بكامل هيئته ومكتب املؤمتر. ويؤكد هذا الوضـع بشـدة أمهيـة معـاودة 

عرض مسألة التعاون الدويل يف موضوع اإلحصاءات الصحية على اللجنة اإلحصائية. 
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برامج السياسة العامة واالحتياجات من املعلومات يف االحتاد األورويب   ثانيا -
تواجه دول االحتاد األورويب على الصعيد الوطين تطورات سياسـية اجتماعيـة تنطـوي  - ١٢
على حتديــات وتلقـي أعبـاِءً ثقـاال علـى كـاهل اخلدمـات الصحيـة واالجتماعيـة وعلـى املـوارد 
املخصصـة لتمويـل هـذه اخلدمـات. ويف كـل دولـة مـن الـدول األعضـاء تغـري هيكـل خدمـــات 
الرعاية الصحية الوطنية. ومل يقتصر التغيري على مستويات توفـري الرعايـة الصحيـة للمرضـى يف 
املستشفيات وتوفري الرعاية الصحية ملرضى العيادات اخلارجية والرعاية الصحيـة املتنقلـة، وإمنـا 
امتد أيضا إىل الدول األعضاء اليت درجت على توفري التأمني الصحي التقليـدي  علـى الصعيـد 
الوطـين، إذ يوجـد اجتـاه حنـو زيـادة األخـــذ بالرعايــة الصحيــة اخلاصــة و/أو خفــض نســبة رد 

التكاليف. 
وأدت املبـادئ األساسـية املقبولـة يف اتمـع علـى وجـه العمـــوم، مثــل مبــادئ تكــافؤ  - ١٣
الفــرص  وأمهيــة التمتــع باخلدمــات االجتماعيــة والصحيــة، إىل نشــوء طلبــات علــى تدابــــري 
وخدمات حمددة يف جمال السياسة العامة. وبات األثر السليب املعروف لبعض األمناط املعيشـية، 
ــا دفـع  مثل التدخني أو العادات غري الصحية يف تناول الطعام، حيتاج قدرا أوفر من االهتمام، مم

إىل شن محالت كثرية من أجل النهوض بالصحة. 
وأسـفرت شـيوخة السـكان عـن آثـار مشلـت، مـن ناحيـة، زيـادة الطلـب علـى الرعايــة  - ١٤
الالزمة للقطاع املسن من السكان، ومن ناحية أخرى نوع العالج والرعاية املطلوبـني. أضـف 
إىل ذلــك حالــة الطلــب املــتزايد علــى العــالج املتطــور املرتفــع التكلفــة الــذي يســتفيد مــــن 
االبتكارات اجلديدة. وحقيقــة األمـر أن الطلـب علـى الرعايـة الصحيـة للمسـنني يـزداد بسـرعة 
تفوق الزيادة يف عددهم اإلمجايل؛ غـري أن املـوارد املطلوبـة لتلبيـة هـذا الطلـب املـتزايد ال تزيـد 
بصورة متناسبة ال يف اجلانب املايل وال يف اجلانب البشري. بـل شـهد بعـض الـدول األعضـاء، 
على النقيض مـن ذلـك، نقصـا شـديدا يف املوظفـني املؤهلـني أدى إىل إغـالق بعـض العنـابر يف 

املستشفيات. 
والتطورات اليت حتصل يف الدول األعضاء تنعكــس يف خمتلـف برامـج االحتـاد األورويب  - ١٥
حيث يتم حتديـد معـامل السياسـات واملسـائل ذات االهتمـام املشـترك. وتتضمـن الـربامج أيضـا 
وبوضوح أدوارا حمددة للغاية للدول األعضاء ولالحتاد األورويب، وحيثما يكون ذلك مالئمـا، 
أدوار الوكـاالت الوطنيـة والدوليـة ومجاعـات البــاحثني. ويــرد أيضــا يف الــربامج الــيت تتنــاول 
اإلحصـاءات و/أو املعلومـات وصـف لـألدوار الـيت تضطلـع ـا السـلطات اإلحصائيـة الوطنيـــة 

واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية. 
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وكما هو مذكور أعاله، كان هناك يف الفترة مـن ١٩٩٦-١٩٩٧ إىل ٢٠٠٢ مثانيـة  - ١٦
برامـج حمـددة تنطـوي علـى إجـراءات يف ميـدان الصحـة العامـة تـتراوح بـــني جمــاالت حمــددة، 
كاألمراض النادرة واألمراض السارية والسرطان والعقاقري، وبني النهوض بالصحـة ورصدهـا. 
واعتمد الربملان األورويب والس يف ٢٣ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ برناجمـا جديـدا للصحـة العامـة 
سيجري تنفيذه يف الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٨ وهو جيمع السياسـات واإلجـراءات الصحيـة املتفـق 

عليها بشكل عام يف االحتاد األورويب يف برنامج عمل واحد. 
وللربنامج ثالثة أهداف عامة :  - ١٧

حتسني املعلومات واملعرفة للنهوض بالصحة العامة؛  (أ)
تدعيـم القـدرة علـى املواجهـة السـريعة وبشـكل منسـق للمخـــاطر الــيت ــدد  (ب)

الصحة؛ 
النهوض بالصحة والوقاية من األمـراض عـن طريـق تنـاول احملـددات الصحيـة  (ج)

يف مجيع السياسات واألنشطة. 
ــــة. ويشـــري  ويســتند اهلدفــان األول واألخــري بصفــة خاصــة إىل اإلحصــاءات الصحي - ١٨
الربنامج صراحة إىل العنصر اإلحصائي الـذي يتعيـن تطويـره يف سـياق الربنـامج، بالتعـاون مـع 
الدول األعضاء، باستخدام الربنامج اإلحصـائي للجماعـة، حسـب االقتضـاء، مـن أجـل تعزيـز 
التناغم وتفادي االزدواجية (ويندرج ذلـك يف الربنـامج اإلحصـائي للجماعـة للفـترة ٢٠٠٣-

 .(٢٠٠٨
ـــدرج يف الربنــامج الصحــي  لـذا، سـتتخذ األطـراف العاملـة الترتيبـات املالئمـة لكـي ت - ١٩

اجلديد واهلياكل يف إطار الربنامج الصحي للجماعة. 
ومن مواضيع دعـم سياسـة الصحـة العامـة وضـع مؤشـرات صحيـة. وهـذه املؤشـرات  - ٢٠
هي جزئيا مؤشرات إحصائية. ولكن ميكن أيضا اسـتخالص بعضـها مـن النظـم اإلداريـة ومـن 
نتـائج البحـوث. ويتـم تنفيـذ الربنـامج بواسـطة برامـــج ســنوية لتوفــري الدعــم املــايل لشــبكات 
املؤسسـات. وترمـــي مشــاريع عديــدة إىل حتســني اإلحصــاءات أو ســد الفجــوات يف النظــام 

اإلحصائي. 
  

نظام اإلحصاءات الصحية يف االحتاد األورويب   ثالثا -
اعتبارا من عام ١٩٩٤، وضع املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، بالتعاون مـع  - ٢١
خرباء من الدول األعضاء، نظامـا شـامال ودائمـا لإلحصـاءات الصحيـة. ويف االجتمـاع األول 
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الـذي عقـــده الفريــق العــامل املعــين بإحصــاءات الصحــة العامــة التــابع للمكتــب اإلحصــائي 
للجماعات األوروبية يف مطلع عام ١٩٩٦، أوصـى الفريـق مبواصلـة العمـل يف ثالثـة جمـاالت: 
إحصـاءات أسـباب الوفيـات والبيانـات االسـتقصائية عـن الصحـــة واملســائل املتصلــة بالصحــة 

وإحصاءات الرعاية الصحية. 
وكان إحصائيون من ٤ دول أعضاء قد قاموا مببادرة يف عـام ١٩٩٧ إلنشـاء شـراكة  - ٢٢
مــع املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة مــــن أجـــل دعـــم العمـــل اجلديـــد يف إطـــار 
االختصاصات اليت اتفق عليها الفريق العامل املعـين بإحصـاءات الصحـة العامـة. وجتربـة العمـل 
ـــق القيــادة  يف اــال الصحــي) شــكّلته جلنــة  األوىل هـذه متـت عـن طريـق فريـق شـراكة (فري
الربنـامج اإلحصـائي، وهـو مسـؤول أمامـها. وقـد سـاهم كـــل شــريك مبــوارد بشــرية، وقــدم 
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية دعما ماليا ساهم يف متويل املشـاركة يف االجتماعـات 
علـى وجـه اخلصـوص. وأنشـئت فـرق عمـل لكـل مـن اـاالت اإلحصائيـــة الثالثــة املذكــورة 
ـــات والبيانــات االســتقصائية عــن الصحــة واملســائل املتصلــة  أعـاله: إحصـاءات أسـباب الوفي
بالصحــة (الــيت تضمنــت تدرجييــا إحصــاءات عــن املرضيــة واإلعاقــة)، وإحصــاءات الرعايـــة 
الصحية، وذلك بتوجيه من فريق القيادة  يف اـال الصحـي. واضطلـع كـل شـريك، بالتعـاون 
مع  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، مبسؤولية واحدة من فـرق العمـل، وكفلـوا معـا 
التنـاغم لنظـام اإلحصـاءات الصحيـة ككـل. وسـامهت كـــل دولــة عضــو مبشــاركة نشــطة يف 

أعمال فرق العمل. 
وقامت كل فرقة عمل يف البداية بتصميم إطار للمجال املعنية به وحددت األولويـات  - ٢٣
واتفقت على اإلجراءات اليت يتعين إدراجها يف برامج العمل السنوية لكي يوافق عليها الفريـق 
العامل املعين بإحصاءات الصحة العامة التابع للمكتب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة. ويف 
عام ١٩٩٨، انبثق عن مقترحات فرق العمل والفريق العـامل إطـار إلحصـاءات شـاملة دائمـة 

لالحتاد األورويب أقرته جلنة الربنامج اإلحصائي يف السنة نفسها. 
وأدى العمل الذي قامت به فرق العمل على مراحل إىل وضع منهجيـة، وأساسـا عـن  - ٢٤
طريق مشروع خمتلـف مولّـه املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة أو دوائـر أخـرى تابعـة 

للمفوضية، مث تنفيذها عن طريق مجع البيانات املعتادة وحتليلها وتعميمها بصورة منتظمة. 
ــــات.  ويتجــه العمــل اآلن أكــثر فــأكثر مــن وضــع املنهجيــة إىل التنفيــذ ومجــع البيان - ٢٥
واسـتدعى ذلـك، فضـال عـن احلاجـة إىل االسـتعداد للتوسـع، تنقيـح شــكل الشــراكة الصحيــة 
الذي تبناه مديرو اإلحصاءات االجتماعية يف االجتماع الذي عقدوه يف نيســان/أبريـل ٢٠٠٢ 

على أن يدخل حيز النفاذ يف عام ٢٠٠٤. 
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وينطوي الشكل اجلديد للشراكة على هيكلية منقّحـة تضطلـع فيـها جمموعـات خمتلفـة  - ٢٦
بأدوار خمتلفة: من التوجيه إىل التطوير إىل التنفيذ العملي. 

  
احلالة الراهنة لإلحصاءات الصحية يف االحتاد األورويب   رابعا -

بيانات الدراسات االستقصائية (بواسطة املقابالت) عن الصحة واملسائل املتصلة ا 
بـدأ مجـع البيانـات قبـل حـوايل أربـع سـنوات بعـد إجـراء جـرد موسـع لالســتقصاءات  - ٢٧
املوجودة لدى الدول األعضاء بشأن املواضيع الـيت تشـملها الدراسـات االسـتقصائية (بواسـطة 
املقـابالت) عـن الصحـة واملسـائل املتصلـة ـــا، وكذلــك بشــأن الوســائل املســتخدمة. ومت يف 
البداية مجع البيانات فيما يتعلق بـ ١٢ بندا خمتارا. وجرى مؤخرا توسيع نطاق التغطية لتشـمل 
١٨ بندا. ومت مجع البيانات عن تلك البنود باستخدام شكل مشترك للنواتج وبتفصيلـها، وفقـا 
ملا اتفق عليه، حسب العمر ونوع اجلنس ومتغريات اخللفية االقتصادية واالجتماعية، كـالتعليم 

والنشاط االقتصادي. 
وأسفر العمل بشأن توحيد الوسائل عن تطبيق �منوذج صحي مبدئي ألوروبا� علـى  - ٢٨
ـــتقصائية الســنوية لالحتــاد  صعيـد االحتـاد األورويب، سـيدرج، علـى األقـل، يف الدراسـات االس
األورويب، مثـل �إحصـاءات الدخـل والظـروف املعيشـية�. وسـتدرج الـدول األعضـــاء كلمــا 
كان ذلك مناسبا، هذا النموذج الصحي ضمن الدراسات االستقصائية الوطنية لتعزيـز القابليـة 

للمقارنة دوليا ملختلف نتائج الدراسات االستقصائية. 
ـــاذج أوســع نطاقــا لتوحيــد قياســات الوضــع الصحــي واحملــددات  ويتوقـع أن تعـد من - ٢٩
الصحيــة واملتغــريات األساســية لألشــخاص ولألســر املعيشــية حبيــث تكــون جــاهزة يف عـــام 
٢٠٠٣. وتعد النماذج وفقا للنهج التايل: االتفاق على مفهوم مشترك يستعمل علـى مسـتوى 
ـــة  االحتـاد األورويب ببنـود (متغـريات) متفـق عليـها وحمـددة متامـا، ومصحوبـة بالوسـائل املرجعي
لالحتـاد األورويب. وعلـى الصعيـد الوطــين، ميكــن عندئــذ تكييــف الوســائل املرجعيــة لالحتــاد 
ـــة (بطريقــة املعــايرة مثــال إذا  األورويب حبيـث تصبـح وسـائل تنفيذيـة وفقـا للمواصفـات الثقافي

اقتضى األمر) وترمجتها إىل اللغة الوطنية. 
وجبـانب توحيـد املدخـالت هـذه، قـد تكـــون هنــاك حاجــة إىل تعديــل النتــائج وفقــا  - ٣٠

لقواعد صارمة وطرائق تقنية متفق عليها (للتوحيد الالحق). 
إحصاءات اإلعاقة 

يف البداية، مت إجــراء حتـر مكثـف عـن احتياجـات املسـتعمل: وأسـفر هـذا عـن اعتمـاد  - ٣١
خطـني رئيسـيني. فوافـق جـهاز �النظـام اإلحصـائي األورويب� �كمســار ســريع أول� علــى 
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�النموذج الصحي املبدئي ألوروبا� بوصفه أدىن مقياس ميكن استخدامه لقياس اإلعاقـة لـدى 
إعداد الدراسات االستقصائية العامة للسكان. وباإلضافـة إىل ذلـك، متـت املوافقـة علـى قائمـة 
مـن املوضوعـات وسـيبدأ عمـل آخـر بشـأن املفـاهيم والبنـود والوسـائل املرجعيـة عـــام ٢٠٠٣ 
استنادا إىل قوائم اجلرد املتوفرة بكثرة. ويف الوقت نفسه، مت حتليل ونشر املتغريات املتوفرة عـن 
اإلعاقـة منـذ عـام ١٩٩٣ لـدى فريـــق األســر املعيشــية للجماعــة األوروبيــة ١٩٩٤-٢٠٠١، 

مما أتاح أول جمموعة بيانات موحدة لالحتاد األورويب عن اإلعاقة. 
ـــة كبــرية جــدا مــن الدراســات االســتقصائية  وخـالل العقـد املـاضي، أجريـت جمموع - ٣٢
السكانية مشلت الصحـة ومواضيـع متعلقـة بالصحـة واإلعاقـة يف مجيـع أحنـاء االحتـاد األورويب، 
وقد جرى بعضها بدعم من االحتاد األورويب. ومؤخـرا أيضـا بـدأ إجـراء دراسـات اسـتقصائية 
جديـدة متعـــددة القوميــات، علــى ســبيل املثــال �الدراســة االســتقصائية للحالــة الصحيــة يف 

العامل�. 
وسيؤدي انتشار الدراسات االستقصائية هذا، بال شك، إىل التوصل إىل نتـائج خمتلفـة  - ٣٣
انطالقا من املفاهيم ويضيـف بالتـايل إىل عـدم الوضـوح ال إىل حـل مشـكلة القابليـة للمقارنـة. 
وحـىت ميكـن املسـاعدة يف بنـاء نظـم مسـتدامة واالسـتفادة املثلـى يف نفـس الوقــت مــن املــوارد 
ـــد مــن القابليــة للمقارنــة واملزيــد مــن التجــانس  النـادرة واخلـربات املتاحـة بغـرض حتقيـق املزي
واالرتقــاء بالنوعيــة مــع جتنــب التداخــالت واالزدواجيــة يف العمــل، واملســاعدة كذلــــك يف 
استحداث وسائل جديدة، أعرب �مديـر اإلحصـاءات االجتماعيـة� يف دورـم األخـرية الـيت 
عقدت يف أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢، عن رأي إجيايب أيدوا فيه االقتراح املقدم بإنشاء نظام جديـد 

هو �نظام الدراسات االستقصائية للحالة الصحية يف أوروبا�. 
وميكن مبدئيا أن يعرف �نظـام الدراسـات االسـتقصائية للحالـة الصحيـة يف أوروبـا�  - ٣٤
بوصفـه جمموعـة مـن الدراسـات االسـتقصائية الشـاملة املنسـقة الــيت تســمح بــإجراء مقارنــات 
فيما بني البلدان، وتقوم حول إطار دراسة استقصائية أساسية جوهرية، وفقا لتنفيـذ منوذجـي، 
مـرن ـدف رصـد التغـريات احملتملـة يف جمـال الصحـة واملواضيـع ذات الصلـة علـى مـر الزمــن. 
ويتكـون �نظـام الدراسـات االســـتقصائية للحالــة الصحيــة يف أوروبــا� (النظــام) مــن ثــالث 

دعائم: 
الدراسـة االسـتقصائية الصحيـة األوروبيـة عـن طريـق املقـابالت، وهـــي تعتــرب  (أ)
الدراســة االســتقصائية األساســية يف�النظــــام� لغـــرض القيـــاس اإلحصـــائي العـــام يف إطـــار 

اإلحصاءات الصحية؛ 
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جمموعة تكميلية مـن الدراسـات االسـتقصائية اخلاصـة (فئـات عمريـة حمـددة،  (ب)
وتصنيفـات مرضيـة ...)، ينبغـي أن تتنـاول مواضيـع حمـددة موجهـــة إىل املســتعمل وميكــن أن 

تديرها شبكات خاصة من الباحثني و/أو املعاهد؛ 
جيري حاليا إنشاء قاعدة بيانات تتضمن الوسائل املرجعية والوسائل األخـرى  (ج)

املوصى ا. 
وفيمـا يتعلـق بــ �الدراسـة االسـتقصائية الصحيـة األوروبيـة عـــن طريــق املقــابالت�،  - ٣٥
هنــاك بــالفعل مــا يلــي: �النمــوذج الصحــي املبدئــي ألوروبــا� بدورتــه الســنوية، يف إطـــار 
�إحصاءات الدخل والظـروف املعيشـية�؛ وينبغـي كـل مخـس سـنوات علـى األقـل أن تـدرج 
الدول األعضاء خالل الفترة نفسها أربعة منـاذج موحـدة تنبـين حـول مفـاهيم مشـتركة تتوافـر 
هلا بالفعل وسائل مرجعية أو سـتتوافر هلـا هـذه الوسـائل وهـي: النمـوذج األساسـي األورويب، 
والنموذج األورويب عن الوضع الصحي، والنموذج األورويب عن الرعايـة الصحيـة، والنمـوذج 

األورويب عن احملددات الصحية. 
إحصاءات انتشار املرض (املرضية) 

ال يوجد من الناحية الفعلية إطار عمل أساسي التباع ج عام ولقياس بيانـات معـدل  - ٣٦
انتشـار املـرض املتعلقـة بالتشـخيص علـى املسـتوى السـكاين، خبـالف البيانـات العاديـة املتعلقـــة 
بالتشخيص واملتاحة من خـالل اخلدمـات الصحيـة والشـبكات اخلاصـة، مـا يتعلـق علـى سـبيل 
املثـال بـاألمراض املعديـة والسـرطان. ومـا زال جـهد التطويـر بشـأن املنهجيـة جاريـا، وســيوىل 
اهتماما خاصا يف عام ٢٠٠٣، مع االستفادة من اجلهد املبذول حاليا يف هذا اـال يف االحتـاد 

األورويب. 
اإلحصاءات املتعلقة بأسباب الوفاة 

مـن مسـات احلالـة يف االحتـاد األوريب وجــود لوائــح وطنيــة تتعلــق مبوضــوع اإلشــعار  - ٣٧
ــــراض  وممارســات وطنيــة خمتلفــة تتعلــق بتطبيــق قواعــد �التصنيــف اإلحصــائي الــدويل لألم
واملشاكل الصحية ذات الصلة، التنقيـح العاشـر� يف جمـايل التصنيـف والترمـيز. وقـد مت إحـراز 
ـــة أفضــل  تقـدم هـائل عـن طريـق شـبكة خـرباء إحصـائيني لتبـادل اخلـربة مـن أجـل حتقيـق نوعي
وزيادة القابلية للمقارنة. وانتشر تطبيق �التصنيف اإلحصـائي الـدويل لألمـراض� علـى مـدى 
ـــني الــدول  حنـو ١٠ سـنوات يف االحتـاد األورويب معيقـا علـى حنـو كبـري املقارنـات التفصيليـة ب
األعضاء. ولذلك، أدخلت قائمة خمتصرة من ٦٥ رمزا ميكـن أيضـا تطبيقـها علـى مسـألة مجـع 
البيانات على املستوى دون الوطين مما يسمح باملسامهة يف زيادة فهم االختالفات اإلقليميـة يف 

أمناط الوفيات. 
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وما زال هناك الكثري الذي ميكن عمله يف هذا اال بشأن إدخال نظـم الترمـيز اآلليـة  - ٣٨
اليت ليست باألمر اهلني بالنسبة إىل االحتاد األورويب بســبب وجـود لغـات كثـرية للغايـة. وهـذا 
يعين أن نظام الترميز اآليل يف الواليات املتحدة املقبول علـى نطـاق واسـع يتطلـب اسـتثمارات 
وطنيــة كبــرية لتطويعــه ألوروبــا. وتكمــن املشــكلة يف التحويــل اآليل للمصطلحــات الطبيـــة 
املستخدمة يف شهادات الوفاة إىل رمـوز �التصنيـف اإلحصـائي الـدويل لألمـراض�. واهلـدف 
هـو تطبيـــق قواعــد الترمــيز اآليل يف مجيــع الــدول األعضــاء حبلــول عــام ٢٠٠٥، وســيجرى 
التدريـب علـى الترمـيز اليـدوي وإدخـال البيانـات علـى مسـتوى االحتـاد األورويب حتـت رعايــة 

املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية وشركائه. 
إحصاءات الرعاية الصحية 

مت تنقيـح اإلحصـاءات املتعلقـة باملستشـفيات واأليـــدي العاملــة، املوجــودة منــذ عــدة  - ٣٩
سنوات، على حنو جذري، ووسعت بإضافة بيانات من قبيـل بيانـات التشـخيص عنـد خـروج 
املريض من املستشفى وكـان موضـوع املشـروع األول الواسـع النطـاق مجـع معلومـات شـاملة 
ـــات بــني الــدول األعضــاء يف  بشـأن هيكـل وترتيبـات نظـم الرعايـة الصحيـة الوطنيـة. فالفروق
ـــرية، وميكــن أن تعــوق كثــريا إمكانيــة مقارنــة البيانــات يف هــذا اــال.  االحتـاد األورويب كب
فاملستشفيات خمتلفة األنواع، وخدماا خمتلفة هي األخرى؛ فيوجد، علـى سـبيل املثـال، لـدى 
بعـض الـدول األعضـاء فئـات متعــددة مــن املستشــفيات املتخصصــة. كمــا ختتلــف خدمــات 
ـــها فــروق كبــرية  العيـادات اخلارجيـة، وبـالذات مرافـق الرعايـة الطويلـة األجـل الـيت توجـد بين

(بعض الدول األعضاء مثال ال يتوافر ا دور للمسنني). 
وباإلضافـة إىل ذلـك، ختتلـف حـدود الرعايـة ونظـــم التمويــل. ولذلــك، وضــع نظــام  - ٤٠
للمعلومـــات الشـــاملة غايـــة يف التفصيـــل مـــن أجـــل تصنيـــف مقدمـــي اخلدمـــات حســــب 
االختصاصات. ويوفر هذا أساسا لتحقيق قابلية املقارنة مـن حيـث االختصـاص وإلقامـة نظـام 
ـــذي وضعتــه هلــذا الغــرض  للحسـابات الصحيـة قـابل للمقارنـة حقيقـة، يبـوب وفقـا للدليـل ال
منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي، مبسـامهة كبـرية ودعـم مـن النظـام اإلحصـــائي 

األورويب، وتعد من أجله حاليا مبادئ توجيهية إضافية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب. 
وسـيكون أول تبويـب وظيفـي لنظـام احلسـابات الصحيـة يف االحتـاد األورويب حســب  - ٤١
العمــر ونــوع اجلنــس، وتبــني أوىل النتــائج املبدئيــة تطــــورا واعـــدا. ومت وضـــع منـــوذج أويل 
لإلحصاءات املتعلقة باأليدي العاملة ومثة منــوذج أويل لنظـام احلسـابات الصحيـة يف طريقـه إىل 

التنفيذ. 
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التعاون الدويل   خامسا -
مت بـالفعل مجـع خـربات دوليـة هامـة يف جمـال البيانـات الصحيـة واسـتخدام املؤشـــرات  - ٤٢
الصحيـة وال سـيما عـن طريـق منظمـــة الصحــة العامليــة ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 
ـــاون بــني هــاتني املنظمتــني واالحتــاد األورويب (اإلدارة العامــة املعنيــة  االقتصـادي. ويزيـد التع
بالصحة ومحاية املستهلك واملكتب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة) بشـأن الرصـد الصحـي 
وإحصاءات الصحة العامة من خالل مشاركة هذه اهليئـات يف اجتماعـات فـرق العمـل التابعـة 
للمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة وحضورهـا كمراقبـة يف اجتماعـات الفريـق العـامل 
املعين بإحصاءات الصحة العامة. وكثريا ما يدعى ممثلو منظمة الصحة العاملية ومنظمـة التعـاون 
والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي – إمـا كمشـاركني أو كمراقبـني – حلضـور االجتماعـــات الــيت 

تنظم يف سياق اإلجراءات املطروحة يف إطار الربنامج املتعلق بالرصد الصحي. 
ويتم التبادل املنتظم للمعلومات عن األنشطة اإلحصائية للمنظمات املعنيـة عـن طريـق  - ٤٣
اللجنة االقتصادية ألوروبا/مؤمتر اإلحصائيني األوروبيـني اللذيـن عينـا منظمـة التعـاون والتنميـة 
يف امليدان االقتصادي كجهة اتصــال بشـأن اإلحصـاءات الصحيـة. وباإلضافـة إىل ذلـك، كـان 
مـن شـأن الرسـائل املتبادلـة بـني منظمـة الصحـة العامليـة واالحتـاد األورويب وضـع إطـــار جديــد 
للتعاون، ويتم تبادل املعلومات يف فـترات منتظمـة يف اجتماعـات املسـؤولني الرفيعـي املسـتوى 

التابعني ملنظمة الصحة العاملية واالحتاد األورويب. 
ودعمت �جلنة الــربامج اإلحصائيـة�، خـالل مناقشـاا بشـأن اإلحصـاءات الصحيـة،  - ٤٤
خيارات لتعاون من هذا القبيل مع الوكـاالت الدوليـة إمـا علـى أسـاس �اسـتخدام اسـتبيانات 
مشتركة� أو على أساس �تقسيم إقليمي�، ال على أساس التقسيم حسـب �املواضيـع� مـن 

قبيل معدالت الوفيات أو الدراسات االستقصائية أو تكلفة الرعاية الصحية. 
وتتخذ أسباب هذا التفضيل طابعا شكليا وكذلك عمليـا، إذ ال ميكـن نقـل الواليـات  - ٤٥
بني املنظمات الدولية أو املنظمات فوق الوطنية، ويستلزم النهج الشامل الذي يعتمده املكتـب 
اإلحصائي للجماعات األوروبية مجع بيانـات منتظمـة ومالئمـة بشـأن مجيـع العنـاصر. وجيـري 
تطبيـق النمـوذج اإلقليمـي ومنـوذج االسـتبيان املوحـد بنجـاح علـى عـدة ميـــادين، ومــن بينــها 
اإلحصاءات املتعلقة بالزراعة أو التعليم أو السكان أو تقديـر حالـة املواقـع مـن الناحيـة البيئيـة. 
ويشمل هذان النموذجان أصال وكاالت أخرى تابعة لألمـم املتحـدة، مـن قبيـل منظمـة األمـم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والشــعبة اإلحصائيـة التابعـة لألمـم املتحـدة، وميكـن 
تطبيقـهما أيضـا علـى اإلحصـاءات الصحيـة، مبـا يف ذلـك تقـدمي البيانـــات إىل منظمــة الصحــة 

العاملية وإمكان تقدميها أيضا إىل وكاالت أخرى. 
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وتتمثـل إحـدى اخلطـوات اإلضافيــة يف التمــاس حلــول عمليــة تســاعد علــى تفــادي  - ٤٦
ـــني  االزدواجيـة يف اجلـهود والتوصـل إىل الشـفافية. وميكـن املضـي يف حتسـني عالقـات العمـل ب

املنظمات وفقا للدعائم التقنية الثالث التالية: 
أطـر النظـم اإلحصائيـة يف الـدول األعضـاء، مبـا يف ذلـك توفـري الدعـم عمومــا  (أ)

للدول األعضاء، واملعايري واألدوات املتعلقة جبميع البيانات وتعريفاا وتصنيفاا؛ 
عملية مجع البيانات يف حد ذاا، ومضاهاة هذه البيانات وإمكان نقلها؛  (ب)

ـــــل والنشــــر،  االســـتعانة بالبيانـــات ألغـــراض اإلدارة، والتخطيـــط، والتحلي (ج)
والبحث، اخل. 

ويف مـا يتعلـق بالدعامـة األوىل، ينبغـي أن تكـون جهـة التنسـيق الدوليـــة حيــث ميكــن  - ٤٧
حشـد اخلـــربات علــى أحســن وجــه، مــن قبيــل �التصنيــف اإلحصــائي الــدويل لألمــراض� 
و �التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحـة� يف منظمـة الصحـة العامليـة، وتصنيـف اإلنفـاق 
الصحــي يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. وال حيــول ذلــك دون تعــــاون 

الوكاالت األخرى مع جهة التنسيق. 
ــــبق أن  أمــا الدعامــة الثانيــة فينبغــي أن تتبــع النــهجني املذكوريــن أعــاله (اللذيــن س - ٤٨
اعتمدمـا منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـــدان االقتصــادي واملكتــب اإلحصــائي للجماعــات 
األوروبية وبعض املنظمات األخرى). وينبغي توثيق االحنرافات احملتملـة عـن املعايـري يف عمليـة 

التطبيق توثيقا جيدا. 
أمـا بالنسـبة للدعامـة الثالثـة فيجـب علـى كـل منظمـة أن تتمتـع حبريـة التصـرف وفقـــا  - ٤٩
لواليتـها. مثـال علـى ذلـك تقـارير الصحـة العامليـة (منظمـة الصحـة العامليـة)، وتقـارير الصحـــة 

العامة (االحتاد األورويب). 
 

ترتيبات العمل القائمة مع املنظمات الدولية   سادسا -
استنادا إىل النهج املقترح أعاله، جيري العمل منذ مدة بالترتيبات العملية املبينة أدناه:  - ٥٠

اإلحصاءات املتعلقة بأسباب الوفيات 
يستخدم التصنيف اإلحصائي الـدويل لألمـراض الـذي وضعتـه منظمـة الصحـة العامليـة  - ٥١
أساسا لإلحصاءات املتعلقة بأسباب الوفيات، وقد مت اعتماد إجراء لوضـع ـج مشـترك جلمـع 
البيانات املتعلقة بأسباب الوفيات باالشتراك مع مقر منظمة الصحة العاملية يف جنيف ومكتبـها 

اإلقليمي يف أوروبا. 
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اإلحصاءات املتعلقة باإلعاقة 
اتفـق مجيـع املشـاركني يف احللقـة الدراسـية املعنيـة بقيـاس اإلعاقـة الـيت نظمتـها الشــعبة  - ٥٢
اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة من ٤ إىل ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١ يف نيويـورك ورعاهـا و/أو 
تعاون على تنظيمـها كـل مـن منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة (اليونيسـيف) ومركـز الواليـات 
املتحـدة ملراقبـة األمـراض والوقايـة منـها واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـــة، علــى أن 
التصنيف الدويل لألداء واإلعاقة والصحة الذي وضعته وصدقـت عليـه منظمـة الصحـة العامليـة 

يف عام ٢٠٠١ يوفر اإلطار الالزم لقياس اإلعاقة. 
وبناء على اقـتراح احللقـة الدراسـية، أنشـأت اللجنـة اإلحصائيـة فريـق مدينـة واشـنطن  - ٥٣
ــــة وشـــركاؤه يف النظـــام  لقيــاس اإلعاقــة. ويســهم املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبي
اإلحصائي األورويب العاملون يف جمـال اإلحصـاءات املتعلقـة باإلعاقـة مسـامهة فعالـة يف أعمـال 

هذا الفريق. 
بيانــات الدراســات االســتقصائية املتعلقــة بالصحــة واملســائل املتصلــة ــا الــيت جتـــري عـــن 

طريق املقابالت 
يتـوىل املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة الـترويج للوســـائل املرجعيــة املتعلقــة  - ٥٤
بـإجراء الدراسـات االسـتقصائية الصحيـة الـيت يوجـــد اتفــاق مشــترك بشــأا والــيت خضعــت 
لالختبار، من قبيل مـا حـدده املكتـب اإلقليمـي ملنظمـة الصحـة العامليـة يف أوروبـا يف مشـروع 
الدراسات االستقصائية الصحية األوروبية عن طريق املقابالت، وذلـك بغـرض اسـتخدامها يف 

إعداد الدراسات االستقصائية األوروبية والقطرية. 
وقد استهلت يف عام ١٩٩٨ أول عملية مشتركة جلمـع البيانـات املتعلقـة بــ ١٢ بنـدا  - ٥٥
ـــة بـــ ١٨ بنــدا صحيــا خمتــارا عــام  صحيـا خمتـارا، ومتـت العمليـة الثانيـة جلمـع البيانـات املتعلق
٢٠٠٢. وجرت ترتيبات العمـل يف كلتـا العمليتـني بالتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة، وسـوف 

تتاح البيانات امعة أيضا ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 
وقدم النظام اإلحصـائي األورويب، عـن طريـق فرقـة العمـل املعنيـة بإحصـاءات الرعايـة  - ٥٦
الصحية والفريق العامل املعين بإحصاءات الصحـة العامـة دعمـا فعـاال ملنظمـة التعـاون والتنميـة 
يف امليـدان االقتصـادي يف وضـع الدليـل املتعلـق بنظـام احلســـابات الصحيــة، ويعكــف املكتــب 
اإلحصائي للجماعات األورويب حاليا على توفري التوجيه للدول األعضــاء يف جمـال تنفيـذ بنـود 

هذا الدليل، وهو ما جيري تنفيذه حاليا من خالل مشاريع رائدة. 
ــــات بـــني منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان  ومت االتفــاق، يف إطــار تبــادل البيان - ٥٧
االقتصـادي واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة، علـى أن يتـوىل النظـام املذكـور مجـــع 
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البيانات املتعلقة بالعاملني الصحيني والتجـهيزات الصحيـة مباشـرة مـن الـدول األعضـاء وعلـى 
ــات  أن يرسـل إىل املنظمـة املذكـورة نسـخا مـن رد الـدول األعضـاء (املسـتندات األصليـة للبيان

والوثائق). 
  

أفكار أخرى تتعلق بتحسني التعاون الدويل   سابعا -
رغــم جــودة عالقــات العمــل القائمــــة بـــني املنظمـــات الدوليـــة العاملـــة يف ميـــدان  - ٥٨
ـــاون  اإلحصــاءات الصحيــة، مثــة حاجــة إىل استكشــاف الســبل الــيت تفضــي إىل حتســني التع
مبا يؤدي بصورة رئيسية إىل حتسني اخلدمات املقدمـة إىل طائفـة واسـعة مـن املسـتعملني الذيـن 
تتعاظم حاجتهم امللحة إىل مزيد من البيانات املوثوقة لتدعيم نتائج القرارات واإلجراءات الـيت 
كثـريا مـا يكـون هلـا أثـر بعيـد املـدى يف هـذا امليـدان. ويتمثـل التركـيز الرئيســـي علــى حتســني 

التنسيق يف جمال حتسني إجراءات تقاسم العمل وزيادة فعاليته. 
وميكن للمنظمات واهليئات الدولية العاملة علـى املسـتوى العـاملي (الشـعبة اإلحصائيـة  - ٥٩
التابعــة لألمــم املتحــدة، ومنظمــــة الصحـــة العامليـــة، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان 
االقتصادي) أن تويل مزيدا من التركيز لتطوير معايري، من قبيل املفـاهيم والتصنيفـات، واألطـر 

واملنهجية، عن طريق استحداث أدوات عمل جلمع البيانات وحتليلها. 
وينبغـي للمنظمـات واهليئـات الدوليـة أال تسـتعني يف عمليـة مجـع البيانـات اإلحصائيـــة  - ٦٠

املعتادة إال باملصادر الثانوية، أي باألرقام امعة اليت يوفرها خمتلف البلدان. 
ومن شأن املنظمات الدوليـة الـيت تعمـل يف منـاطق حمـددة مـن العـامل، مبثابـة منظمـات  - ٦١
فوق وطنية، من قبيل املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف أوروبـا واالحتـاد األورويب، أن 
تويل مزيدا من التركيز لتكييف أدوات العمل العاملية وفقا لألوضـاع اإلقليميـة املختلفـة. ومـن 
شأن املنظمات اإلقليمية أن تعـزز مـا توفـره للمسـتوى الـدويل مـن دعـم يف مـا يتعلـق بـأدوات 

العمل. 
أما على املستوى القطـري، فينبغـي أن ينصـب التركـيز علـى تنفيـذ املفـاهيم املشـتركة  - ٦٢
ـــدان اجلــهات  والصكـوك املرجعيـة يف سـياق الفـوارق الثقافيـة واللغويـة. وينبغـي أن تكـون البل
األساسية جلمع البيانات، وينبغي أن تكون هي نفسها مصدر توفري األرقام الكليـة للمنظمـات 

الدولية/فوق الوطنية. 
ومن األمهية التركيز على دور النظام اإلحصائي األورويب حيث تعقد االتفاقـات – يف  - ٦٣
سـياق الربنـامج اإلحصـائي لالحتـاد األورويب يف مـا يتعلـق جبمـع وجتـهيز وحتليـــل اإلحصــاءات 
املتعلقة باالحتاد األورويب بصورة متسقة مـن خـالل املكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة 

بالشراكة مع الدول األعضاء. 
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ومن منظور عـاملي، ميكـن للمكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروبيـة أن يـؤدي دور  - ٦٤
املنسق يف توفري البيانات اإلحصائيــة الالزمـة الـيت تقدمـها الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب 

إىل املنظمات الدولية. 
وينبغـي للمنظمـات الدوليـة، إذا لـزم األمـر، أن تتـوىل مباشـرة عمليـات مجـع البيانــات  - ٦٥
األساسية وعمليات مجع البيانات خارج األطر اإلحصائية الرمسية يف حالـة واحـدة هـي وجـود 
حاجـة ملحـة إىل وضـــع جمموعــات تكميليــة للبيانــات غــري متجســدة يف اإلطــار اإلحصــائي 
الدويل/فوق الوطين. لكن إطالق تلك املبادرات يف مثـل هـذه احلـاالت ينبغـي أال يتـم إال بعـد 
التشـاور املسـتفيض مـع املنظمـات الوطنيـة وفـوق الوطنيـة بغيـة تفـــادي االزدواجيــة يف العمــل 

واحنراف النتائج. 
وينبغي اختاذ مجيع الترتيبات املتعلقــة بالتعـاون الـدويل يف ميـدان اإلحصـاءات الصحيـة  - ٦٦
ــــدان ومـــع املكتـــب  بالتشــاور واالتفــاق مــع الســلطات اإلحصائيــة املختصــة يف خمتلــف البل

اإلحصائي للجماعات األوروبية يف سياق النظام اإلحصائي األورويب. 
وال يوجـد يف العديـد مـن احلـاالت تشـاور كـاف مـع السـلطات اإلحصائيـة الوطنيــة.  - ٦٧
وينبغي للمنظمات الدولية أن تبادر بنفسـها إىل كفالـة اختـاذ الترتيبـات املالئمـة مـع السـلطات 

اإلحصائية الوطنية املسؤولة عن موضوع اإلحصاءات الصحية واالجتماعية. 
ويف حال عدم احترام هذه الترتيبـات وقيـام املنظمـات الدوليـة بعمليـات مجـع بيانـات  - ٦٨
بشأن مواضيع مماثلة، يربز خطر حقيقي يتمثل يف عـدم تسـاوق جمموعـات البيانـات املختلفـة. 
ويف مثل هذه احلـاالت، حيتـم عـدم التشـكيك يف مصداقيـة الدراسـات االسـتقصائية األخـرى، 
وال سيما الدراسات االستقصائية الصحية عن طريـق املقـابالت أن تتـوىل جمموعـة مـن اخلـرباء 
الرفيعي املستوى يف جمال الدراسـات االسـتقصائية السـكانية واملنهجيـة اإلحصائيـة، بـادئ ذي 
بـدء، تقييـم البيانـات احملصلـة تقييمـا مسـهبا قبـل الشـروع يف نشـر النتـائج. وميكـن أن تشــترك 
السلطات القطرية واملنظمـات الدوليـة وفـوق الوطنيـة املتعاونـة يف تشـكيل جمموعـة خـرباء مـن 

هذا القبيل. 
وميكـن إرسـاء هـذا النـوع مـن التعـاون يف إطـار ميثـاق (مدونـة قواعـد سـلوك) يتـــوىل  - ٦٩
ـــة والوكــاالت الدوليــة املتخصصــة (منظمــة  االتفـاق عليـه ووضعـه كـل مـن اللجنـة اإلحصائي
ـــب اإلحصــائي للجماعــات  الصحـة العامليـة) واملنظمـات فـوق الدوليـة (االحتـاد األورويب/املكت

األوروبية) والسلطات اإلحصائية املختصة يف الدول األعضاء. 
 

 

 


