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يقدم هذا الدليل التوجيهات اإلرشادية حول كيفية إجراء عمليات التخطيط واإلعداد والنشر للمبادئ 
التوجيهية )الدالئل اإلرشادية( التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ويتناول الدليل األساليب، والعمليات، 
واإلجراءات الالزمة للخروج بمستند يستوفي معايير منظمة الصحة العالمية. ال يهدف هذا الدليل 
إلى تقديم اإلرشادات التوجيهية التقنية الُمفّصلة حول العديد من الخطوات؛ وإنما يمكن االطالع على 
تلك اإلرشادات من ثبت المراجع المذكورة في الدليل ومن خالل مطالعة المراجع الخاصة بالمؤلفات 
العلمية المنشورة والُمدرجة في موقع اإلنترانت الخاص بلجنة استعراض المبادئ التوجيهية التابعة 
الدليل  هذا  يُفرد  العالمية(.  الصحة  بمنظمة  للعاملين  الموقع  هذا  )يتوفر  العالمية  الصحة  لمنظمة 
تستمر  وسوف  محددة،  موضوعات  حول  ُمفّصلة  إرشادية  توجيهات  تضم  إضافية  فصوالً  أيًضا 
تلبيةً  التوجيهية  المبادئ  عملية إضافة فصول جديدة إلى موقع اإلنترانت الخاص بلجنة استعراض 

الحتياجات القائمين على إعداد المبادئ التوجيهية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
قدمت  الطبعة األولى من هذا الدليل الذي يعود تاريخ نشره إلى عام 2012 توجيهاٍت إرشادية 
عامة حول الخطوات المتضمنة في عملية إعداد المبادئ التوجيهية والعمليات واإلجراءات التي تتبعها 
الثاني توجيهات  يقدم اإلصدار  العالمية.  التابعة لمنظمة الصحة  التوجيهية  المبادئ  لجنة استعراض 
إرشادية إضافية ُمفّصلة حول كل خطوة في عملية إعداد المبدأ التوجيهي، وذلك إلى جانب وجود 
فصلين إضافيين. يتناول الفصل الخامس أهمية النظر إلى العدالة وحقوق اإلنسان، والشؤون الجنسانية 
والمحددات االجتماعية للصحة وذلك في عملية صياغة التوصيات. يقدم الفصل نقاط دخول محددة 
لتضمين تلك القضايا في كل مبدأ توجيهي تم إعداده من قبل منظمة الصحة العالمية. يصف الفصل 
الحادي عشر عملية إعداد المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة في سياق حاالت الطوارئ 
في مجال الصحة العمومية، مع التركيز على كيفية تعديل األساليب المعيارية لعملية تكوين ومراجعة 

األدلة إلنتاج هذا النوع من المبادئ التوجيهية.
أدلة  وترجمة  وتجميع  تحديد  عملية  إليه  تستند  الذي  للعلم  مميزة  شيمة  المستمر  التطور  يظل 
توجيهي  مبدأ  وضع  كيفية  يتناول  إرشادي  كتيب  أي  فإن  السبب،  ولهذا  توصيات.  إلى  اإلثبات 
يستلزم إعادة تقييم وتحديث بصورة متكررة. وتلتزم أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية بتقديم 
خضعت  التي  المؤلفات  في  المنهجية  والطرائق  األساليب  أحدث  تعكس  حديثة  إرشادية  توجيهات 
للمراجعات الندية )Peer Review(، كما تلتمس اتباع أفضل الممارسات على المستوى الدولي. 
استعراض  لجنة  بأمانة  باالتصال  التفضل  إلى  وندعوكم  الدليل.  هذا  التعليقات حول  بجميع  نرحب 
المبادئ التوجيهية التابعة لمنظمة الصحة العالمية لتقديم التعليقات واالقتراحات حول الموضوعات 
اإلضافية لعمليات التحديث التي سيتم إدخالها في المستقبل على هذا الدليل أو المزمع نشرها عبر 

شبكة اإلنترنت.

أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية

تصدير





1-1 ما هي المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية؟

يشير مصطلح المبادئ التوجيهية )الدالئل اإلرشادية( الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أي 
وثيقة تم إعدادها من جانب المنظمة بحيث تضم توصيات خاصة بالممارسات السريرية )اإلكلينيكية( 
أو ما يخص سياسة الصحة العمومية. وتحمل التوصية اإلرشاد للمستخدم النهائي الذي تم إصدار 
المبدأ التوجيهي إليه بشأن ما ينبغي عليه القيام به في حاالت محددة لتحقيق أفضل محصالت ممكنة 
فيما يتعلق بالصحة، على المستوى الفردي أو الجماعي. كما تتيح المبادئ التوجيهية إمكانية االختيار 
بين إجراءات التدخل المختلفة أو التدابير التي تعود بتأثير إيجابي متوقع على الصحة، وتترك آثاًرا 

مترتبة على استخدام الموارد.
كان  إذا  ما  بشأن  قرارات مستنيرة  اتخاذ  في  التوجيهية  بالمبادئ  المنتفعين  التوصيات  تساعد 
يجب إجراء عمليات تدخل محددة، أو تنفيذ اختبارات إكلينيكية، أو تدابير للصحة العمومية، وأين 
ومتى يجب القيام بذلك. كما تساعد التوصيات المستخدم أيًضا على تحديد وترتيب األولويات عبر 

مجموعة من التدخالت المرتقبة.

1-2 لماذا تتولى منظمة الصحة العالمية إعداد المبادئ التوجيهية؟

تتولى منظمة الصحة العالمية وضع المبادئ التوجيهية كلما تقدمت إحدى الدول األعضاء، أو المكاتب 
التابعة للمنظمة، أو الخبراء الخارجيين، أو غيرهم من أصحاب المصالح بطلب لتلقي التوجيه بشأن 
ذلك  يحدث  ما  السياسات. وعادةً  في مجال  أو  العمومية  بالصحة  أو مشكلة خاصة  إكلينيكية  مشكلة 
عندما تسود بينهم حالة من عدم اليقين بشأن اإلجراء الواجب تنفيذه أو كيفية االختيار بين مجموعة من 
السياسات أو التدخالت المرتقبة. وقد تنشأ حالة عدم اليقين عند ظهور مشكلة صحية عمومية جديدة 
 أو حاالت طارئة؛ أو الكشف عن بيّنات )أدلة( جديدة؛ أو غياب األدلة ذات الجودة النوعية الرفيعة 
)أو في ظل عدم وجود أي أدلة على اإلطالق(، أو عند حدوث تغيير في توافر الموارد أو الحصول 

على الخدمات.

1-3 ما هي األسس التي تقوم عليها المبادئ التوجيهية الخاصة 
بمنظمة الصحة العالمية؟

ينص برنامج العمل العام الثاني عشر )GPW( لمنظمة الصحة العالمية )2014( أنه فيما يتعلق 
والبيِّنات  العلم  على  قائمة  منظمة  هي  المنظمة  فإن  والمعايير،  القواعد  وضع  ميدان  في  بالعمل 

1. مقدمة

1
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ويتمحور تركيزها حول الصحة العمومية. وتمثل المبادئ التوجيهية الوسيلة األساسية التي تستطيع 
من خاللها المنظمة تحقيق القيادة التقنية في مجال الصحة على النحو المحدد في برنامج العمل العام 
التقنية  وسلطتها  المنظمة   "شرعية  أن  على   )GPW( العام  العمل  برنامج  ينص  كما   .)GPW(

تنبعان من صرامة امتثالها لالستخدام المنهجي للبيِّنات كأساس تستند إليه جميع السياسات" )1(.
اعتمدت منظمة الصحة العالمية على أساليب ومعايير معترف بها دوليًا من أجل وضع المبادئ 
وضع  يجب  النوعية.  الجودة  مستويات  ألعلى  وفقًا  التوجيهية  مبادئها  صياغة  لضمان  التوجيهية 

المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية مع مراعاة المبادئ التالية:
تتناول المبادئ التوجيهية جانًبا من عدم اليقين واحتياًجا لم تتم تلبيته لالسترشاد بها. ■
تعكس المبادئ التوجيهية جوهر قيمة منظمة الصحة العالمية وهو "الحق في الصحة" )2(. ■
تكون عملية وضع التوصيات صريحة وواضحة؛ حيث يمكن للمستخدم رؤية كيف ولماذا تم  ■

وضع التوصية، ومن خالل من، وعلى أي أساس.
تجمع عملية إعداد ووضع المبادئ التوجيهية بين تخصصات متعددة، وتشتمل على الخبرات  ■

ووجهات النظر ذات الصلة، بما في ذلك المعطيات المقدمة من أصحاب المصالح.
تهدف العمليات واألساليب المتبعة في كل خطوة من خطوات وضع المبادئ التوجيهية إلى  ■

الحد من خطر التحيز في التوصيات.
تعتمد التوصيات على تقييم منهجي وشامل للموازنة بين األضرار أو الفوائد المرتقبة  ■

للسياسة أو التدخل، واالعتبار الصريح للعوامل األخرى ذات الصلة.
يتم إجراء النشر العلني للبيّنات المستخدمة في وضع المبادئ التوجيهية الصادرة عن  ■

المنظمة.
يمكن تنفيذ التوصيات الصادرة، وتكييفها بما يتفق مع األوضاع والسياقات المحلية. ■
يجب وضع المبادئ التوجيهية بحيث تتناسب خصيًصا مع قطاع مستهدف بعينه. )ومن أمثلة  ■

القطاعات التي يمكن أن تستهدفها المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة هناك القائمون 
على وضع سياسات الصحة العمومية، ومديرو البرامج الصحية، ومقدمو الرعاية الصحية، 

والمرضى، ومقدمو الرعاية، والجمهور على عمومه، وأصحاب المصلحة اآلخرين(.

1-4 ما الهدف من هذا الدليل؟

الجوانب  حول  تفصيلية  تعليمات  ويوفر  التوجيهية  المبادئ  إلعداد  الهامة  األسس  الدليل  هذا  يقدم 
الفنية واإلجرائية المتبعة لوضع المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. يهدف الدليل 
إلى توجيه القراء عبر مراحل العملية لضمان توفر عنصر المصداقية في المبدأ التوجيهي الناتج؛ 
وقدرة التوصيات على أن تعكس بدقة توازن الفوائد واألضرار المحتملة؛ والتزام المبدأ التوجيهي 
العرض؛  المضمون واألساليب وطريقة  العالمية من حيث  الصحة  بتلبية معايير منشورات منظمة 
وإمكانية االطالع على البيّنات التي يستند إليها؛ وإمكانية تنفيذ التوصيات وقدرتها على تحقيق مردود 

إيجابي على صحة السكان.
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1-5 لمن سيوجه هذا الدليل؟

سيوجه هذا الدليل للقطاعات التالية:
أي قسم تابع لمنظمة الصحة العالمية أو برنامج أو موظف ينتسب إلى المنظمة ويرغب في  ■

إنتاج مبدأ توجيهي.
وأعضاء الفريق التوجيهي المعني بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. ■
■ .)GDG( وأعضاء فريق اإلعداد المعني بالمبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية
وأعضاء فريق االستعراض الخارجي المعني بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. ■
وأي شخص مهتم في فهم كيفية إعداد المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية. ■

1-6 ما الذي يشتمل عليه هذا الدليل؟

يسير هذا الدليل على نهج مجمل خطوات إعداد المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، 
بدًءا من الوقوف على مدى االحتياج للمبدأ التوجيهي وحتى نشر المبدأ في نهاية المطاف. تتلخص عملية 

وضع المبادئ التوجيهية والمساهمون الرئيسيون فيها في الجدول 1-1.

1-7 أنواع المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية

حيث  المقصود،  الغرض  مع  يتناسب  سوف  الذي  التوجيهي  المبدأ  نوع  في  النظر  المهم  من 
والنشر  واالستكمال  اإلعداد  لعملية  الزمني  واإلطار  والموارد  الوسائل  تحديد  إلى  ذلك   سيؤدي 
)راجع الجدول 1-2(. تشمل المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية مجموعة واسعة من المؤلفات 

التي تختلف أساًسا من حيث الميزات التالية:
الغرض ■
النطاق ■
المرحلة الزمنية التي يتم فيها وضع المبدأ التوجيهي وعالقتها بالفترة الزمنية للتدخل. ■
المنظمات أو الهيئات التي تتولى وضع المبادئ التوجيهية؛ ■
إبداء توصيات جديدة في المبدأ التوجيهي بالمقارنة مع اإلتيان بتوصيات سبق نشرها. ■
الجدول الزمني. ■

يتم  والتي  التوجيهية،  المبادئ  من  رئيسية  أنواع  أربعة  بإعداد  العالمية  الصحة  منظمة  تقوم 
تعريفها في ضوء الخصائص المذكورة أعاله، وتتلخص هذه األنواع في المبادئ التوجيهية المعيارية، 
الملحة.  الحاجة  أو  الطوارئ  حاالت  مع  تجاوبًا  الصادرة  التوجيهية  والمبادئ  والمؤقتة،  والموحدة، 

وباإلضافة إلى ذلك، هناك أنواع أخرى أقل تواتًرا من المبادئ التوجيهية.
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عملية إعداد المبادئ التوجيهية في منظمة الصحة العالمية الجدول 1-1 
الفصلخطوةمساهم في مرحلة معينة/مساهم أساسي

التخطيط
الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية، أو 
المكاتب القطرية للمنظمة، أو كيان من القطاع 

العام/الخاص

1طلب بعض اإلرشادات بشأن أحد الموضوعات

تحدد ما إذا كان هناك حاجة إلى مبدأ التوجيهي، وتراجع المبادئ التوجيهية الوحدة الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية
الحالية والخارجية لمنظمة الصحة العالمية

2

الحصول على موافقة إلعداد المبادئ التوجيهية من مدير الوحدة الفنية المعنية في 
منظمة الصحة العالمية

2

مناقشة عملية اإلعداد مع أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية ومع موظفين 
آخرين تابعين لمنظمة الصحة العالمية من ذوي الخبرة في إعداد المبادئ 

التوجيهية

2

3تشكيل فريق التوجيهي معني بالمبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية
2تحديد الموارد الكافية؛ وتحديد الجدول الزمني

الفريق التوجيهي المعني بالمبادئ التوجيهية 
الخاصة بمنظمة الصحة العالمية

2، 4صياغة نطاق المبادئ التوجيهية، وبدء تحضير المخطط المقترح
3تحديد األعضاء المحتملين من مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية ورئيسهم

الحصول على إقرارات المصالح وإدارة أي تضارب في المصالح بين أعضاء 
مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية المحتملين

6

الفريق التوجيهي المعني بالمبادئ التوجيهية 
الخاصة بمنظمة الصحة العالمية ومجموعة إعداد 

المبادئ التوجيهية

5، 7صياغة األسئلة األساسية بصيغة PICO، وتحديد أولويات النتائج

الفريق التوجيهي المعني بالمبادئ التوجيهية الخاصة 
بمنظمة الصحة العالمية

وضع اللمسات األخيرة على مقترح التخطيط وتقديمه إلى لجنة استعراض 
المبادئ التوجيهية للمراجعة

4

4تراجع وتوافق على مقترح التخطيطلجنة استعراض المبادئ التوجيهية

اإلعداد
8إجراء المراجعات المنهجية للبيّنات لكل سؤال رئيسيفريق المراجعة المنهجية

 GRADE تقييم الجودة النوعية للبيّنات لكل النتائج الهامة، وذلك باستخدام
حسب االقتضاء

9

الفريق التوجيهي المعني بالمبادئ التوجيهية الخاصة 
بمنظمة الصحة العالمية

10، 11عقد اجتماع لمجموعة إعداد المبادئ التوجيهية

10، 11تقوم بصياغة توصيات باستخدام إطار GRADEمجموعة إعداد المبادئ التوجيهية
10، 11يقوم بصياغة وثيقة المبادئ التوجيهيةالفريق التوجيهي التابع لمنظمة الصحة العالمية

12يقوم بإجراء مراجعة ندية خارجيةفريق االستعراض الخارجي

النشر والتحديث
الفريق التوجيهي المعني بالمبادئ التوجيهية 
الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والمحررون

يقوم بوضع اللمسات األخيرة على وثيقة المبادئ التوجيهية، وأداء أعمال 
الصياغة اللغوية والتحرير التقني، وتقديم المبادئ التوجيهية النهائية إلى لجنة 

استعراض المبادئ التوجيهية لمراجعتها واعتمادها

12

12مراجعة المبادئ التوجيهية النهائية والموافقة عليهالجنة استعراض المبادئ التوجيهية
الفريق التوجيهي المعني بالمبادئ التوجيهية 
الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والمحررون

12وضع اللمسات األخيرة على المخطط، والمراجعة التصحيحية
12النشر )عبر اإلنترنت وفي صورة مطبوعة حسب اقتضاء الحال(

الوحدة الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
ومدير البرنامج

13النشر والتعديل والتنفيذ والتقييم

12التحديثالوحدة الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية

GDG: مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية؛ GRADE: تصنيف تقييم التوصيات، اإلعداد والتقييم؛ لجنة استعراض المبادئ التوجيهية 
GRC: لجنة استعراض المبادئ التوجيهية؛ PICO: قطاع السكان، وجانب التدخل، ووجه المقارنة، والمحصلة المرجوة.
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صحة العالمية
صدر عن منظمة ال

ص أنواع المبادئ التوجيهية التي ت
صائ

خ
الجدول 2-1. 

نوع المبدأ التوجيهي
ض

الغر
النطاق

جهة اإلعداد
صيات الجديدة أو القائمة

التو
فترة اإلعداد

األنواع األساسية من المبادئ التوجيهية
معيارية

ضوع أو حالة محددة
ت حول مو

صيا
لتقديم تو

متمركزة أو 
شاملة

الفريق الفني التابع 
صحة 

لمنظمة ال
العالمية

ًة ما تكون جديدة، فقد تحتوي على  عاد
ت القائمة إذا كان قد تم تقييمها 

صيا
التو

ضاء
ب االقت

وتحديثها حس

من ستة أشهر إلى 
سنتين

موحدة
ض 

ت الموجودة على مر
لجمع جميع اإلرشادا

أو حالة
شاملة

الفريق الفني التابع 
صحة 

لمنظمة ال
العالمية

ت القائمة والتي تم تقييمها 
صيا

قد تحتوي التو
ض من 

ت محدثة على بع
خًرا ووجد مؤ

ت الجديدة.
صيا

التو

من سنة إلى 
سنتين

مؤقتة
لتقديم التوجيه عند ظهور تدخالت جديدة أو 

نات جديدة أو  يّ ض أو عند توافر ب
ضات أو أمرا

تعر
ظهور بيانات من المحتمل أن تكون غير مكتملة

متمركزة
الفريق الفني التابع 

صحة 
لمنظمة ال

العالمية

جديدة
من 6 إلى 9 

أشهر

مبادئ توجيهية تم 
ب مع 

صدارها لتتجاو
إ

ت الطوارئ أو 
حاال

الحاجة الملحة

ص 
ت طارئة أو عاجلة تخ

لتلبية احتياجا
ص الجدول الزمني 

صحة العمومية عندما ين
ال

صير عملية تعديل
الق

متمركزة
الفريق الفني التابع 

صحة 
لمنظمة ال

العالمية

ًة ما تكون جديدة، فقد تحتوي على  عاد
ت القائمة إذا كان قد تم تقييمها 

صيا
التو

ضاء
ب االقت

وتحديثها حس

من شهر إلى 
ثالثة أشهر

أنواع أخرى من المبادئ التوجيهية
تم إعداد هذه المبادئ 

التوجيهية بالتعاون مع 
منظمة خارجية 
)واحدة أو أكثر( 

ضوع أو حالة محددة 
ت حول مو

صيا
لتقديم تو

صلحة مشتركة 
ت م

عندما يكون لدى المنظما
ص مشترك

صا
أو اخت

متمركزة أو 
شاملة

الفريق الفني التابع 
صحة 

لمنظمة ال
العالمية وموظفين 

من منظمة خارجية 
)واحدة أو أكثر(

ًة ما تكون جديدة، فقد تحتوي على  عاد
ت القائمة إذا كان قد تم تقييمها 

صيا
التو

ضاء
ب االقت

وتحديثها حس

من سنة إلى 
سنتين

ت من خالل 
ضع

و
منظمة خارجية 
)واحدة أو أكثر( 

ضوع أو حالة محددة 
ت حول مو

صيا
لتقديم تو

صدار مبدأ توجيهي من خالل 
عندما يتم إ

منظمة خارجية موجود بالفعل

متمركزة أو 
شاملة

منظمة خارجية 
)واحدة أو أكثر(

ت القائمة
صيا

ث التو
قد يتم تحدي

من شهر إلى 
ثالثة أشهر

تطويع المبادئ 
التوجيهية الحالية 

صحة العالمية
لمنظمة ال

ث 
ت محددة بالسياق المحلي حي

صيا
ضع تو

لو
سيتم تنفيذها

متمركزة أو 
شاملة

ت 
صانعو السياسا

ومديري البرامج 
ضاء 

في الدول األع
التابعة لمنظمة 
صحة العالمية

ال

صلي
ضمون المبدأ التوجيهي األ

س م
يعك

من شهر إلى 
ثالثة أشهر
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1-7-1 المبادئ التوجيهية المعيارية

عالج  المثال  سبيل  )على  السياسات  أو  السريري  المجال  المعيارية  التوجيهية  المبادئ  تغطي 
لألشخاص  اآلمنة  الرعاية  لتقديم  الالزمة  المتطلبات  من  األدنى  الحد  أو  الوالدة  بعد  ما  نزيف 
التوجيهية  المبادئ  هذه  وتختلف  اإليدز((.  )فيروس  البشري  المناعي  العوز  بفيروُس  المصابين 
إلى حد كبير من حيث النطاق والتركيز؛ فقد تتناول استخدام دواء واحد لمرض أو حالة مرضية، 
مثل حقن النالوكسون من قبل األشخاص العاديين لالشتباه في جرعة زائدة من المواد األفيونية، 
أو قد تشمل الحالة أو المشكلة الصحية العمومية بمجمل نطاقها مثل التشخيص والفحص والعالج 
البداية  إما من  المعيارية  التوجيهية  المبادئ  التوصيات في  يتم وضع  السكري.  داء  2 من  للنوع 

العالمية. الصحة  لمنظمة  السابقة  التوجيهية  المبادئ  تحديث  من خالل  أو 
المبادئ التوجيهية المعيارية تركز عموًما على واحد أو أكثر من األسباب التالية:

التدخالت اإلكلينيكية )على سبيل المثال إدارة سوء التغذية الحاد عند الرضع واألطفال(. ■
نظام الرعاية الصحية أو األساليب المنهجية للسياسات )على سبيل المثال سياسات تسعير  ■

العقاقير الصيدالنية على مستوى الدولة(.
أو حاالت التدخل والتعرض للصحة العمومية )مثل المدخول األمثل من حمض الفوليك  ■

الغذائي عند النساء الحوامل(.
أو االختبارات التشخيصية )مثل الفلورسنت الذي ينبعث منه ضوء الصمام الثنائي المجهري  ■

]LED[ لتشخيص السل(.
أو المراقبة والرصد )مثل المبادئ التوجيهية الخاصة بمراقبة الحصبة والحصبة األلمانية  ■

ومتالزمة الحصبة األلمانية الخلقية في اإلقليم األوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية(.

نطاقها،  اعتمادًا على  إلى 24 شهًرا،   9 بين  ما  المعيارية  التوجيهية  المبادئ  إكمال  يستغرق 
ويجب أن يتم تحضيرها بعد مشاورات واسعة النطاق على االحتياجات، والنطاق، واألساس المنطقي. 
االتفاق على صورتها  كما  للبيّنات،  المنهجية  المراجعات  أكثر من  أو  إلى واحدة  تستند  أن  ويجب 
النهائية بعد اجتماع أو عدة اجتماعات تجمع أفراد الفريق المكلف بإعداد المبادئ التوجيهية. والبد 
من استعراض المبادئ التوجيهية المعيارية بحلول تاريخ معين يعتمد في تحديده على مدى السرعة 
التوجيهية لمنظمة  المبادئ  التخصص. وتندرج أغلب  بالتغيير في مجال  تأتي  المتوقع أن  التي من 

الصحة العالمية ضمن هذه الفئة.

1-7-2 المبادئ التوجيهية الموحدة

من  توصيات  على  التوجيهية(  للمبادئ  كتجميع  أيًضا  )المعروف  الموحد  التوجيهي  المبدأ  يحتوي 
المبادئ التوجيهية القائمة لمنظمة الصحة العالمية، أو من المبادئ التوجيهية التي تقدمها المنظمات 
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األخرى التي اتبعت عمليات تتسق مع ما تطبقه منظمة الصحة العالمية )راجع قسم 1-8-2(. يشوب 
التعقيد إعداد المبادئ التوجيهية الموحدة نظًرا ألن المبادئ التوجيهية القائمة قد يعوزها التحديث، 
كما قد يلزم إضافة توصيات جديدة لمعالجة ثغرات هامة في التوجيهات القائمة. وباإلضافة إلى ذلك، 
فمن الصعب المحافظة المستمرة على الوثيقة، ألن التقادم قد يصيب التوصيات الفردية في أوقات 

مختلفة. تختلف أوقات إعداد المبادئ التوجيهية الموحدة على نطاق واسع.
ينبغي أن تكون جميع التوصيات الواردة في المبدأ التوجيهي الموحد حديثة ومعتمدة من جانب 
لجنة استعراض المبادئ التوجيهية )GRC(، وقد يلزم تحديث التوصيات القائمة أثناء إعداد المبادئ 
التوجيهية الموحدة. خالل عملية التحديث، ينبغي اتباع جميع اإلجراءات القياسية على النحو المبين 

في هذا الدليل. ويجب تقديم إشارات مرجعية دقيقة وواضحة وبينة للتوصيات القائمة.
تتطلب المبادئ التوجيهية الموحدة المراجعة من جانب لجنة استعراض المبادئ التوجيهية إذا 
نشرت أي من التوصيات الواردة في البداية دون مراجعة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية؛ وأدت 
عملية التحديث إلى تغييرات في أي من التوصيات القائمة؛ أو تم إعداد توصيات جديدة. كما يجب 
إخضاع تجميع المبادئ التوجيهية التي تتضمن التوصيات التي وضعتها المنظمات الخارجية لصالح 
المبادئ  وحدها  التوجيهية.  المبادئ  استعراض  لجنة  جانب  من  للمراجعة  العالمية  الصحة  منظمة 
التوجيهية الموحدة التي سبق اعتماد توصياتها من جانب لجنة استعراض المبادئ وبقيت دون تتغير 

خالل عملية التحديث هي التي ال يلزمها مراجعة من جانب لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.

1-7-3 المبادئ التوجيهية المؤقتة

يتم إعداد المبادئ التوجيهية المؤقتة عند توجيه الطلب إلى منظمة الصحة العالمية لإلدالء بتوجيهاتها في 
الحاالت التي يتأكد فيها نقصان البيانات والمعلومات المتاحة، وخاصة إذا كان متوقعًا ظهور بيانات إضافية 
في المستقبل القريب. وقد يحدث ذلك عند ظهور تدخل جديد – وهو ما قد يظهر مثالً في صورة عقار 
جديد يُستحدث أو جهاز طبي أو ممارسة جديدة تظهر في مجال الصحة – أو عندما يوشك تدخل جديد 
على الظهور، أو عند ظهور مرض أو حالة وباء جديدة، أو عندما ترد تقارير بشأن بيانات جديدة عن 
حاالت قائمة من التدخل أو التعرض أو مرض أو حالة طبية. عادةً ما ترتكز المبادئ التوجيهية المؤقتة 
على نطاق مرّكز للغاية وفترة عمر قصيرة. وينبغي أن تشير دائًما بوضوح إلى الموعد المتوقع للكشف 
عن تقارير بشأن بيّنات إضافية تؤثر على التوصية المؤقتة )واحدة كانت أو أكثر(، مما يشير بالتالي إلى 
موعد إجراء التحديث. على الرغم من أن القطاع المستهدف أو غيره من أصحاب المصلحة قد يطالبون 
بوضع المبدأ التوجيهي المؤقت على جناح السرعة، فإن هذا النوع من المبادئ التوجيهية يتوافق تماًما مع 

جميع العمليات واإلجراءات، كما يفي بالمعايير الواردة في هذا الدليل.



8

1-7-4 مبادئ توجيهية تتجاوب مع حاالت الطوارئ أو الحاجة الملحة

هناك ظروف خاصة تعيق إعداد المبادئ التوجيهية المعيارية، حيث يكون الوضع كذلك في الحاالت التي 
يتوجب فيها على منظمة الصحة العالمية أن تتولى تقديم توجيهات للتجاوب مع حاالت الطوارئ الخاصة 
بالصحة العمومية. وتبعًا لنوع الحدث أو الحالة، فقد يلزم إعداد هذه المبادئ التوجيهية في غضون ساعات 
أو أيام أو أسابيع أو أشهر. ويختلف الغرض منها واألساليب المستخدمة في وضعها باختالف اإلطار 

الزمني المطلوب خالله وضع اإلرشادات.
على الرغم من أن المبادئ التوجيهية الواجب وضعها بسرعة تغطي نطاقًا واسعًا، فمن المفيد 

وضع نوعين أساسيين في االعتبار:
المبادئ التوجيهية للحاالت الطارئة )االستجابة السريعة( ‒ قد تستلزم الطوارئ الصحية  ■

العمومية استجابة من منظمة الصحة العالمية في فترة تتراوح ما بين ساعات إلى أيام. 
وبالتالي، فإن العديد من عمليات إعداد المبادئ التوجيهية واألساليب المذكورة في هذا الدليل 
ال تكون قابلة للتطبيق، وسيكون على موظفي منظمة الصحة العالمية سرعة تحديد المبادئ 

التوجيهية القائمة ذات الصلة التي تنتجها منظمة الصحة العالمية أو الكيانات األخرى، أو 
قد يلزمهم إصدار توصيات استناًدا إلى رأي الخبراء فقط. يجب االلتزام باألسس األساسية 
للمبادئ التوجيهية ذات الجودة النوعية العالية على النحو المبين في القسم 1-3: يجب أن 

تسري التوصيات على قطاع السكان المعني وعلى بيئته، ويجب إظهار مصادر التوصيات، 
ويجب بذل أقصى حد ممكن من الجهود للحد من خطر التحيز، وينبغي أن تلتزم عملية 

اإلعداد بمعايير الوضوح والشفافية. قد ال يكون من الممكن إجراء مراجعة منهجية لجميع 
البيّنات المتاحة. ومع ذلك، ينبغي االكتفاء باالعتماد على المصادر المأخوذة من البيّنات 

ذات الجودة النوعية العالية. كما أنه من المهم أن يتم توثيق عملية صنع القرار، والكشف 
عن األساس المنطقي لكل توصية، حتى لو كان قائًما على بيّنات غير مباشرة أو محدودة 

جًدا أو على رأي الخبراء. تقوم أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية بوضع المزيد من 
التوجيهات لهذا النوع من المبدأ التوجيهي.

المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشورة السريعة ‒ إذا طرأ حدث صحي عمومي واستمر لفترة  ■
طويلة، فيجب إعادة النظر في المبادئ التوجيهية الخاصة بحاالت الطوارئ األولية )االستجابة 

السريعة( حتى يُؤخذ في االعتبار كاًل من البيّنات الناشئة من الحدث والمراجعة المنهجية من 
البيّنات ذات الصلة. سوف تتبع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشورة السريعة عمليات منظمة 
الصحة العالمية عن كثب، ويجب أن تلبي معايير إعداد المبادئ التوجيهية في منظمة الصحة 
العالمية. يتم نشر هذه المبادئ التوجيهية مع المراجعة حسب التاريخ والذي يشير إلى التوقيت 
التي قد يبُطل فيه سريان التوجيه، أو موعد تحديثه أو تحويله إلى مبدأ توجيهي معياري. يجب 

مراجعة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشورة السريعة من خالل لجنة استعراض المبادئ 
التوجيهية، في كاًل من مرحلة تقديم مقترح التخطيط وكذلك في المراحل النهائية للمبدأ 

التوجيهي. يقدم الفصل الحادي عشر توجيًها مفصاًل بشأن متى وكيف يتم إعداد هذا النوع من 
المبادئ التوجيهية.
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قد ترغب منظمة الصحة العالمية في إصدار توصيات في عجالة سريعة ألسباب شتى، حتى في 
حالة عدم وجود حالة طوارئ في مجال الصحة العمومية أو حتى حاالت طارئة مستمرة. وقد تختار 
المنظمة اإلقدام على هذه الخطوة مثالً عند توفير عقار جديد، أو عند وجود احتمال لظهور معلومات 
جديدة بشأن تقنية حالية من شأنها إحداث تغيير في التوجيه القائم، أو نظًرا لقيام دولة عضو أو كيان 
خارجي بتقديم طلب عاجل للحصول على توجيه. يجب أن تقوم التوصيات الصادرة في مثل هذه الحاالت 
بمراجعة منهجية وتقييم البيّنات وتلبية جميع المعايير الواردة في هذا الدليل، بما في ذلك قيام إجراء 
مراجعة من جانب لجنة استعراض المبادئ التوجيهية في مرحلة تقديم مقترح التخطيط وفي المراحل 
النهائية من وضع المبدأ التوجيهي. ومع ذلك، فقد يكون من الممكن إعداد هذه المبادئ التوجيهية في 

غضون فترة زمنية قصيرة، إذا توفرت الموارد والخبرات المناسبة.

1-8 أنواع إضافية من المبادئ التوجيهية تصدُر عن منظمة الصحة العالمية

1-8-1 مبادئ توجيهية تم وضعها بالتعاون مع منظمات خارجية

يتم إعداد المبادئ التوجيهية السريرية والمتعلقة بالصحة العمومية من خالل العديد من المنظمات، بما 
في ذلك الوكاالت الوطنية، والمنظمات الحكومية الدولية والجمعيات الطبية المتخصصة. وقد يكون 
من المناسب أن تتعاون منظمة الصحة العالمية مع هذه المنظمات إلصدار مبادئ توجيهية مشتركة.

يجب على المبادئ التوجيهية التعاونية االلتزام باألسس األساسية فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية الخاصة 
بمنظمة الصحة العالمية. عند إعداد مثل هذه المبادئ التوجيهية، من المهم بصفة خاصة مالحظة ما يلي:

ال يمكن ألي تمويل أن يأتي من مصادر تجارية، ويجب اإلفصاح عن أي تضارب في  ■
المصالح وإدارته وفًقا إلجراءات منظمة الصحة العالمية.

مطلوب مراجعة منهجية للبيّنات ذات الصلة. ■
يجب أن تلتزم الطرق المتبعة في إعداد التوصيات بالوضوح والشفافية. ■
يجب على الخبراء المكلفين بإعداد التوصيات أن يمثلوا القطاع المستهدف للمبادئ التوجيهية  ■

تمثياًل وافًيا، سواء كان هذا القطاع عالمًيا أو إقليمًيا.
ينبغي مراجعة إدارة الطباعة والنشر التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول اتفاقيات النشر،  ■

بما في ذلك المسائل المتعلقة بحقوق الطبع وإتاحة االطالع للجميع.

عند التعاون مع منظمة خارجية، قد ال تكون منظمة الصحة العالمية قادرة على التمسك باتباع 
فريق  ويحتاج  العالمية.  الصحة  لمنظمة  التوجيهية  المبادئ  لوضع  واإلجراءات  العمليات  جميع 
إلى  التخطيط  تقديم مقترح  العمل على  إلى  المبادئ  لمثل هذه  الذي يخطط  العالمية  الصحة  منظمة 
لجنة استعراض المبادئ التوجيهية بحيث يقدم هذا المقترح وصفًا تفصيليًا بشأن كيفية إتمام المبادئ 
التوجيهية وتسليط الضوء عن أي انحراف عن اإلجراءات المنصوص عليها في هذا الدليل. سوف 
تعمل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية على تقييم هذه المقترحات على أساس كل حالة على حدة.



10

1-8-2 مبادئ توجيهية تم وضعها من قبل منظمات خارجية

قد توجد بالفعل مبادئ توجيهية تخدم أهداف منظمة الصحة العالمية، ويجوز للمنظمة أن تنظر في 
اعتماد أو تهيئة أو دمج كل أو جزء من المبدأ التوجيهي الذي وضعته المنظمة الخارجية. من أجل 
اعتماد هكذا مبدأ توجيهي وتزكيته، يجب على فريق منظمة الصحة العالمية في الوحدة الفنية تقييم 

بعناية نوعية المبادئ التوجيهية ومدى ارتباطها باحتياجات منظمة الصحة العالمية.
هو  كما  التوجيهية  للمبادئ  العالمية  الصحة  منظمة  معايير  التوجيهي  المبدأ  يستوفى  أن  يجب 
مبين في هذا الدليل. ويتمثل المعياران اللذان نادًرا ما تستوفيهما المبادئ التوجيهية التي أعدتها جهة 
البلدان منخفضة  خارجية في: )أ( مدى االنطباق على قطاع مستهدف على نطاق عالمي )وخاصةً 
ومتوسطة الدخل(، و)ب( إجراء الصياغة من جانب لجنة من الخبراء تضم ممثلين من جميع األقاليم 
المعنية لدى منظمة الصحة. نادًرا ما تتبنى منظمة الصحة العالمية التوصيات التي تصدرها جهات 

خارجية ألنها ال تمتثل لهذه المتطلبات.
في حالة وجود خطة إلعداد مبدأ توجيهي يصدُر عن منظمة الصحة العالمية ويؤيد أو يتبنى 
أو يتكيف – كليًا أو جزئيًا – مع مبدأ توجيهي صادر عن منظمة أخرى، فإنه ينبغي تقديم هذا المبدأ 
التوجيهي إلى لجنة استعراض المبادئ التوجيهية لتقييمه، كما هو الحال مع أي مبدأ توجيهي يخص 
المنظمة. ويجب أن يتضمن مقترح التخطيط األساس المنطقي الختيار هذا المبدأ التوجيهي المعين، 
واألساس  والطرق  وحداثته؛  انطباقه  ومدى  النوعية  لتقييم جودته  المتبعة  للعملية  يشمل وصفًا  بما 

المنطقي ألية مراجعات )بما في ذلك تحديث البيّنات والتوصيات(.

1-8-3 تطويع المبادئ التوجيهية الحالية لمنظمة الصحة العالمية

في  لالستخدام  بحيث تصلح  معينة  لبيئة  األساس  في  الصادرة  التوجيهية  المبادئ  تطويع  يتسنى  قد 
بيئات أخرى. على سبيل المثال، يمكن تهيئة المبادئ التوجيهية بشأن حالة رعاية التوليد الروتينية 
لمنظمة  التوجيهية  المبادئ  تطويع  عمليات  تتبع  أن  ويجب  الطوارئ.  حاالت  على  تنطبق  بحيث 
لجنة  ذلك مراجعة  في  بما  القياسية،  التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  إجراءات  العالمية  الصحة 
استعراض المبادئ التوجيهية للمخطط المقترح والمبدأ التوجيهي النهائي. ويمكن أيًضا تهيئة المبادئ 
التوجيهية في حاالت الطوارئ أو المواقف العاجلة عندما يلزم الوقوف بشكل سريع على المبادئ 
التوجيهية القائمة وإخضاعها للتقييم. تقوم أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية بوضع المزيد من 

التوجيهات بشأن متى وكيفية تطويع المبادئ التوجيهية القائمة في مثل هذه الحاالت.
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1-9 منتجات المعلومات التي ال تعتبر من المبادئ التوجيهية

هناك أنواع معينة من الوثائق التي ال تندرج ضمن وصف المبادئ التوجيهية وال داعي لتقديمها إلى 
لجنة استعراض المبادئ التوجيهية إلخضاعها للمراجعة.  وتشمل هذه األنواع ما يلي:

الوثائق التي تنص على األسس الراسخة )مثل حقوق اإلنسان، والقضايا الدستورية الخاصة  ■
بمنظمة الصحة العالمية(.

تقارير أمانة منظمة الصحة العالمية وغيرها من الدراسات المقدمة إلى الهيئات اإلدارية  ■
)المجلس التنفيذي واللجان اإلقليمية، جمعية الصحة العالمية(.

وثائق المعلومات التي تورد تقارير بالحقائق، أو تصف البيّنات، أو تتعرض للممارسات  ■
والتدخالت القائمة بالتوثيق أو المراجعة، بشرط أال تقدم هذه الوثائق توصياٍت أو تدعو إلى 

االلتزام بالموارد.
الوثائق التي تتضمن المعايير الخاصة بتقنيات تصنيع المنتجات الصحية، مثل العقاقير  ■

والدوائية واللقاحات.
وثائق شرح اإلجراءات مثل أدلة التشغيل )على سبيل المثال كيفية إعداد مشروع بحثي أو  ■

كيفية تنفيذ إحدى الخدمات(، أو أدلة تنفيذية أو أدوات استناًدا إلى المبادئ التوجيهية المعتمدة 
من جانب لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.

الوثائق التي تصف إجراءات التشغيل المعيارية لمنظمات أو األنظمة. ■

في حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان المستند المقترح الخاص عبارة عن مبدأ توجيهي، يرجى 
التشاور مع أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.

1-10 لجنة مراجعة المبادئ التوجيهية

تم تأسيس لجنة استعراض المبادئ التوجيهية من قِبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام 
2007 للتأكد من تمتع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بجودة نوعية عالية، وإعدادها من 

خالل عملية شفافة وصريحة، واستناد التوصيات الصادرة إلى البيّنات قدر اإلمكان )3(.
تتشكل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية مما يقرب من 30 شخًصا، من بينهم ممثلون 
العالمية وكذلك أعضاء خارجيين، وتجتمع شهريًا لمراجعة  أقاليم منظمة الصحة  عن جميع 

المقدمة. الوثائق 
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1-10-1 اختصاصات لجنة استعراض المبادئ التوجيهية

الصحة  منظمة  منشورات  الموافقة على جميع  التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  تتولى  أن  يجب 
لجنة  تقوم   .)4( المنظمة  وإجراءات  لسياسات  وفقًا  وذلك  توصيات  على  تحتوي  التي  العالمية 
استعراض المبادئ التوجيهية بمراجعة كل مبدأ توجيهي خاص بمنظمة الصحة العالمية مرتين خالل 
إعدادها – مرة في مرحلة التخطيط األولي واألخرى بعد وضع التوصيات واالنتهاء من وثيقة المبدأ 

التوجيهي وتحريرها.
التوجيهية  المبادئ  وضع  عملية  كانت  إذا  ما  تقييم  على  التخطيط  مقترح  استعراض  ينطوي 
المقترحة تتفق مع الخطوات الموضحة في هذا الدليل. يضمن استعراض التقارير النهائية أنه تم اتباع 
العملية المعتمدة وأن المستند النهائي للمبادئ التوجيهية يستوفي معايير منظمة الصحة العالمية على 
النحو المنصوص عليه في هذا الدليل، ويحتوي على توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ، ويفي بجميع 
التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  تقدم  كما  العالمية.  الصحة  بمنظمة  الخاصة  اإلبالغ  التزامات 
أساليب لوضع  التوجيهية وعلى  المبادئ  إعداد  بشأن عمليات وإجراءات و  االقتراحات والمشورة 
مبادئ توجيهية ذات جودة عالية في أي مرحلة من مراحل عملية اإلعداد. ال تقدم لجنة استعراض 
المبادئ التوجيهية أي إرشادات بشأن المحتوى التقني للمبدأ التوجيهي، وإنما تقدم اإلرشادات المتعلقة 

بكيفية إعداد المبادئ التوجيهية التي من شأنها تلبية معايير منظمة الصحة العالمية.
لمنظمة  الداخلية  الموافقة  عمليات  من  جزء  هي  التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  موافقة 
الصحة العالمية لنشر المبادئ التوجيهية. وتقوم لجنة استعراض المبادئ التوجيهية بتقييم مقترحات 
بالوحدة  المعنين  المدراء  الموافقة عليها من خالل  التي تمت  النهائية  التوجيهية  التخطيط والمبادئ 
الفنية )واحدة كانت أو أكثر( المسؤولة عن الوثيقة أو نظائرها اإلقليمية، وقبل اعتماد المبدأ التوجيهي 

من قِبل مساعد المدير العام )ADG( أو المدير اإلقليمي.
تتمثل االختصاصات المحددة للجنة استعراض المبادئ التوجيهية فيما يلي )5(:

تحديد عمليات مناسبة وموحدة إلعداد المبادئ التوجيهية في منظمة الصحة العالمية. ■
التأكد من أن جميع المبادئ التوجيهية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية ذات جودة نوعية  ■

عالية وتمتثل للمعايير الواضحة.
وضع وتنفيذ خطة لضمان تمتع أعضاء لجنة استعراض المبادئ التوجيهية بالمعرفة الالزمة  ■

باألساليب المعتمدة إلعداد المبادئ التوجيهية، وتحديد الفرص المتاحة لبناء القدرات في 
وضع المبادئ التوجيهية بين موظفي منظمة الصحة العالمية.

بناء عالقات من التعاون مع المنظمات األخرى والشبكات الدولية التي لديها الخبرة  ■
والمهارات في إعداد المبادئ التوجيهية وتطويعها وتنفيذها.
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1-10-2 أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية

تضطلع أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية بالعديد من األدوار الهامة؛ فباإلضافة إلى الدعم 
الذي تقدمه للجنة استعراض المبادئ التوجيهية، فإنها تقدم لموظفي منظمة الصحة العالمية المشورة 
المبادئ  إعداد  عمليات  وتقيم  القياسية،  المعايير  وتحدد  التوجيهية،  المبادئ  وضع  بشأن  الفنية 
بمنظمة  الخاصة  التوجيهية  المبادئ  وتحسين  الجودة  لتحقيق ضمان  والمعايير  والوثائق  التوجيهية 

الصحة العالمية. وتتولى أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية المهام المحددة التالية:
تنسيق وتقديم الدعم الفني في إعداد المبادئ التوجيهية للوحدات الفنية التابعة لمنظمة الصحة  ■

العالمية ذات الصلة في المقر الرئيسي وفي المكاتب اإلقليمية.
تنظيم التدريب على أساليب وإجراءات وضع المبادئ التوجيهية لموظفي منظمة الصحة العالمية. ■
تقديم الدعم اإلداري والتقني لعمل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية. ■
التعاون مع المنظمات األخرى والشبكات الدولية التي تقدم الخبرة والمهارات في إعداد  ■

المبادئ التوجيهية وتطويعها وتنفيذها.
المحافظة على قاعدة بيانات تضم الوثائق المقدمة للجنة استعراض المبادئ التوجيهية. ■

يمكن االطالع على المزيد من التفاصيل عن العمليات واإلجراءات الخاصة بلجنة استعراض 
المبادئ التوجيهية وأمانتها على موقع الشبكة الداخلية الخاصة بلجنة استعراض المبادئ التوجيهية 

في منظمة الصحة العالمية )6(.
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  كلما تم بذل المزيد من التخطيط والتفكير في إعداد المبادئ التوجيهية في البداية، زادت كفاءة 
العملية برمتها وحُسنت المحصلة النهائية. وتنطبق أسس اإلدارة الجيدة للمشروعات والبحوث عالية 
الجودة على إعداد المبادئ التوجيهية، فمن شأن الدراسة المتأنية للقضايا التي أثيرت في هذا الفصل 
الوقت  تقليل  إلى  تقود  أن  الرابع(  الفصل  المبذولة إلعداد مقترح تخطيطي شامل )راجع  والجهود 
نهائي  بمؤلَّف  الخروج  إلى  النهاية  التوجيهية، كما تؤدي في  المبادئ  المبذولة في وضع  والموارد 

أرفع قيمة وأكثر إفادة.

2-1 هل هناك احتياج فعلي لهذا المبدأ التوجيهي؟
هناك  هل  هام:  بطرح سؤال  الجهود  استهالل  يجب  التوجيهية،  المبادئ  أحد  لوضع  التخطيط  عند 
احتياج فعلي لهذا المبدأ التوجيهي؟ يستغرق إعداد المبادئ التوجيهية وقتًا طويالً وال يخلو من تكلفة، 

لذلك يجب إجراء دراسة متأنية لقضايا متعددة قبل الشروع في عملية اإلعداد.
إن إرساء األولويات في األعمال التنظيمية والمعيارية بمنظمة الصحة العالمية يستلزم إجراء 
تقييم ومراجعة مستمرة لمواكبة تطور األولويات داخل الوحدات الفنية وفيما بينها، وذلك ألن طلبات 
المتاحة.  الموارد  على  باالعتماد  الممكن وضعها  التوجيهية  المبادئ  عدد  تفوق  التوجيهية  المبادئ 
وانطالقًا من الحاجة إلى تحديد األولويات، يلزم الحرص على طرح بعض األسئلة األساسية المعينة 

قبل اتخاذ قرار بإعداد أحد المبادئ التوجيهية.

2-1-1 من يريد المبدأ التوجيهي؟ 

المبادئ  لوضع  بطلب  العالمية  الصحة  منظمة  في  األعضاء  الدول  من  أكثر  أو  واحدة  تقدمت  هل 
التوجيهية؟ يجب أن تتولى المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية الوفاء باالحتياجات 

العالمية أو اإلقليمية بشكل عام، وأن تتبنى منظور الصحة العمومية.

2-1-2 هل ينبغي أن تتولى منظمة الصحة العالمية إعداد هذا المبدأ التوجيهي؟ 

هل تم طلب المبادئ التوجيهية من جانب الهيئات اإلدارية التابعة لمنظمة الصحة العالمية؟ هل منظمة 
الصحة العالمية في الوضعية المثلى لطرح اإلرشادات التوجيهية بشأن هذا الموضوع؟ هل يندرج 
وضعية  في  أخرى  منظمة  هناك  هل  العالمية؟  الصحة  منظمة  اختصاص  نطاق  الموضوع ضمن 
أنسب إلصدار هذا المبدأ التوجيهي بحكم مواردها، ومهاراتها في التنفيذ، ورصيدها من الخبرة، أو 

بحكم المعرفة المحلية واإلقليمية التي اكتسبتها؟

2. تخطيط المبادئ التوجيهية
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2-1-3 هل توجد بالفعل مبادئ توجيهية بشأن هذا الموضوع؟ 

منظمة  في  األخرى  اإلدارات  جانب  من  الموضوع  نفس  بشأن  توجيهية  مبادئ  طرح  تم  هل 
باحتياجات  التوجيهية  المبادئ  هذه  تفي  األخرى؟ هل  المنظمات  من  أو غيرها  العالمية  الصحة 
خالل  من  القائم  العمل  تكرار  تجنب  يمكن  العالمية؟  الصحة  منظمة  في  األعضاء  الدول 
مكتبة  ومع  التوجيهية،  المبادئ  استعراض  لجنة  أمانة  ومع  المعنية،  اإلدارات  مع  التشاور 
بالوقوف  يُنصح  فإنه  بالفعل،  قائمة  توجيهية  مبادئ  وجود  تحدد  إذا  العالمية.  الصحة  منظمة 
توصيات  تحديث  في  انظر  حاليًا.  القائم  االحتياج  على  تطبيقها  وإمكانية  النوعية  جودتها  على 
لجنة  تشكيل  يسبق  وضعها  تاريخ  كان  إذا  أو  قديمة  كانت  إن  الحالية  العالمية  الصحة  منظمة 

التوجيهية. المبادئ  استعراض 

2-2 ما هو الغرض من هذا المبدأ التوجيهي ومن الجهات الموجه إليها؟
تحديد هدف واضح  إلى  التوجيهية  المبادئ  بإعداد  القائمون  العالمية  الصحة  يحتاج موظفو منظمة 

والنظر بعين االعتبار إلى القطاع المستهدف عند الشروع في إعداد أحد المبادئ التوجيهية.

2-2-1 ما الذي ستحققه المبادئ التوجيهية؟ 

هل ستتعامل المبادئ التوجيهية مع ممارسات رديئة أو ستغير من نهج البرامج أو السياسة الصحية 
السليم  اإلرشاد  التوجيهية  المبادئ  ستقدم  هل  بالصحة؟  التمتع  حق  لتطبيق  جهودها  معرض  في 
للعاملين بها في النواحي التي ال يعرفون فيها على وجه اليقين ما اإلجراء الواجب اتخاذه؟ يجب أن 

يكون التغلب على عدم اليقين هو محور معظم المبادئ التوجيهية.

2-2-2 ما هي األهداف المحددة للمبدأ التوجيهي؟  

ما هي المؤشرات الصحية أو غيرها من التدابير األخرى التي يُرجى تحسينها؟ ما هو االختبار أو 
النهج الذي ترغب في تقييمه وتوفير التوجيه له؟ من شأن وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق أن 

يحكم عملية إعداد المبادئ التوجيهية ويضفي عليها اليسر.
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2-2-3 ما هي الجهات الموجه إليها؟ 

يجب أن تعتمد المبادئ التوجيهية على تحديد شريحة مستهدفة )مستخدم نهائي( ذات تعريف واضح 
يتم االستقرار عليه في مرحلة مبكرة من عملية إعداد المبادئ التوجيهية، ويجب تطويع التوصيات 
تطبيق  سيتولون  الذين  أولئك  هم  النهائيين  المستخدمين  أن  )الحظ  الشريحة.  تلك  تناسب  بحيث 
المبادئ التوجيهية، وليسوا المستفيدين من التدخالت الموصى بها.( وتجدر اإلشارة إلى أن صياغة 
وثائق تهدف إلى تلبية احتياجات صناع السياسات ومديري القطاع الصحي واألطباء وغيرهم من 

األخصائيين الصحيين كلهم في نفس الوقت ليست بالخطوة الواضحة ويُنصح بتالفيها.

2-2-4 من هم المستفيدون من التدخالت الصحية؟  

من المنتفعون بالخدمات وغيرهم من األفراد اآلخرين الذين ستتأثر صحتهم وعافيتهم من خالل التدخالت 
الموصى بها؟ يجب إدماج وجهات نظرهم واحتياجاتهم في عملية إعداد المبادئ التوجيهية منذ البداية.

 2-3-2 متى تكون الحاجة إلى المبدأ التوجيهي؟
يجب النظر بعناية إلى الوقت األمثل لبدء إعداد المبادئ التوجيهية واإلطار الزمني الستكمال المهمة.

2-3-1 لماذا اآلن؟ 

هل هذا هو الوقت األنسب لوضع توصيات، أم أنه من المتوقع أن تستجد بيانات جديدة في المستقبل 
القريب؟ هل ستتغير البنية التحتية أو السياسات القائمة بطريقة تؤثر على تنفيذ المبادئ التوجيهية؟

2-3-2 متى تنشأ الحاجة إلى المبدأ التوجيهي؟ 

فيه  سينشأ  الذي  التوقيت  مع  التوجيهية  المبادئ  لوضع  المتوقع  الزمني  الجدول  يتناسب  أن  ينبغي 
الناحية العملية، يستغرق إعداد المبادئ التوجيهية المعيارية رفيعة  االحتياج إلى اإلرشادات. ومن 
المستوي ما ال يقل عن 9 إلى 12 شهًرا إذا كانت تلك المبادئ ذات نطاق محدود نسبيًا. أما إذا كانت 
المبادئ التوجيهية تهدف إلى تناول عدد كبير من المسائل، وتتضمن العديد من المراجعات المنهجية 

)Systematic Reviews( الجديدة، فقد يستغرق إعدادها سنتين أو ثالث سنوات.
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2-3-3 هل يأتي المبدأ التوجيهي كاستجابة لحالة تستدعي المشورة العاجلة؟  

إذا كان األمر كذلك، فإن عملية وأساليب وضع المبادئ التوجيهية قد تختلف عما هو مستخدم للمبادئ 
التوجيهية  المبادئ  نطاق  تقليص  يلزم  قد  مضغوط،  زمني  جدول  ظل  وفي  المعيارية.  التوجيهية 
السريع، وعمليات وطرق وضع  إلى ذلك، يمكن أن يؤدي االستعراض  إلى حد كبير. وباإلضافة 
ولذلك يجب  التحيز.  نسبة عالية من مخاطر  تشوبه  نهائي  بُمؤلَّف  الخروج  إلى  التوجيهية  المبادئ 
العالمية موازنة هذا الخطر مع طلب إعداد توصيات بسرعة )راجع  على موظفي منظمة الصحة 

الفصل الحادي عشر(.

2-4 هل سيتم تنفيذ التوصيات الواردة في المبادئ التوجيهية؟
صحة  تحسين  في  العالمية  الصحة  منظمة  عن  الصادرة  التوجيهية  المبادئ  من  الغرض  يتمثل 
تطويعها،  أو  اعتمادها  أو  التوجيهية،  المبادئ  نشر  يلزم  ذلك،  لتحقيق  والسكان.  األفراد  ورفاهية 

توصياتها. وتنفيذ 

2-4-1 هل يقع المبدأ التوجيهي وتطبيقه في إطار اختصاص البرنامج المتصل وميزانيته؟

في إطار إصالح منظمة الصحة العالمية )1(، فإنه ينبغي أن تندرج جميع أعمال منظمة الصحة العالمية 
ضمن اإلطار العام لبرنامج العمل )GPW( وميزانيته، على النحو المتفق عليه مع  الهيئات اإلدارية 
التابعة لمنظمة الصحة العالمية. وفي حال تعدي المبدأ التوجيهي عن هذا المجال االختصاصي، فسيكون 

من الصعب تبرير الموارد والميزانية الالزمة إلتمام العمل.

2-4-2 هل توجد عملية لنشر التوصيات الواردة وتنفيذها؟

من الجهة المرجحة أن تتولى تنفيذ التوصيات؟ ما هو مستوى التوجيه المطلوب وبأي شكل يكون؟ 
ما هي البنية التحتية المطلوبة والخدمات الالزمة للتنفيذ؟ هل الوصول إلى الخدمة من االعتبارات 
المهمة؟ ينبغي النظر في هذه القضايا من البداية، ألنها تؤثر على تحديد المكلفين بالمشاركة، وعلى 

الموارد المطلوبة وكيفية وضع التوصيات وعرضها.
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2-5 من الذي ينبغي أن يشارك في وضع المبادئ التوجيهية؟
واألشخاص  المجموعات  من  كبير  عدد  بين  تعاون  على  التوجيهية  المبادئ  إعداد   ينطوي 

)راجع الفصل الثالث(. ويجب إشراك هؤالء األشخاص وهذه المجموعات منذ البداية.

2-5-1 هل لديك موافقة مديرك؟ 

ستحتاج إلى موافقة رسمية من مديرك قبل أن يتسنى للجنة استعراض المبادئ التوجيهية النظر في 
اقتراح التخطيط أو النسخة النهائية من المبدأ التوجيهي المقدم من جانبك. وباإلضافة إلى ذلك، سوف 
يحتاج مساعد المدير العام لديك إلى الموافقة على المبادئ التوجيهية النهائية بعد استعراضها والموافقة 

عليها من جانب لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.

2-5-2 ما هي اإلدارات التابعة لمنظمة الصحة العالمية التي يجب إشراكها؟

هل لإلدارات األخرى في المقر الرئيسي أو في المكاتب اإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية – 
بما في ذلك المكاتب ذات االختصاصات المتداخلة – مصلحة في المبادئ التوجيهية، أو خبرة ذات 
الفنية في منظمة الصحة  صلة، أو هل تتولى إصدار مؤلفات مماثلة؟ يجب إعداد قائمة بالوحدات 
العالمية والمنظمات الرئيسية األخرى والخبراء وأصحاب المصلحة الخارجية ممن يلزم استشارتهم 

أو مشاركتهم في عملية إعداد المبادئ التوجيهية.

2-5-3 هل تم تحديد خبراء في أساليب المبادئ التوجيهية؟

بصفة عامة، يقوم العاملون بمنظمة الصحة العالمية بتكليف خبراء إجراء المراجعات المنهجية وإعداد 
المبادئ التوجيهية بصياغة األسئلة األساسية؛ وتحديد وتقييم وتجميع األدلة )البيّنات( وترجمتها إلى 

توصيات. وينبغي تحديد هؤالء الخبراء في مرحلة مبكرة من عملية إعداد المبادئ التوجيهية.

2-6 اعتبارات إضافية
بمجرد التأكد من وجود احتياج إلى مبدأ توجيهي لدى المستخدمين النهائيين المعنيين وفور التثبت 
التدخالت  أو  التدابير  المستفيدين من  أو غيرهم من  بالخدمة  المنتفعين  بالفائدة على  أنه سيعود  من 

الموصى بها، فستحتاج إلى النظر في عدة عوامل أخرى قبل البدء في المشروع.
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2-6-1 هل الموارد الالزمة إلعداد أحد المبادئ التوجيهية متوفرة؟

تنفيذ مراجعات منهجية،  المستوى يتطلب توفير موارد لتحديد أو  إن إعداد مبادئ توجيهية رفيعة 
وعقد اجتماعات، وتغطية تكاليف اإلعداد. ويرجى مالحظة أنه ليس بوسع منظمة الصحة العالمية 
السادس(.  الفصل  )راجع  تجارية  كيانات  من  واردة  أموال  على  باالعتماد  توجيهية  مبادئ  إعداد 
موظفي  قبل  من  العمل  في  التفاني  من  أيًضا على ساعات طويلة  التوجيهية  المبادئ  إعداد  يشتمل 

منظمة الصحة العالمية.

2-6-2 ما هي أنواع المنشورات والنماذج التي تفكرون فيها؟

ما مستوى التفاصيل والصيغة الشكلية التي ستعود بأعظم فائدة على الجمهور المستهدف؟ ال يكون 
المبادئ  إعداد  لكيفية  التفصيلي  الوصف  من  عام  بشكل  مهتمين  التوجيهي  المبدأ  من  المستفيدون 
الميزانية  وتحديد  التخطيط  ينبغي  لذلك  العالمية،  الصحة  منظمة  بمعايير  تلتزم  بحيث  التوجيهية 
الالزمة لتنفيذ منتجات فرعية مثل الملخصات، أو طرق الحساب، أو اللوحات البيانية الجدارية التي 
صممت خصيًصا للمستخدمين النهائيين للمبدأ التوجيهي. وقد تكون اإلصدارات اإللكترونية – والتي 
بالمقارنة  العملية  الناحية  كلفة وأفضل من  أقل  بمنشورات ورقية قصيرة –  تكون مصحوبة  لعلها 

مع اإلصدارات المطبوعة.

2-6-3 ما هي نوعية التراجم التي تخططون لها؟

التوجيهي  المبدأ  الموضحة في  للمشورة  احتياًجا  بها األشخاص األكثر  يتحدث  التي  اللغات  ما هي 
الصادر؟ ينبغي النظر بعين االعتبار إلى آثار الميزانية واإلطار الزمني، واختر اللغة )واحدة كانت 

أو أكثر( بعناية لترجمة المبدأ التوجيهي.

2-7 دراسة نطاق المبادئ التوجيهية
دراسة النطاق هي عملية تحديد ما سيدخل في إطار المبدأ التوجيهي وما لن يتم تضمينه. ولكي يتم 

تحديد النطاق، فإنه يلزم تحديد ما يلي:
جوانب الممارسة أو السياسة التي ينطبق عليها المبدأ التوجيهي ■
حاالت التدخل أو األساليب المنهجية أو حاالت التعرض محل االهتمام )أي المواضيع ذات  ■

 األولوية(
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األفراد و/أو الشرائح السكانية )بما فيها األقليات( التي تهدف التوصيات إلى التأثير فيها ■
النتائج الهامة – بما يشمل الفوائد واألضرار على حٍد سواًء – التي قد تنتج. ■

سوف تقود دراسة النطاق الخاص بأحد المبادئ التوجيهية إلى تحديد محور تركيز التوصيات، 
هذه  تتأكد  أن  ينبغي  التوصيات.  إلبالغ  أدلة  عن  البحث  ستحكم  التي  الرئيسية  األسئلة  عن  فضالً 
للتنفيذ ضمن  وقابل  التركيز،  من  كاٍف  قدر  وعلى  معقول،  بحجم  التوجيهي  المبدأ  أن  من  العملية 

اإلطار الزمني المخصص ومع الموارد المتاحة.
ال تخلو دراسة النطاق من صعوبة جّمة لكنها تندرج بين الجوانب األكثر أهمية بين خطوات 
إعداد المبادئ التوجيهية. وإذا تم تحديد نطاق المبادئ التوجيهية بشكل سليم، فينبغي أن تسير عملية 
بما  الخروج بمنتج نهائي وثيق الصلة  يتم  يُفترض أن  التوجيهية بسهولة ويسر كما  المبادئ  إعداد 
يحتاج إليه المستخدم النهائي. أما في حالة ما إذا كان النطاق غير صحيح، يتم إهدار الموارد ويظل 

المستخدم النهائي في حالة من عدم اليقين بشأن طريقة التدخل أو النهج األمثل الواجب اتباعه.

2-7-1 كيف يمكن تحديد نطاق المبدأ التوجيهي

يتضمن تحديد نطاق المبادئ التوجيهية سلسلةً من الخطوات، يؤديها بصفة عامة أو ينسقها الموظف 
المتخصص والمسؤول.

صياغة النطاق المحتمل – صياغة النطاق المقترح وقائمة من الموضوعات المحتملة ذات  ■
األولوية.

إعداد الفريق التوجيهي المعني بالمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية  ■
)ويُشار إليه اختصاًرا باسم "الفريق التوجيهي" في بقية النص( – تتم دعوة مجموعة 

صغيرة من العاملين بمنظمة الصحة العالمية بحيث تضم ممثلين عن جميع اإلدارات ذات 
الصلة، وذلك لتقديم التعليقات عن النطاق المقترح للمبادئ التوجيهية.

تحديد قائمة الموضوعات ذات األولوية – حيث يلزم تحديد القضايا الرئيسية بغرض  ■
الوقوف على مجال العمل ومدى تعمقه. وال يجب بذل محاولة إلعداد قائمة تضم كل شيء؛ 

حيث يلزم مقاومة إغراء وضع كتاب دراسي. وينبغي التركيز على عمليات التدخل أو 
السياسات التي تكون هناك رغبة إلجراء تغييرات في الممارسات المتعلقة بها وبشرط أن 
تكون هذه التغييرات ممكنة، وعلى أن تقتصر على الجوانب التي يشوبها عدم التكافؤ  أو 

الخالف أو عدم اليقين. على الرغم من أن بعض المعلومات المرجعية عن خلفية الموضوع 
قد تكون مفيدة، إال أنه ينبغي تجنب الغوص في المسائل المرجعية )مثل األوبئة، وعلم 

األمراض، وعلم العقاقير(، إال إذا كانت تتعلق بشكل مباشر بموضوع الجدل الذي يعتزم 
المبدأ التوجيهي حله.
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البحث في المطبوعات – يجب إجراء بحث أولي في المطبوعات لتحديد المعلومات ذات  ■
الصلة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية القائمة والمراجعات المنهجية، وتقارير تقييم التقنيات 

الصحية والتقييمات االقتصادية لموضوع المبدأ التوجيهي. في هذه المرحلة ال ينبغي أن 
يكون البحث شاماًل؛ فبمجرد وضع األسئلة وصياغة التوصيات، سيتم إجراء مراجعات 

منهجية صارمة إليجاد األدلة المناسبة.
زيادة التركيز ‒ خذ خطوة للوراء واسأل عما إذا كنت بحاجة إلى تضمين كل هذه  ■

الموضوعات. في الوقت الراهن حاول تقييد القائمة النهائية إلى أدنى حد ممكن، ألنها تميل 
إلى التوسع خالل عملية إعداد المبادئ التوجيهية.

صياغة األسئلة األساسية ‒ استخدم قائمة الموضوع لصياغة األسئلة الرئيسية المراد  ■
اإلجابة عنها في المبدأ التوجيهي. وسوف تقوم هذه األسئلة بتوجيه عملية البحث عن األدلة 

ويستحسن وضعها باستخدام صيغة "جمهور المرضى، وجانب التدخل المطلوب تحديد 
 )PICO جدواه، ووجه المقارنة، والمحصلة المرجوة" )أو ما يُعرف اختصاًرا باسم 

)راجع الفصل السابع(.
•العدالة وحقوق اإلنسان والشؤون الجنسانية –هل ستؤثر التوصيات على العدالة، وحقوق  ■

اإلنسان، والشؤون الجنسانية؟ هل يتم األخذ في االعتبار األقليات المعنية في األسئلة 
الرئيسية؟ ينبغي النظر في هذه القضايا في وقت مبكر وخالل عملية إعداد المبادئ 

التوجيهية )راجع الفصل الخامس(.
المراجعة – بمجرد قيام الفريق التوجيهي بإرساء نطاق المبادئ التوجيهية، فيجب توزيع  ■

ملخص للنطاق على فريق إعداد المبادئ التوجيهية، وأحياًنا ما يتم توزيعه على أصحاب 
المصلحة اآلخرين للتعليق عليه. ينبغي تذكير هذه المجموعات بأن منظمة الصحة العالمية 

تقوم بإعداد مبدأ توجيهي، وليس كتاًبا دراسًيا، ألن المراجعين سيقترحون في جميع الحاالت 
تقريًبا توسيع النطاق المخطط له.

إعادة النظر – بمجرد االنتهاء من دمج التعليقات الخارجية حسب االقتضاء، يلزم استعراض  ■
النطاق واألسئلة األساسية مرة أخرى. هل النطاق في حدود المستطاع؟ هل اإلطار الزمني 

معقول؟ هل تتوفر الموارد المالية والبشرية؟

2-8 مراجع
1. WHO reform [website] . Geneva: World Health Organization; 2014 )http://www.

who.int/about/who_reform/en, accessed 11 November 2014( .



عند إعداد المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، يجب تأسيس أربع مجموعات )جدول 1-3(:
التوجيهي ■ الفريق 
فريق إعداد المبادئ التوجيهية ■
فريق المراجعة الخارجية ■
فريق المراجعة المنهجية ■

ويتم  مختلفة،  ومهام  ومسؤوليات  وأدوار  نظر  ووجهات  بمهارات  المجموعات  هذه  تتمتع 
تأسيسها في أوقات مختلفة، إال أن جميع جهودها تتآزر لتقديم مبادئ توجيهية رفيعة المستوى.

3-1 مجموعة التوجيه
يجب تكوين مجموعة التوجيه برئاسة المختص التقني المسؤول بمجرد اتخاذ الوحدة التقنية قرار 
المضي في وضع المبادئ التوجيهية. وتضم مجموعة التوجيه أعضاًء من جميع أقسام منظمة 
الصحة العالمية والمكاتب اإلقليمية ممن يرتبط عملهم ارتباًطا مباشًرا بموضوع المبدأ التوجيهي، 
إال أنه من المستحسن أال يتعدى عدد أعضاء المجموعة ما بين 8 أو 10 أعضاء لزيادة مستوى 
مجموعة  تتطلب  التوجيهية  اإلرشادات  بعض  أن  من  الرغم  على  لها،  حد  أقصى  إلى  الكفاءة 

توجيهية أكبر عددًا وتضم ممثلين عن جميع األقسام والمناطق المعنية.
يجب أن يكون أعضاء مجموعة التوجيه مستعدين لتخصيص الكثير من الوقت لهذه المهمة، 
القيام بذلك، فال يجب  القادرين على  وبالنسبة لكبار الموظفين في منظمة الصحة العالمية غير 
إشراكهم ضمن األعضاء. وإنما ينبغي استشارتهم أثناء عملية إعداد المبادئ التوجيهية حسبما 
يتيسر ذلك. إذا تم إعداد المبادئ التوجيهية باالشتراك مع منظمة أخرى، فإن أفراد تلك المؤسسة 
الفريق  تكوين  يقتصر  كذلك،  الوضع  يكن  لم  فإن  التوجيهي.  الفريق  أيًضا عضوية  سيكتسبون 

التوجيهي على موظفي منظمة الصحة العالمية وحدهم من المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية.
يتمثل دور الفريق التوجيهي فيما يلي:

تقديم الدعم اإلداري لعملية إعداد المبادئ التوجيهية. ■
صياغة نطاق المبادئ التوجيهية واألسئلة الرئيسية بصيغة PICO )راجع الفصل الثاني  ■

والفصل السابع(.
تحديد فريق المراجعة المنهجية والخبير المختص باألساليب المنهجية )واحًدا كان أو  ■

أكثر(.
اإلعداد ووضع اللمسات األخيرة على مقترح التخطيط إلحالته إلى لجنة استعراض  ■

المبادئ التوجيهية )راجع الفصل الرابع(.
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اإلشراف على عملية استخالص البيّنات وتقييمها وتجميعها. ■
تحديد أعضاء مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية وفريق المراجعة الخارجية. ■
تجميع وتقييم إجراءات الكشف عن المصالح وإدارة حاالت التضارب فيها بالتعاون مع مدير  ■

الوحدة التقنية وبالتشاور مع مكتب االمتثال واألخالقيات وإدارة المخاطر )CRE( وفًقا لما 
يقتضيه األمر )راجع الفصل السادس(.

تنظيم اجتماعات مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية. ■
صياغة التوصيات التي تعتمد على قرارات مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية. ■
صياغة نسخة نهائية من المبدأ التوجيهي، بالتعاون مع المحرر التقني. ■
اإلشراف على المراجعة الندية، والتعليقات المقدمة من خالل المراجعة، ومراجعة المبادئ  ■

للصياغة على نحو مالئم. التوجيهية 
إرسال المبادئ التوجيهية النهائية إلى لجنة استعراض المبادئ التوجيهية ومراجعتها على  ■

النحو المشار إليه لتلبية متطلبات لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.
اإلشراف على نشر المبدأ التوجيهي وتوزيعه. ■
مراقبة المعلومات الجديدة، واحتياجات المستخدمين، والطلبات التي تشير إلى الحاجة إلى  ■

إجراء تحديث.

تقع المسؤولية على الموظف التقني المسؤول فيما يتعلق بضمان إتمام وظيفة هذه المجموعة 
ورئيس  العالمية  الصحة  لمنظمة  التابعين  والخبراء  األقسام  مع  التنسيق  وكفاءة فضالً عن  بفعالية 

مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية واألعضاء واستشارتهم عندما يتطلب األمر.

3-2 مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية
إعداد  في  الرئيسية  مهمتهم  تتمثل  خارجيين  خبراء  من  التوجيهية  المبادئ  إعداد  مجموعة  تتألف 
التوصيات القائمة على البيّنات. وتتولى المجموعة أيًضا أداء المهمة الهامة لالستقرار بشكل نهائي 
PICO. يجب  على نطاق المبدأ التوجيهي واألسئلة الهامة التي تتعلق بالمبادئ التوجيهية بصيغة 
قيام  بمجرد  وذلك  التوجيهية،  المبادئ  إعداد  عملية  من  مبكرة  مرحلة  في  المجموعة  هذه  تأسيس 
الفريق التوجيهي بتحديد النطاق العام للمبادئ التوجيهية والجمهور المستهدف وبدء صياغة األسئلة 

الرئيسية.
يتم تحديد األعضاء المحتملين لمجموعة إعداد المبادئ التوجيهية من خالل الفريق التوجيهي 
ويتم تحديدها لتشمل المهارات التقنية، ووجهات النظر المختلفة، والتمثيل الجغرافي المطلوب. يجب 
اتخاذ  عملية  في  والكفاءة  أفرادها  بين  المؤثر  التفاعل  تضمن  بدرجة  المجموعة صغيرة  تكون  أن 
القرار، كما يجب أن يكون عدد أفرادها كبيًرا بما يضمن تمثيل جميع الخبرات ووجهات النظر ذات 
الصلة. وعادةً ما تكون مجموعة يتراوح قوامها ما بين 10 إلى ۲0 عضًوا تكون مجدية وفعالة، على 
الرغم من أن مجموعات إعداد المبادئ التوجيهية يمكن أن تكون أكبر حجًما إذا كان نطاق المبادئ 
التوجيهية واسعًا. يمكن للمجموعة عقد اجتماعات عبر شبكة اإلنترنت أو المكالمات الهاتفية ولكن 
عادة ما ستحتاج أن يكون لديها على األقل اجتماع مباشر لمرة واحدة لصياغة التوصيات التي تعتمد 

على مراجعات منهجية لألدلة والمعلومات األخرى )راجع الفصل العاشر(.
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ال يتقاضى أعضاء مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية أجًرا وال يحصلون على أية تعويضات 
يقوم  قد  التوجيهية.  المبادئ  هذه  في  بهم  الخاص  بالعمل  المرتبطة  المباشرة  النفقات  بخالف  مالية 
المبادئ  إعداد  مجموعة  ألعضاء  يتسنى  بحيث  المشروع  ميثاق  بإعداد  المسؤول  التقني  الموظف 
التوجيهية تفّهم أدوارهم ومسؤولياتهم بوضوح قبل االلتزام بالعمل. يشارك أعضاء مجموعة إعداد 
المبادئ التوجيهية في عملية إعداد المبادئ التوجيهية في االجتماعات باعتبارهم أفراد وليس ممثلين 

للمؤسسات أو المنظمات التي ينتسبون إليها.
يتمثل دور مجموعة إعادة المبادئ التوجيهية في:

تقديم إسهامات في نطاق المبادئ التوجيهية. ■
■ .PICO مساعدة الفريق التوجيهي في عملية إعداد األسئلة األساسية بصيغة
اختيار النتائج ذات األولوية وترتيبها بحيث تكون الدليل المرشد لمراجعة البيّنات والتركيز  ■

على التوصيات.
أو  ■  )GRADE( البيّنات تقييم وصف  التوصيات، وإعداد  تقييم  فحص عملية تصنيف 

التوصيات  إبالغ  في  المستخدمة  للبيّنات  النوعية  الجودة  على  للوقوف  األخرى  التقييمات 
المعطيات. وتقديم 

تفسير البيّنات، مع مراعاة التوازن الكلي للفوائد واألضرار بشكل واضح. ■
صياغة التوصيات التي تأخذ بعين االعتبار الفوائد، واألضرار، والقيم،  ■

والتفضيالت، والتوفر، والعدالة، والمقبولية، ومتطلبات الموارد وغيرها من العوامل 
األخرى حسب الحاجة.

مراجعة المستند النهائي الخاص بالمبادئ التوجيهية والموافقة عليه قبل إرساله إلى لجنة  ■
استعراض المبادئ التوجيهية.

3-2-1 تكوين المجموعة المعنية بإعداد المبدأ التوجيهي

لجميع  ممثلين  أفراد  من  وتتشكل  متعددة،  تخصصات  إلى  التوجيهي  المبدأ  إعداد  مجموعة  تستند 
باستثناء  التوجيهية،  المبادئ  تستخدم  أن  المرجح  من  التي  العالمية  الصحة  لمنظمة  التابعة  األقاليم 
موازنة  يجب  األخرى.  المتحدة  األمم  منظمات  من  غيرهم  أو  العالمية  الصحة  منظمة  موظفي 
عضويتها من الناحية الجنسانية أو من الناحية الجغرافية. وهناك احتمالية واردة لتضارب المصالح 
التوجيهية )راجع  المبادئ  مما يشّكل اعتباًرا له أهميته عند اختيار وتأكيد أعضاء مجموعة إعداد 
الفصل السادس(. وهناك العديد من الطرق لتحديد األعضاء وترشيحهم واختيارهم ضمن مجموعة 
المعروفة  التخصصية  الشبكات  من  األعضاء  اجتذاب  إلى  فباإلضافة  التوجيهية؛  المبادئ  إعداد 
والمراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، فإنه يمكن التفكير في توجيه نداء مفتوح للمرشحين، 

ويتمثل الهدف من ذلك في تكوين مجموعة متنوعة تضم ما يلي:
الخبراء التقنيين ذوي الصلة ■
المستخدمين النهائيين، مثل مديري البرامج والمختصين بالصحة، والذين سيقومون باعتماد  ■

المبادئ التوجيهية والتأقلم معها وتنفيذها.
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ممثلي المجموعات األشد تأثراً بالتوصيات الواردة في المبادئ اإلرشادية، مثل المنتفعين  ■
بالخدمات، وممثلي الشرائح المحرومة.

الخبراء في تقييم البيّنات وإعداد المبادئ اإلرشادية التي تستند إلى البيّنات. ■
الخبراء التقنيين اآلخرين حسب الحاجة )كأحد المختصين في مجال االقتصاد الصحي أو  ■

خبير في مجال العدالة وحقوق اإلنسان والشؤون الجنسانية(.

3-2-1 رئيس مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية
الفريق  يقوم  ما  وعادةً  رئيسيًا،  قراًرا  التوجيهية  المبادئ  إعداد  مجموعة  رئيس  تحديد  عملية  تُعد 
أعضاء  قبل  من  االختيار  على  عام  بشكل  االتفاق  يتم  أن  يجب  أنه  إال  الرئيس،  بتحديد  التوجيهي 
مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية. يجب أن يكون الرئيس خبيًرا في عملية تيسير أعمال المجموعات 
النقدي  التقييم  للتوصل إلى قرارات تقوم على إجماع اآلراء، ويجب أن يكون ذا خبرة في إجراء 
وتفسير البيّنات وتقديم التوصيات المستندة إلى البيّنات؛ ويجب أال يرتبط بأية مصالح مالية تتعلق 
بموضوع المبادئ التوجيهية. على الرغم من ضرورة إلمام الرئيس بمعرفة عامة بموضوع المبدأ 
التوجيهي، فال ينبغي أن تُوكل رئاسة المجموعة إلى شخص لديه آراء متصلبة بشأن عمليات التدخل 
وفقًا ألية اعتبارات.  يجب أن تكون لدى الرئيس خبرة في أداء العمليات التي تعتمد على إجماع 
اآلراء والتي تضم أشخاًصا يتبنون آراًء مختلفة. يمكن للرئيس أن يكون خبيًرا في األساليب المنهجية 
تعتمد على  التي  التوصيات  البيّنات وصياغة  التوجيهية ومتمرس في مجال تجميع  المبادئ  لوضع 
في  الرئيس  محل  يحل  لكي  التوجيهي  الفريق  خالل  من  للرئيس  نائب  تحديد  أيًضا  يجب  البيّنات. 
حالة غيابه ويشارك في أداء مهام الرئيس ومسؤولياته. يجب أن تكون خبرة الرئيس ونائب الرئيس 
مكملة لبعضهما البعض، خاصةً فيما يتعلق بالخبرة القائمة في موضوع المحتوى ومقارنتها بأساليب 
إعداد المبادئ التوجيهية أو تنفيذها. كما ستساعد أيًضا المهارات ووجهات النظر المكملة في تحقيق 
المحددة.  التوصيات  المحتوى وآراؤه حول  إذا ما كان خبيًرا في مجال  الرئيس  تأثير  التوازن مع 
ويتقاسمان  الرئاسة  في منصب  يشتركان  هناك مسؤوالن  يكون  أن  مقبول وهو  آخر  خيار  وهناك 
المديرين  أحد  يكون  قد  المثال،  سبيل  على  متكاملة.  نظر  ووجهات  وخبرات  متساوية  مسؤوليات 
ويكون  فيما  التوجيهية  المبادئ  بمجال  تتعلق  التي  المنهجية  باألساليب  مختًصا  خبيًرا  المشاركين 

اآلخر خبيًرا في الموضوع.

3-2-1-2 الخبراء المتخصصون
التوجيهية  المبادئ  موضوع  في  التخصيصية  خبرتهم  بحكم  تحديدهم  يتم  الذين  لألفراد  يكون 
يهيمنوا  أن  لهم  ينبغي  ال  أنه  إال  التوجيهية،  المبادئ  إعداد  بمجموعة  يتعلق  فيما  البالغة  أهميتهم 
للمؤسسات  واالنتساب  الخبرات  تنوع  تعكس  متوازنة  تكوين مجموعة  من  فالبد  المجموعة؛  على 

المختلفة. المهنية  والتخصصات 

3-2-1-3 المستخدمون النهائيون للمبدأ التوجيهي
يجب أن يشارك في مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية أصحاب الخبرة المباشرة في إدارة الحالة أو 
 المشكلة التي يتناولها المبدأ التوجيهي، ومن سيضطلعون بأداء دور في تنفيذ التوصيات الجديدة – بما 
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يشمل أعضاء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومديري البرامج، والعاملين في مجال الرعاية 
الصحية وغيرهم من المستخدمين النهائيين للمبادئ التوجيهية. على سبيل المثال، يجب على العاملين 
في مجال التمريض والرعاية الملِطّفة المشاركة في إعداد مبادئ توجيهية حول إدارة األلم؛ ويجب 
التوجيهية المعنية بمنع العدوى  المبادئ  على مديري المستشفيات تقديم المساعدة فيما يتعلق بإعداد 
والتحكم بها في مرافق الرعاية الصحية. ويتمثل الهدف في ضمان أن يعود مستند المبادئ التوجيهية 

في صيغته النهائية بالنفع على المستخدمين النهائيين ويتسنى لهم استيعابه بسهولة.

3-2-1-4 ممثلو القطاعات المتأثرة بالتوصيات
يتمتع األفراد الذين قد يتأثرون بواحدة أو أكثر من عمليات التدخل أو األساليب المنهجية التي يتناولها 
المبادئ  إعداد  عملية  في  قيّمة  نظر  تقديم وجهات  على  بالقدرة   – ممثلوهم  أو   – التوجيهي  المبدأ 
التوجيهية، إذ يمكنهم المساعدة في التأكد من أن المبدأ التوجيهي يعكس احتياجات الجهات المستفيدة 
المعنية باألمر، وأنه يمكن تنفيذه تنفيذًا فعّاالً، كما يمكن لهؤالء األفراد أيًضا مساعدة مجموعة إعداد 
المبدأ التوجيهي على تفهم تأثير التوصيات في الحياة الواقعية. على سبيل المثال، يجب أن تستفيد 
المبادئ التوجيهية الخاصة بعملية إدارة مرض السكري من المعطيات التي يسهم بها المصابون بداء 
السكري. وعلى نفس الشاكلة، يجب أن تستفيد المبادئ التوجيهية الخاصة بالموارد البشرية العاملة 
إيجاد  الرغم من أن  العّمال. على  اتحاد  الُمقدّمة من خالل ممثلي  المعطيات  في مجال الصحة من 
هؤالء األفراد الذين يتمتعون بالخلفية الضرورية ليس باألمر اليسير عند إعداد المبادئ التوجيهية 
العالمية، فهناك عدد متزايد من المجموعات التي تعمل على المستوى الدولي. كما يوجد بالعديد من 
الدول مؤسساٌت غير حكومية نتوسم في أعضائها القدرة على المشاركة في مجموعة إعداد المبادئ 
التابعين  نيابةً عن المؤسسة  التوجيهية بقدرات فردية، أو حضور االجتماعات باعتبارهم مراقبون 

لها )راجع  قسم 3-5-3(.
على  يساعد  التوجيهية  المبادئ  بإعداد  المعنية  المجموعات  في  بالخدمة  المنتفعين  إشراك  إن 

ضمان ما يلي:
االرتباط الوثيق بين المسائل التي يتم تناولها والمنتفعين بالخدمة. ■
مراعاة النواحي الهامة من تجربة المرض. ■
تحديد النتائج الضرورية الهامة ومنحها األولوية. ■
مراعاة التوازن بين الفوائد واألضرار الناتجة عن عملية التدخل عند صياغة التوصيات. ■

المبادئ  إعداد  عملية  في  بالخدمة  المنتفعين  مشاركة  أسلوب  على  معينة  قيود  تنشأ  قد 
التوجيهية، ومن بينها:

عدم وجود مجموعات منظمة للمستفيدين من الخدمة، مما يصّعب من تحديد األفراد القادرين  ■
على المشاركة في مجموعات إعداد المبادئ التوجيهية.

عدم قدرة الفرد على تمثيل وجهات النظر والخبرات المتنوعة لجميع المتأثرين بالمرض  ■
أو الحالة.

المصطلحات العلمية المعقدة التي يستخدمها القائمون على وضع المبادئ التوجيهية والخبراء  ■
المتخصصون في المجال.
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تشير التجارب الُمقدّمة من مؤسسات مثل المعهد القومي البريطاني للتمييز في الصحة والرعاية 
)NICE( إلى أن المستفيدين من الخدمة يقدمون إسهامات هامة في عملية إعداد المبادئ التوجيهية 

وذلك عندما يتلقون التدريب والدعم )۲, 3(.

 3-2-1-5 الخبراء في مجال إعداد المبادئ التوجيهية
من المحبذ أن تضم مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية خبيًرا واحدًا على األقل من أرباب الخبرة في 

مجال العمليات واألساليب المتبعة إلعداد المبادئ التوجيهية القائمة على البيّنات.

3-2-1-6 خبير اقتصادي
هناك إسهامات هامة يمكن للخبير االقتصادي أن يقدمها إلى مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية إن 
هي صادفت مشكالت تتعلق بشّح الموارد أثناء صياغة التوصيات، إذ يمكن لعضو المجموعة بهذه 
الخلفية أن يقدم االستشارة حول الشؤون المتعلقة بالكفاءة االقتصادية، مثل ترشيد التكلفة، أو بشأن أي 
من آثار أخرى للموارد قد تترتب على عمليات التدخل قيد النظر فيها. كما يمكن للخبير االقتصادي 
البيانات االقتصادية ذات الصلة والبيّنات المتعلقة باستخدام  تقديم اإلفادة بشأن كيفية إيجاد وتفسير 
المورد. في حالة اتباع أسلوب نمذجة البيانات االقتصادية إلبالغ واحد أو أكثر من التوصيات، فمن 
في  لديهم خبرة  أكثر ممن  أو  فرد  التوجيهية على  المبادئ  إعداد  تشتمل  مجموعة  أن  الضروري 
النمذجة االقتصادية أو أن يتم تكليف أحد الخبراء بحضور اجتماع مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية.

3-2-1-7 خبير في مجال العدالة وحقوق اإلنسان والشؤون الجنسانية
إذا ضمت مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية بين أعضائها خبيًرا من أصحاب الخبرة في مجال العدالة، 
وتفسيرها،  البيّنات  تحليل  في  يسهم  أن  الخبير  هذا  فبإمكان  اإلنسان،  وحقوق  الجنسانية،  والشؤون 
والوقوف على كيفية تأثير عملية التدخل على بعض الشرائح السكانية الفرعية، وذلك تبعًا لموضوع 
المبدأ التوجيهي. فعلى سبيل المثال، يمكن لخبير بهذا الشكل أن يسهم بآرائه حول كيفية تأثر الرجال 
متباينة،  جنسانية  ألعراف  الخاضعين  من  وتنوعهم،  اختالفهم  وعلى  حياتهم  مدى  على   – والنساء 
وينتمون إلى شرائح دخل وفئات تعليمية مختلفة – بشكل مختلف من خالل التوصيات الواردة في 

المبادئ التوجيهية.

3-3 فريق المراجعة الخارجية
باإلضافة  التوجيهية  المبادئ  بموضوع  المهتمين  األشخاص  من  الخارجية  المراجعة  فريق  يتكون 
إلى األشخاص الذين سيتأثرون بالتوصيات )وغالبًا ما يُشار إليهم "بأصحاب المصالح"(. ولذلك، قد 
يشتمل فريق المراجعة الخارجية على خبراء متخصصين، ومستخدمين نهائيين، ومديري برامج، 
المبادئ  التي تمت مناقشتها من خالل  بالحالة  يتأثرون  الذين  الدعم واألفراد  المعنية بحشد  والفرق 
بوجه عام من خالل  الفريق  تأسيس هذا  يتم  المصالح.  إلى جانب غيرهم من أصحاب   التوجيهية، 
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الفريق التوجيهي بعد االستقرار على الفريق المكلف بإعداد المبدأ التوجيهي، وبمجرد صياغة نطاقه 
واألسئلة الرئيسية به. تتنوع أساليب االنتداب، حيث يمكن للفريق التوجيهي ولمجموعة إعداد المبادئ 
التوجيهية اقتراح أسماء أو توجيه نداء مفتوح لألشخاص والمؤسسات المعنيّة. وعلى غرار فريق 
والجغرافية  الجنسانية  الناحية  من  االستعراض  فريق  موازنة  يجب  فإنه  التوجيهية،  المبادئ  إعداد 
كما ينبغي تقديم وجهات نظر متنوعة. في حالة غياب وجهات النظر الهامة أو أصحاب المصالح 

المهمين في مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية، فإنه يجب تمثيلهم في فريق المراجعة الخارجية.
لعملية  المختلفة  المراحل  في  للمشاركة  الخارجية  المراجعة  فريق  تقديم طلب ألعضاء  يمكن 
يقوم  قد  التوجيهي.  الفريق  واحتياجات  الموضوع  طبيعة  على  اعتمادًا  التوجيهية،  المبادئ  إعداد 
فريق المراجعة الخارجية بعرض نطاق المبادئ التوجيهية واألسئلة الرئيسية )بصيغة PICO( في 
المراحل المبكرة من عملية إعداد المبادئ التوجيهية، وعرض المستند الخاص بالمبادئ التوجيهية 
التوجيهية  المبادئ  بمراجعة  الخارجية  المراجعة  فريق  قيام  عند  المراحل.  هذه  نهاية  في  النهائية 
مدى  حول  التعليقات  وإصدار  ناقصة  بيانات  أو  أخطاء  أية  تحديد  في  يتمثل  دورها  فإن  النهائية، 
تغيير  وليس  التنفيذ –  الناتجة عن عملية  واآلثار  معينة،  بنواحٍ  تتعلق  التي  والمشكالت  الوضوح، 
فريق  أعضاء  انتاب  إذا  التوجيهية.  المبادئ  إعداد  فريق  قبل  من  صياغتها  تمت  التي  التوصيات 
المراجعة الخارجية الشعور بالقلق فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من التوصيات، فيجب على مجموعة 
إعداد المبادئ التوجيهية عقد اجتماع لمناقشتهم والتحدث إليهم. غالبًا ما يُشار إلى عملية استعراض 

المبادئ التوجيهية النهائية من خالل فريق المراجعة الخارجية بمصطلح "المراجعة الندية".

3-4 فريق المراجعة المنهجية
تعد عمليات المراجعة المنهجية للبيّنات أساًسا ألغلب أنواع التوصيات )راجع الفصل الثامن(. نظًرا 
ألنه عادةً ما ينقص فريق العمل التابع لمنظمة الصحة الوقَت الالزم إلجراء عمليات المراجعة من 
هذا النوع، فإنهم يقومون بتكليف جهات خارجية يتم التعاقد معها. يجب تحديد المتعاقدين في مرحلة 
مبكرة من عملية إعداد المبادئ التوجيهية نظًرا لما لديهم من خبرة في تحديد المسائل الرئيسية، كما 
يمكنهم مساعدة الفريق التوجيهي على تأسيس نطاق معقول يتوافق مع الميزانية والجدول الزمني 

المتوفر.
يمكن تكليف أي مجموعة تتمتع بالخبرة الضرورية وال يواجهها أي تضارب في المصالح 
Cochrane Collabora- المنهجية. تشتمل مؤسسة المراجعات  بإجراء  المالية  الناحية   من 
خبرتها  تغطي  تحرير  فرق  على   )5 (  Campbell Collaboration ومؤسسة   )4 (  tion
العالمية.  الصحة  لمنظمة  التابعة  التوجيهية  بالمبادئ  تتعلق  التي  الموضوعات  من  واسعًا  نطاقًا 
وقد تهتم هذه الفرق بتحديث مراجعة قائمة أو إجراء مراجعة جديدة. ويمكن الوصول إلى تلك 
الفرق من خالل مواقع اإلنترنت الرسمية لمؤسساتهم، كما يمكن ألمانة لجنة استعراض المبادئ 
فرق  إدراج  يتم  به.  االتصال  إلجراء  المناسب  الشخص  اسم  لتحديد  المساعدة  تقديم  التوجيهية 
الخاص  اإلنترانت  موقع  على  العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالعمل  تهتم  التي  المنهجية  المراجعة 

بلجنة استعراض المبادئ التوجيهية )6(.



30

المساهمون ودورهم في عملية إعداد المبادئ التوجيهية
جدول 1-3. 
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...تابع
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3-5 األفراد والمجموعات األخرى المشاركة في عملية إعداد المبادئ التوجيهية
3-5-1 أخصائي األساليب المنهجية إلعداد المبادئ التوجيهية

يجب إشراك خبير واحد على األقل من المتخصصين في األساليب المنهجية في عملية إعداد المبادئ 
وأساليبها  التوجيهية  المبادئ  إعداد  عمليات  في  خبيًرا  باعتباره  العالمية  الصحة  لمنظمة  التوجيهية 
المنهجية. ويعمل المختصون في األساليب المنهجية على إكمال الخبرة التي يقدمها الخبراء في هذا 
المجال، ومديرو البرامج، وغيرهم من أعضاء مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية. يعد المختص في 
األساليب المنهجية التي تتعلق بمجال المبادئ التوجيهية خبيًرا في عمليات المراجعة المنهجية، ونهج 
GRADE، وترجمة البيّنات في صورة توصيات. ويتمتع بالخبرة بشكل عام في صياغة توصيات 
المنهجية في مرحلة مبكرة من عملية وضع  األساليب  المختص في  تحديد  العمومية. يجب  الصحة 
المبادئ التوجيهية ليتسنى له المشاركة في عملية التخطيط، ودراسة النطاق، وتحديد األسئلة الرئيسية.  
ويلعب المختص في األساليب المنهجية دوًرا هاًما في اجتماعات مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية 
من خالل مساعدة مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية على صياغة التوصيات بناًء على البيّنات بطريقة 

يميزها الوضوح والشفافية )راجع الفصل العاشر(.

 3-5-2 المستشارون من ذوي الخبرة التخصصية اإلضافية

في  بحكم خبرتهم  وذلك  التوجيهية،  المبادئ  إعداد  في عملية  إضافيين  تكليف خبراء  يتم  ما  أحيانًا 
االختصاصات األساسية مثل تحليل القرارات )النمذجة )Modelling((، أو علم االقتصاد، أو علم 
األوبئة. وقد يلعبون عدة أدوار في عملية إعداد المبادئ التوجيهية، ومن الممكن دعوتهم للحضور 
والتواجد في اجتماعات فريق إعداد المبادئ التوجيهية. ورغم ذلك ال يُسهم هؤالء الخبراء في صياغة 
التوصيات ما لم يكونوا أعضاًء رسميين في فريق إعداد المبادئ التوجيهية، وفي هذه الحالة فإنهم 

ال يلتزمون بتعاقد مع منظمة الصحة العالمية )راجع قسم ۲-3(.

3-5-3 المراقبون في جلسة فريق إعداد المبادئ التوجيهية

قد تتم دعوة أصحاب المصالح مثل المؤسسات غير الحكومية، والمجموعات المعنية بحشد الدعم، 
إلى  ممثل  أو  عضو  إلرسال  الخدمات  من  والمستفيدين  المستهدف،  والجمهور  التمويل،  وجهات 
التوجيهية. ويتمثل دورهم في المراقبة، على الرغم من أن رئيس  المبادئ  اجتماعات فريق إعداد 
االجتماع قد يطلب منهم اإلفادة بالمعلومات أو إبداء آرائهم. وال يشاركون في صياغة التوصيات.
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3-5-4 الكاتب/المحرر المكلّف

لضمان تحقيق التجانس والوضوح والدقة، فالبد أن يتولى أحد األشخاص مسؤولية صياغة المبادئ 
التوجيهية، وتضمين التعليقات من فريق إعداد المبادئ التوجيهية والمراجعة الندية، وإتمام المستند 
لعملية  متقن  توثيق  وإجراء  بوضوح  التوجيهي  المبدأ  صياغة  الضروري  فمن  النشر.  عملية  قبل 
وضعه وذلك كشروط أساسية العتماد المبدأ التوجيهي بشكل نهائي وضمان القدرة على االنتفاع به. 
ولذلك يلزم إشراك الكاتب في مراحل التخطيط واإلعداد، كما ينبغي عليه حضور اجتماعات فريق 
إعداد المبادئ التوجيهية، والعمل مباشرةً مع الفريق التوجيهي ورئيس فريق إعداد المبدأ التوجيهي. 
العالمية  الصحة  لمنظمة  التابع  العمل  فريق  في  يكون عضًوا  قد  والذي   – الكاتب  يكون  أن  يجب 
استشارة  عليه  ويجب   )7( العالمية  الصحة  لمنظمة  األسلوبي  بالدليل  ملًما   – العمل  بهذا  ُمكلفًا  أو 
العالمية حال ظهور  التابعين لمنظمة الصحة  العدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون الجنسانية  خبراء 

استفسارات حول كيفية اإلشارة إلى األشخاص وتقديمهم في المبدأ التوجيهي.

3-6جهات التمويل الخاصة بالمبدأ التوجيهي
ال يمكن لجهة تمّول عملية إعداد المبادئ التوجيهية أن تلعب دوًرا في عملية إعداد المبادئ التوجيهية 
التمويل الخاصة – والتي تشمل  التوصيات. وقد ترغب جهات  تأثير على  لها  وال يجب أن يكون 
القطاع المعني أو المؤسسات – في مراقبة االجتماعات التي يعقدها فريق إعداد المبادئ التوجيهية، 
ولكنها ال يجب عليها المساهمة بأي طريقة من الطرق في عملية المراجعة المنهجية وعملية تقييم 
الحكومية  الوكاالت  تقوم  قد  الخصوص.  وجه  على  التوصيات  صياغة  عملية  في  وال  البيّنات، 
والوكاالت الحكومية الدولية )مثل مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ]بالواليات المتحدة 
 ]UNAIDS[ أو برنامج األمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ]األمريكية
بتقديم التمويل و/ أو تحقيق الشراكة في عملية إعداد المبادئ التوجيهية. ال يمكن للعاملين لدى جهات 
التمويل أو الشركاء االنضمام إلى عضوية فريق إعداد المبادئ التوجيهية، ولكن ينبغي إشراكهم في 
الفريق التوجيهي. كما أن الموظف التابع لجهة حكومية أو لمنظمة تابعة لألمم المتحدة – والذي يقوم 
بتقديم تمويل تطوعي محدد لدعم عملية إعداد المبادئ التوجيهية – ال يمكن أن ينضم إلى عضوية 
فريق إعداد المبادئ التوجيهية. ومع ذلك، إذا كانت عضوية هذا الشخص ضرورية بحكم الخبرة 
التوجيهية، فحينئذ يجب تحديد هذه العالقة المزدوجة كحالة من  المبادئ  المطلوبة في فريق إعداد 

تضارب المصالح، وتتم إدارتها على هذا األساس.

3-7 تحديد حاالت تضارب المصالح وإدارتها
يشرح الفصل السادس وموقع االنترنت الخاص بمكتب االمتثال وإدارة المخاطر والشؤون األخالقية )8( 
الخطوات المتبعة لتحديد حاالت تضارب المصالح واإلبالغ عنها وإدارتها، والتي تمس أعضاء فريق إعداد 
 المبادئ التوجيهية والخبراء المكلفين. يتم تجميع إقرارات المصالح )DOI( واستعراضها قبل انتداب أعضاء 
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فريق إعداد المبادئ التوجيهية. ويجب اإلبالغ عن أية تغييرات تطرأ في وقٍت الحق على إقرارات 
المصالح التي يقدمها أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية إلى الفريق التوجيهي. ال يمكن انتداب 
تضارب  وجود  حال  التوجيهية  المبادئ  إعداد  فريق  إلى عضوية  لالنضمام  المحتملين  المرشحين 
لتضارب  البسيطة  الحاالت  إدارة  الممكن  مالي. ومن  أو غير  ماليًا  المصالح، سواء كان  في  كبير 
المصالح على المستوى الفردي )على سبيل المثال من خالل تقييد المشاركة في أجزاء من اجتماع 
فريق إعداد المبادئ( أو على المستوى الجماعي )على سبيل المثال من خالل الموازنة بين الخبرات 
ووجهات نظر أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية(. راجع الفصل السادس لمزيد من التفاصيل.

3-8 إدارة جلسة المجموعة الخاصة بإعداد المبادئ التوجيهية على نحو فعال
مسؤولية  التوجيهي  الفريق  يتحمل  التوجيهية،  المبادئ  إعداد  فريق  رئيس  مسؤولية  إلى  باإلضافة 
بإعداد  يتعلق  فيما  فعال وكفء  يعمل على نحو  التوجيهية  المبادئ  إعداد  إذا كان فريق  ما  مراقبة 

التوصيات التي تلبي المعايير التي تفرضها منظمة الصحة العالمية.

3-8-1 دور الرئيس ونائب الرئيس

أثناء هذه االجتماعات، يجب على الرئيس ضمان أن يتمكن أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية من 
تقديم وجهات نظرهم بحيث تتم مناقشة جميع القضايا ذات الصلة بطريقة يسودها االحترام والكفاءة. 
وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن يحافظ الرئيس على تركيز الفريق على جدول األعمال، إلى جانب دراسة 
آراء أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية وتلخيصها، وطرح القضايا التي من شأنها تقديم األساس 
للتوصل إلى قرار، وإدراة الفريق حرًصا على تحقيق إجماع اآلراء. ال يجب على الرئيس ونائب الرئيس 

فرض آرائهم الخاصة على الفريق، إال أنه يمكنهما طرح آرائهما بصفة شخصية بحتة.

3-8-2 صنع القرارات في المجموعة الخاصة بإعداد المبادئ التوجيهية

إعداد  فريق  من خالل  القرارات  اتخاذ  كيفية  لتوضيح  خطة  التوجيهي صياغة  الفريق  على  يجب 
قبل  ونائبه  الفريق  الخطة واالتفاق عليها من خالل رئيس  التوجيهية. ويجب صياغة هذه  المبادئ 
عقد االجتماع األول لفريق إعداد المبادئ التوجيهية. كما يجب تقديم الخطة إلى أعضاء فريق إعداد 
المبادئ التوجيهية في بداية االجتماع، مع طرح فرصة لألسئلة والنقاشات. ويجب على فريق إعداد 
المبادئ التوجيهية التي تكفلها منظمة الصحة العالمية أن تقدم توصياتها بشكل عام من خالل إجماع 
اآلراء، وهو ما يمكن تحقيقه من خالل وسائل متنوعة. يجب تحديد طرق مقبولة التخاذ القرارات 
في المجموعة مع اإلعالن عنها قبل صياغة أيٍ من التوصيات، كما يجب تخطيط كيفية متابعة العمل 
في حال عدم تحقق حالة من إجماع الرأي. فال يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات في حالة مواجهة فريق 

إعداد المبادئ التوجيهية لمعارضات داخلية شديدة )6(.
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3-9 تخطيط اجتماع يتسم بفعاليته
إعداد  لفريق  األقل  على  واحد  مباشر  اجتماع  على  التوجيهية  المبادئ  أغلب  تنطوي 
المبادئ التوجيهية لصياغة التوصيات. تعقد بعض الفرق اجتماًعا تمهيديًا إلتمام النطاق 
الخاص بالمبادئ التوجيهية واألسئلة الرئيسية )راجع الفصل السابع(. تغطي اجتماعات 
فريق إعداد المبادئ التوجيهية الكثير من المواد وتشهد اتخاذ عدد من القرارات الهامة 
استيعاب جميع  التوجيهي ضمان  الفريق  لذلك، يجب على  فترة زمنية قصيرة.  خالل 
الحاضرين لدورهم والمعطيات المنتظر منهم اإلسهام بها في هذا االجتماع، من خالل 
سير  كيفية  حول  واضحة  بمعلومات  التوجيهية  المبادئ  إعداد  فريق  أعضاء  تزويد 

االجتماع، وحول مهام  وأدوار الحاضرين. 

3-9-1 أهداف االجتماع

يجب أن يراعي الفريق التوجيهي األسئلة التالية عند التخطيط الجتماع فريق إعداد المبادئ 
التوجيهية:

ما الغرض من هذا االجتماع؟ ■
ما األهداف المحددة لهذا االجتماع؟ ■
ما القرارات التي ال تتطلب تشاور فريق إعداد المبادئ التوجيهية )وبذلك يمكن للفريق  ■

اتخاذها(؟ التوجيهي 
االجتماع؟ ■ هذا  من  تحقيقها  المنتظر  المحددة  والمحصالت  القرارات  ما 

3-9-2 اإلعداد لالجتماع

كيف يُنتظر من المشاركين التحضير قبل انعقاد االجتماع؟ ■
ما المواد التي يجب إرسالها إلى أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية قبل االجتماع  ■

ومتى يجب أن يتم إرسالها للسماح بوقت كاٍف للنظر فيها؟
هل تم جمع كل نماذج إقرارات المصالح وتقييمها للوصول إلى خطط  ■

التقنية الخاصة بالموظفين  إدارة واالتفاق عليها من قبل مدير الوحدة 
المسؤولين؟ المتخصصين 

دليل منظمة الصحة العالمية إلعداد المبادئ التوجيهية
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3-9-3 األدوار والعمليات التي تتم أثناء االجتماع 

ما األدوار التي يقوم بها الفريق التوجيهي، وأعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية،  ■
والمختصون في األساليب المنهجية، وممثل فريق المراجعة المنهجية، والمراقبون؟

كيف يتم تقديم إقرارات المصالح وتضارب المصالح؟ ما مستوى التفاصيل المتوفر؟ كيف  ■
سيتم تقييم عمليات الكشف وإدارتها في اجتماع فريق إعداد المبادئ التوجيهية؟

إذا كان الغرض من اجتماع فريق إعداد المبادئ التوجيهية يتمثل في االتفاق النهائي على النطاق 
واألسئلة والمسائل األساسية المتعلقة بإعداد المبادئ التوجيهية:

من سيقوم بصياغة النطاق واألسئلة الرئيسية وكيف سيتم تحديد هذه األسئلة؟  ■
هل ستتوفر الفرصة ألعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية الستعراض األسئلة قبل  ■

االجتماع؟

إذا كان الغرض من االجتماع يتمثل في إعداد التوصيات:
هل سيتم تقديم ملخص للبينات؟ في حالة حدوث ذلك، فمن سيقوم بتقديمها وبأي صيغة؟ ■
هل سيتم إنهاء توصيفات البيّنات بنهج GRADE )والمقصود بالتوصيفات هو ملخصات  ■

للجودة النوعية للبيّنات الخاصة بكل نتيجة، راجع الفصل التاسع( قبل عقد االجتماع، أم ستتم 
مناقشة الصياغة وإجراء عمليات المراجعة أثناء االجتماع؟

هل سيقوم الفريق التوجيهي بصياغة التوصيات قبل اجتماع فريق إعداد المبادئ التوجيهية؟  ■
ما مدى اتباع عملية صياغة التوصيات ألسس الوضوح وتوفر التفاصيل؟

ما العملية التي سيقوم فريق إعداد المبادئ التوجيهية باتباعها إلتمام التوصيات الخاصة به؟ ■
هل سيتم استخدام النموذج المعياري لترجمة البيّنات إلى توصيات )راجع الفصل العاشر(؟  ■

في حالة حدوث ذلك، هل سيتم إكمال هذا التوصيات بشكل جزئي قبل انعقاد عقد اجتماع 
فريق إعداد المبادئ التوجيهية. في حالة حدوث ذلك، فمن سيقوم بذلك؟

من سيقوم بتسجيل المداوالت التي تتم أثناء عقد االجتماع؟ هل سيتم إعداد تقرير لالجتماع  ■
بشكل منفصل عن مستند المبدأ التوجيهي؟ )إذا كان تقرير االجتماع يحتوي على توصيات، 

فإنه يجب إرسالها إلى لجنة استعراض المبادئ التوجيهية مع المستند الخاص بالمبدأ 
التوجيهي في صيغته النهائية، وال يمكن إصدار التقرير للعامة قبل موافقة لجنة استعراض 

التوجيهية(. المبادئ 

3-9-4 المتابعة بعد انتهاء االجتماع

ما المتابعة التي سيتم إجراؤها مع المشاركين في االجتماع؟ ■
إذا لم يتم إكمال التوصيات في اجتماع فريق إعداد المبادئ التوجيهية، فكيف سيتم إكمالها  ■

بعد انتهاء االجتماع؟

الفصل الثالث المساهمون ودورهم في عملية إعداد المبادئ التوجيهية
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4-1 ما هو مقترح التخطيط الخاص بالمبادئ التوجيهية؟

يعد مقترح التخطيط الخاص بالمبادئ التوجيهية مستندًا يحدد األساس المنطقي والنطاق الخاص بالمبادئ 
التوجيهية المقترحة واألساليب والموارد المتضمنة في عملية إعداده. يشمل المقترح العديد من مكونات 
اإلضافية  المعلومات  إلى  باإلضافة  التوجيهية،  والمبادئ  المنهجية  بالمراجعة  الخاص  البروتوكول 
الخاصة بالمجموعات المساهمة في عملية إعداد المبادئ التوجيهية والخطوات اإلدارية التي تتطلبها 
المبادئ التوجيهية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. يجب على الموظف التقني المسؤول إرسال مقترح 
التخطيط للجنة استعراض المبادئ التوجيهية لكل من المبادئ التوجيهية التي سيتم إعدادها وتعد موافقة 

لجنة استعراض المبادئ التوجيهية أمًرا هاًما لعملية إعداد المبادئ التوجيهية للتقدم في استكمالها.

4-2 ما الغرض من مقترح التخطيط؟

للبدء في أي من المشروعات أو إلنتاج أي من المستندات التي تشتمل على المبادئ التوجيهية، فإن من 
يقومون بعملية إعدادها يحتاجون إلى خطة أو خارطة طريق واضحة ومدروسة وشاملة. يخدم مقترح 

التخطيط العديد من األغراض الهامة.
أوالً، يساعد مقترح التخطيط على ضمان أنه يتم تقديم مبادئ توجيهية عالية الجودة وجديرة بالثقة. 
يمكن للجنة استعراض المبادئ التوجيهية تقديم تعليقات بناّءة، مما يساعد على ضمان أن المبادئ التوجيهية 
النهائية ستلبي المعايير التي تفرضها منظمة الصحة العالمية. باإلضافة إلى ذلك، يجب إجراء العديد من 
تصحيح  لصعوبة  نظًرا  البداية،  منذ  الصحيح  النحو  على  التوجيهية  المبادئ  إعداد  عملية  في  الخطوات 
األوضاع في وقت الحق، باإلضافة إلى أن مقترح التخطيط يسّهل استخدام األساليب المنهجية المالئمة. 
على سبيل المثال، هناك حاجة لألفراد من ذوي وجهات النظر والخبرات المتنوعة لتحديد النطاق واألسئلة 
ذات األولوية: فال يمكن دمج وجهات النظر الناقصة في مرحلة متأخرة من عملية إعداد المبادئ التوجيهية.

ثانيًا، يعمل مقترح التخطيط على تنظيم العالقة بين المبادئ التوجيهية المقترحة والمبادئ التوجيهية 
والمنتجات التابعة لمنظمة الصحة العالمية المتواجدة بالفعل والتي تم التخطيط لها. ويتمثل أحد األدوار 
الهامة للجنة استعراض المبادئ التوجيهية في ضمان اتساق التوصيات مع المبادئ التوجيهية التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية، وأن أي تداخل يحدث بينهم يكون مقصودًا. يساعد هذا على تجنب مضاعفة الجهود وتحديد 

الفرص لتحقيق التكامل المالئم بين التوجيه ذو الصلة والوحدات التقنية في منظمة الصحة العالمية.

4. إعداد مقترح التخطيط
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ثالثًا، يزيد مقترح التخطيط الذي تم وضعه بعناية من احتمالية سير عملية إعداد المبادئ 
التوجيهية بشكل يتسم بسالسته وفعاليته. ستتطابق الموارد بشكل وثيق مع النطاق المقترح؛ 
وسيتم تحديد الخبرة ذات الصلة وتضمينها في مرحلة مبكرة وذلك خالل عملية اإلعداد؛ 
وبذلك يمكن توقع الصعوبات المحتملة، سواء اإلجرائية والتقنية وكذلك التخطيط لمواجهتها.
النطاق،  إعداد  عند  المسؤولية.  مستوى  التخطيط  مقترح  إعداد  عملية  تعزز  رابعًا، 
واألساليب والجدول الزمني والموافقة عليهم من خالل الفريق التوجيهي أوالً، فإن مسؤولية 
الوصول إلى المبادئ التوجيهية النهائية تقع على كل عضو من الفريق التوجيهي ومدير 
الوحدة التقنية الذي يقوم بإدارة العملية. قد يتم أيًضا تحسين عملية االلتزام بالجدول الزمني 

األصلي.
في النهاية، لعل الجزء األهم هو المتمثل في قيام مقترح التخطيط بالتشجيع على النزاهة 
حول  مقدًما  القرار  اتخاذ  ومن خالل  النهائي.  التوجيهي  المبدأ  ووضع  اإلعداد  عملية  في 
اتباعها، فإنه من الممكن تقليل العشوائية في عملية اتخاذ  الخطوات واألساليب التي يجب 
لها  الُمخطط  المفّصل لألساليب  والتوثيق  المدروس  فإن اإلعداد  ذلك،  القرار. عالوة على 
واألسئلة الرئيسية والنتائج قد يؤدي إلى تقليل خطر التحيز في عملية تجميع البيّنات وصياغة 
التوصيات. ويجب تجنب إدخال التغييرات على  األساليب في منتصف الطريق، بناًء على 
نتائج المراجعة المنهجية أو المصالح الخاصة باألعضاء القياديين المختصين بإعداد المبادئ 

التوجيهية.

4-3 من سيقوم بإعداد مقترح التخطيط؟

يعد الموظف التقني المسؤول في الوحدة التقنية والذي يدير عملية إعداد المبادئ التوجيهية 
الفريق  في  اآلخرين  األعضاء  الوطيد مع  بالتعاون  التخطيط،  مقترح  إعداد  مسؤوالً عن 
النطاق لكن مع ضمان الحصول على  التوجيهي. ويجب الحصول على معطيات واسعة 
األجهزة  أحد  األقل  على  أو   – التوجيهية  المبادئ  إعداد  فريق  على  يجب  مفيد.  منتج 
الفرعية لهذا الفريق والتي تضم الرئيس – تقديم إسهامات تتعلق بالنطاق الخاص بالمبادئ 
التوجيهية واألسئلة الرئيسية بصيغة PICO. كما ينبغي أن يقوم فريق المراجعة المنهجية، 
باألسئلة  يتعلق  فيما  إسهامات  بتقديم  التوجيهية  للمبادئ  المنهجية  باألساليب  والمختص 
الرئيسية قبل إتمامها. كما قد يكون من المفيد أن يقوم أعضاء فريق المراجعة الخارجية 

بتقديم اإلسهامات.
بشكل  التوجيهية  المبادئ  إعداد  فريق  أعضاء  يلتقي  فقد  بهذا،  الموارد  سمحت  إذا 
سيتم  التي  األساليب  ومناقشة  النطاق  لتحديد  وذلك  التخطيط  مقترح  إنهاء  قبل  شخصي 

استخدامها. أو يمكن عقد اجتماع افتراضي أو إجراء مناقشات عبر البريد اإللكتروني.
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4-4 متى ينبغي إعداد مقترح التخطيط وإتمامه؟

يعد مقترح التخطيط أول ناتج رئيسي لعملية إعداد المبادئ التوجيهية، ويبدأ اإلعداد له بمجرد 
المسؤول  التقني  الموظف  على  يجب  التوجيهية.  المبادئ  إعداد  لقرار  التقنية  الوحدة  اتخاذ 
فيه  النظر  لسرعة  التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  إلى  وإرساله  المقترح  السعي إلعداد 
قدر اإلمكان، ولكن مع الدراسة واإلعداد الكافي لعدة عناصر في هذا المقترح. وتعد صياغة 
التخطيط.  مقترح  من  واألكثر صعوبة  األطول  الجزء   )PICO )بصيغة  الرئيسية  األسئلة 
فمن الضروري إعداد هذه األسئلة بطريقة جيدة في مقترح التخطيط، ويتم إرسال المقترح 

إلى لجنة استعراض المبادئ التوجيهية وذلك فقط عندما يتم إكماله.

4-5 إعداد مقترح التخطيط

يقدم جدول 4-1قائمة من الموضوعات التي يجب دراستها عند كتابة مقترح التخطيط، ويقدم 
بشأن  تفصيلية  تعليمات   )1( التوجيهية  المبادئ  استعراض  بلجنة  الخاص  اإلنترانت  موقع 
اإلفادة بتقارير حول كل موضوع. ال يتعلق الغرض من هذه الجداول بتقديم التعليمات حول 
كل خطوة في عملية إعداد المبادئ التوجيهية، وإنما يختص بتحديد ما ينبغي اإلبالغ عنه في 
مقترح التخطيط;وتقديم االرشادات المحددة حول كيفية إعداد المبادئ التوجيهية في هذا الدليل.

 ال يعد مقترح التخطيط مستندًا مطوالً، ولكن يجب أن يحتوي على جميع العناصر 
التفسيرات  اإلقناع.  على  وقادرة  موجزة  بطريقة  والمقدمة  أدناه،  الموضحة  التعليمات  في 
التخطيط والملحقات عبر  ليست ضرورية. يجب إرسال مقترح  المفّصلة والمواد  األساسية 
حلول  قبل  التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  سكرتارية  إلى  مباشرةً  اإللكتروني  البريد 
الموعد النهائي إلرسال المستندات إلى االجتماع التالي للجنة استعراض المبادئ التوجيهية. 
يتوفر النموذج الخاص بمقترح التخطيط وقائمة التدقيق المشتقة من هذا النموذج على موقع 
التقني  الموظف  على  يجب   .)1( التوجيهية  المبادئ  استعراض  بلجنة  الخاص  اإلنترانت 
المسؤول إكمال قائمة التدقيق وإرسالها مع مقترح التخطيط إلجراء االستعراض من خالل 

لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.
 سيتم استعراض مقترحات التخطيط من خالل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية بمجرد 
العالمية )ePub( من  التابع لمنظمة الصحة  التخليص اإللكتروني  الموافقة عليها في نظام 

قبل مدير الوحدة التقنية المسؤول.
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المكونات األساسية لمقترح التخطيط الخاص بالمبادئ التوجيهية جدول 1-4. 

 الشخص أو المجموعة/  الموضوع الفرعي الموضوع
المشاركون المسؤولون

1-1 العبء الناتج عن المرض وانتشاره عبر 1. الخلفية والسياق
المجموعات الفرعية

RTO/بدون

1RTO/SG-2 الخلفية الخاصة بالتدخل أو الموضوع
RTO/بدون1-3 تاريخ المبادئ التوجيهية

2RTO/SG-1 لماذا تعد المبادئ التوجيهية ضرورية2. السبب الجوهري
3SG/GDG-1 المستخدم النهائي )واحًدا كان أو أكثر( للمبادئ التوجيهية3. الجمهور المستهدف

4. األشخاص المتأثرون 
بالتوصيات

4-1المستفيدون من الخدمات، والمرضى، والسكان 
المتأثرون من خالل التوصيات الموضحة من خالل 

المبادئ التوجيهية

SG/GDG

5. المبادئ التوجيهية ذات 
الصلة

5RTO/SG-1 المبادئ التوجيهية التي تتعلق بالمبادئ التوجيهية الحالية
5-2 المبادئ التوجيهية ذات الصلة التي تنتجها 

المؤسسات الخارجية
RTO/SG

SG/بدون6-1 هدف المبادئ التوجيهية هذه6.  الغاية واألهداف
SG/بدون6-2 األهداف المحددة

7. المساهمون في عملية إعداد 
المبادئ التوجيهية

7RTO/TU-1 الفريق التوجيهي
SG/بدون7-2فريق إعداد المبادئ التوجيهية

7RTO/SG-3 فريق المراجعة المنهجية
7SG/GDG-4 فريق المراجعة الخارجية

7-5 أخصائي األساليب المنهجية للمبادئ التوجيهية 
)واحًدا كان أو أكثر( 

RTO/SG

7SG/GDG-6 أصحاب المصالح، ومن بينهم المستفيدون من الخدمات
7SG/GDG-7 الشركاء الخارجيون

8. إدارة فريق إعداد المبادئ 
التوجيهية

SG/بدون8-1 تحديد الرئيس، ونائب الرئيس
SG/بدون8-2 العمليات الخاصة بالفريق واتخاذ القرار

RTO/بدون9-1 جمع عمليات الكشف عن المصالح 9. تضارب المصالح
/9RTO, director TU-2 تقييم عمليات الكشف عن المصالح

SG, CRE
/9RTO, director TU-3 إدارة تضارب المصالح

SG, CRE
RTO/بدون9-4 اتفاق السرية

10SG/GDG-1 األسئلة الخاصة بتشخيص المريض10. صياغة األسئلة الرئيسية
10-2 األسئلة الرئيسة الخاصة بإنشاء برنامج العالج 

)PICO للمريض )بصيغة
SG/GDG

10SG/GDG-3 النتائج الهامة والحاسمة
11SG/SRT, GM-1 الحاجة إلى مراجعة منهجية جديدة11. أساليب المراجعة المنهجية

11SG/GDG, SRT, GM-2 المعايير الخاصة لما تتضمنه وما تستثنيه الدراسة
RTO/عالم معلوماتي, 11-3 تحديد البيّنات واسترجاعها

SRT, GM
SRT/بدون11-4 تقييم الجودة للدراسات األساسية

SRT/بدون11-5 تجميع مجموعة البيّنات لكل محصلة
11SRT/RTO, GM-6 تقييم الجودة لمجموعة البيّنات وذلك لكل نتيجة

يُتبع...
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4-6 ماذا لو كان هناك تغييرات رئيسية في النطاق أو النهج بعد موافقة لجنة 
استعراض المبادئ التوجيهية على مقترح التخطيط؟

ليس من المعتاد أن تحدث التغييرات بعد إعداد مقترح التخطيط والموافقة عليه من قبل لجنة استعراض المبادئ 
التوجيهية. قد تستجد البيّنات الجديدة أو غير المتوقعة، أو األفكار الجديدة من الفريق التوجيهي، أو فريق إعداد 
المبادئ التوجيهية أو األطراف المعنية األخرى بسبب المناقشات مما يؤدي إلى اتخاذ القرار بتغيير المسار. 

عادةً ما تقع مثل هذه التغييرات التي تتعلق بمقترحات التخطيط في أحد الفئات التالية:
الزيادة أو النقصان الملموس في النطاق ‒ على سبيل المثال: قد تتم إضافة أسئلة رئيسية جديدة، ولكن  ■

قد تتم إزالة األسئلة وهذا ليس شائًعا.
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 الشخص أو المجموعة/  الموضوع الفرعي الموضوع
المشاركون المسؤولون

12. البيّنات الخاصة 
بالتوصيات

GRADE 12-1 استخدام إطار العمل الخاص بـSG/SRT, GM
12-2 العوامل التي يجب مراعاتها, على سبيل 

المثال، القيم والتفضيالت، واستخدام المورد، 
والعدالة، وحقوق اإلنسان والشؤون الجنسانية

 SG/SRT, GM,
GDG

12RTO/GM-3 األدوات الخاصة بصياغة التوصيات
13. كتابة المستند الخاص 

بالمبادئ التوجيهية
RTO/بدون13-1 الكاتب, المحرر

14RTO/SG-1 العمليات14. المراجعة النديّة
15RTO/SG-1 التمويل15. اللوجستيات والموارد

15RTO/TU-2 الميزانية
15RTO/SG, SRT, GM-3 الجدول الزمني

RTO/بدون15-4 اللوجستيات األخرى
SG/بدون16-1 صيغ النشر16. التنفيذ والتقييم

16SG/GDG-2 المنتجات المشتقة
16SG/GDG-3 التنفيذ

16SG/GDG-4 التطويع
16SG/GDG-5 التقييم

SG/بدون17-1 الخطط الخاصة بوقت وكيفية التحديث17. التحديث
17RTO/SG-2 استراتيجيات تحديد المعلومات الجديدة

 :GM مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية؛ :GDG مكتب االمتثال وإدارة المخاطر والشؤون األخالقية؛ :CRE
المختص في األساليب المنهجية التي تتعلق بمجال المبادئ التوجيهية؛ GRADE: تصنيف تقييم التوصيات، اإلعداد 

والتقييم؛ PICO: السكان، والتدخل، ووجه المقارنة، والنتيجة؛ RTO: الموظف التقني المسؤول؛ SG: الفريق 
التوجيهي؛ SRT: فريق المراجعة المنهجية؛ TU: الوحدة التقنية.

أ  يشير هذا العمود إلى األشخاص أو المجموعة التي تعد مسؤولة بصفة رئيسية عن تحديد األساليب والنهج الخاص 
بالموضوع وكذلك من سيشارك في تحديد هذا النهج.
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تغيير في المتضمنات الخاصة بالمبادئ التوجيهية‒على سبيل المثال: يتم نشر العناصر الفرعية في  ■
التوصيات قبل اإلعداد الكامل، وذلك بسبب الطلب العاجل من الدول األعضاء.

تغيير رئيسي في األساليب المقترحة‒على سبيل المثال: قد يوضح مقترح التخطيط أنه سيتم استخدام  ■
بيانات المتابعة طويلة المدى من مجموعة من دراسات مقارنة لإلبالغ عن تحليالت فعالية التكلفة، 
ولكن بعد الكشف عن البيانات المتوفرة، فإن النمذجة ستكون ضرورية لفحص الكفاءة االقتصادية.

تغيير في األسئلة الرئيسية دون حدوث تغير رئيسي في النطاق ‒ على سبيل المثال: بعد مزيد  ■
من المناقشات واالسهامات التي يقدمها المختص في األساليب المنهجية التي تتعلق بمجال المبادئ 

التوجيهية، وقد تعتبر صياغة األسئلة الرئيسية ضعيفة ولذلك ال يمكن الرد عليها، وبناًء عليه تتم إعادة 
صياغتها.

التغيرات الطفيفة في العمليات أو األساليب ‒ على سبيل المثال: يتم مد الجدول الزمني األصلي، ويتم  ■
إضافة األعضاء الجدد لفريق إعداد المبادئ التوجيهية، أو يتم تغيير استراتيجيات البحث أو قواعد 

البيانات الببلوغرافية التي يتم فحصها.

 يجب استعراض التغييرات الرئيسية التي تطرأ على األساليب و/أو النطاق الُمقدّم في مقترح التخطيط 
في  تقييمها  يتم  كما  التوجيهية،  المبادئ  استعراض  لجنة  قبل سكرتارية  من  الُمدرجة(  األولى  الثالثة  )الفئات 
بعض الحاالت من خالل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية. ومن ناحية أخرى، فإن التغيرات الطفيفة )مثل 
أو  التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  مع  المناقشة  إجراء  يتطلب  ال  المدّرجة(  الخامسة  والفئة  الرابعة  الفئة 
التغيير رئيسيًا أو طفيفًا، يرجى مناقشة األمر مع األمانة. يجب توثيق  إذا كان  إذا لم تكن متأكدًا ما  األمانة. 
المبادئ  إعداد  عملية  تكامل  على  لها  المحتمل  واألثر  المنطقي  األساس  مع  المقترحة،  الرئيسية  التغييرات 
إلجراء  األمانة  إلى  إرسالها  وكذلك  األصلية،  التخطيط  بمقترحات  يتعلق  جديدًا  ملحقًا  باعتبارهم  التوجيهية 

االستعراض والتقييم.

4-7 ما مدة صالحية الموافقة على مقترح التخطيط ؟

توافق لجنة استعراض المبادئ التوجيهية على مقترحات التخطيط لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد توضيح تاريخ 
النشر في مقترح التخطيط. إذا لم يتم إرسال المبادئ التوجيهية النهائية إلى لجنة استعراض المبادئ التوجيهية 
قبل نهاية الفترة التي تستغرق ستة أشهر، يجب على الموظف التقني المسؤول مناقشة التأخير مع أمانة لجنة 
استعراض المبادئ التوجيهية. في حالة ما إذا كان الجدول الزمني الممتد يعرض األساليب األصلية ونتائج البحث 
في قاعدة البيانات الببليوغرافية للخطر، فإنه قد يتم إرسال مقترح تخطيطي منقح إلى لجنة استعراض المبادئ 
التوجيهية. كما يجب مناقشة حاالت التأخر الملحوظة في عملية إنتاج المبادئ التوجيهية النهائية مع لجنة األمانة.

4-8 المراجع
1. Guidelines Review Committee )GRC( [intranet site: available to WHO staff 

only]. Geneva: World Health Organization; 2014 )http://intranet.who.int/homes/
ker/grc/, accessed 14 November 2014(.
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5-1 التعبير عن قيم منظمة الصحة العالمية في المبادئ التوجيهية لديها

إن الهدف الذي تعمل منظمة الصحة العالمية من أجل تحقيقه هو تحسين مستوى الصحة في المجتمع 
وتقليل حاالت الغبن في المجال الصحي. ويتطلب إجراء التحسينات المستمرة في مجاالت السالمة 
البدنية والعقلية واالجتماعية اتخاذ إجراءات تتجلى بها ضرورة االهتمام البالغ بالحفاظ على العدالة 
أن  كما  للصحة.  االجتماعية  المحددات  من  وغيرها  الجنسانية  والشؤون  اإلنسان  حقوق  ومبادئ 
ن منظمة الصحة العالمية من الوفاء بالتزاماتها المذكورة في "برنامج  االهتمام بتلك المجاالت يمّكِ
العمل العام الثاني عشر" )1(. ويوضح هذا الفصل كيفية دمج هذه االعتبارات الهامة داخل كل خطوة 
في عملية إعداد المبادئ التوجيهية ويقدم اقتراحات لثماني نقاط دخول يمكن من خاللها تحقيق ذلك.

5-2 معلومات أساسية

ينص دستور منظمة الصحة العالمية )2( على:

"الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا، ال مجرد انعدام المرض أو العجز."

وعلى

"التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق األساسية لكل إنسان، دون 
تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو الحالة االقتصادية أو االجتماعية." 

المبادئ  إسهام  كيفية  االعتبار  بعين  األخذ  التوجيهية  المبادئ  إعداد  على  القائمين  على  يجب 
يتم  الذي  المفهوم  إلى  يلي  فيما  الصحة، هكذا سنشير  الحق في  إعمال  يعدونها في  التي  التوجيهية 
التعبير عنه في البيان الثاني من هذه البيانات. وبذلك، يكونون قد تحلوا بالحكمة الالزمة الستغالل 
المجاالت التي تتناول العدالة وحقوق اإلنسان والشؤون الجنسانية وغيرها من المحددات االجتماعية 

للصحة.

دمج مبادئ العدالة وحقوق اإلنسان   .5
والشؤون الجنسانية والمحددات االجتماعية في 

التوجيهية المبادئ 
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5-2-1 العدالة

لدى  الصحة  مستوى  لتحسين  ومستمرة  منسقة  الصحة جهودًا  في  للحق  التدريجي  اإلعمال  يشمل 
الغبن  حاالت  وتمثل  للجميع.  الصحية  الرعاية  تقديم  في  الغبن  حاالت  ولتقليل  المجتمعات  جميع 
حاالت عدم المساواة التي يُنظر إليها على أنها ال تحقق العدالة )أي أنها غير مقبولة ويمكن تفاديها( 
)3(. وقد تم إعداد تدابير متعددة لقياس أوضاع عدم المساواة في مجال الصحة. وتعتمد تلك التدابير 
عن  عليها  الحصول  يتم  التي  العدالة  تحقيق  فئات  إلى  التقسيم  وأساليب  الصحية  المؤشرات  على 
طريق مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المصادر التي تستند إلى البيانات السكانية، مثل 
الحيوية؛ والمصادر  التسجيل  التعداد ونظم  المعيشية، وأساليب  الدراسات االستقصائية عن األسر 
)التي  المراقبة  ونظم  والمشروعات؛  التجارب  وتقارير  الموارد؛  سجالت  يشمل  بما  المؤسسية، 
مجموعة  والختيار  المؤسسية(.  والبيانات  السكانية  المعلومات  إلى  تستند  التي  البيانات  من  تتألف 
التدابير التي تتناسب مع حالة معينة أكثر من غيرها، يجب إدراك الفروق بين هذه التدابير واآلثار 

التدابير النسبية لقياس الغبن.  التدابير المطلقة في مقابل  المترتبة عليها، مثل استخدام 

5-2-2 حقوق اإلنسان

تطبيق مجموعة من  بلوغه  يمكن  الصحة  بأعلى مستوى من  التمتع  في  الحق  الحفاظ على  يتطلب 
الترتيبات االجتماعية ـــ معايير السلوك، والمؤسسات، والقوانين، والبيئات التمكينية ـــ التي تفضي 
إلى التمتع بهذا الحق. ويرتبط إعمال هذا الحق ارتباًطا وثيقًا بإعمال حقوق أخرى لإلنسان، تشمل 
الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعليم، وعدم التمييز؛ والمساواة؛ والوصول إلى المعلومات؛ 
الخدمات  تقديم  ترتيبات  اإلنسان ضمن  حقوق  أبعاد  تندرج  التحديد،  وجه  وعلى   .)4( والمشاركة 
الخدمات،  من  االستفادة  وإمكانية  والتوافر،  التمييز؛  بعدم  الواجب  االهتمام  خالل  من  الصحية 
والمقبولية، وجودة المعلومات والخدمات؛ وكذلك االهتمام باتخاذ القرارات بعد اإللمام بالموضوع؛ 

والخصوصية والسرية؛ والمشاركة والمسؤولية )5(.
ويشمل الحق في الصحة حريات وحقوق على حد سواء. أما الحريات فتتضمن حق اإلنسان 
في التحكم في صحته وجسده )على سبيل المثال الحقوق الجنسية واإلنجابية( والحق في أن يكون في 
مأمن من التدخل )مثل الحق في أن يكون في مأمن من التعذيب ومن معالجته طبيًا أو إجراء تجارب 
طبية عليه بدون رضاه( )4(. أما الحقوق فتشمل الحق في االستفادة من نظام للحماية الصحية يتيح 

التكافؤ في الفرص أمام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )4(.
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5-2-3 المحددات االجتماعية للصحة وحاالت الغبن في المجال الصحي

ويعمل،  ويعيش،  الناس،  فيها  ينمو  التي  الظروف  أنها  على  للصحة  االجتماعية  المحددات  ف  تُعرَّ
العادل  غير  الصحي  التفاوت  إلى  الصحي  المجال  في  الغبن  حاالت  تشير   .)6( العمر  في  ويتقدم 
الذي يمكن توقِّيه وعالجه نظًرا العتمادها إلى حد كبير على المحددات االجتماعية للصحة، القابلة 
للتحسين. ومن هذا المنطلق ال بد أن يُنظر إلى هذه المحددات بعين االعتبار في إطار وضع المعايير 

لدى منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك إعداد المبادئ التوجيهية )7(.

5-2-4 الشؤون الجنسانية

يشير مفهوم "الشؤون الجنسانية" إلى األدوار والسلوكيات واألنشطة والصفات التي يعتبرها مجتمع 
محدد مالئمة للرجال والنساء واألوالد والبنات. ومن ثم ينشأ مفهوم الشؤون الجنسانية على الصعيد 
المجتمعي وفي العديد من الحاالت يمثل هذا المفهوم المحدد األقوى تأثيًرا بين المحددات االجتماعية 
البيولوجية والفسيولوجية  الناحية األخرى إلى الخصائص  للصحة. بينما يشير مفهوم "الجنس" من 
المميزة للرجل والمرأة. وبعبارة أخرى، تشير كلمتا "ذكر" و"أنثى" إلى فئات جنسية، بينما تشير 
كلمتا "رجولية" و"نسائية" إلى فئات جنسانية )8(. وتُعد مراعاة اختالف الهوية الجنسانية في حالة 

عدم مالءمتها للنماذج الثنائية التي تظهر بها الرجولية مقابل النسائية أمًرا هاًما.
تؤثر أنماط السلوك، واألدوار، والعالقات الجنسانية على نسبة خطورة إصابة الناس بالعدوى 
واستعدادهم للتأثر بالظروف الصحية. كما تؤثر على وصول الناس إلى الخدمات المرتبطة بالصحة 
واستخدامهم لها وعلى النتائج الصحية التي يتمتعون بها طوال مسار حياتهم. ومن ثم تظهر أهمية 
النظر إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية التي من الممكن أن تسهم في تحقيق العدالة 

في المساواة بين الجنسين بعين االعتبار.

5-2-5 المحددات االجتماعية للصحة

لدى  الصحي  بالمجال  المتعلقة  النتائج  في  اختالفات  شكل  في  االجتماعية  المحددات  آثار  تظهر 
هذه  تسهم  حيث  التعليم.  ومستوى  الدخل  مع  يتوافق  بما  الصحية  الحالة  في  ما  وبدرجة  األقليات 
المحددات االجتماعية في ظهور الغبن في المجال الصحي نظًرا ألنها تمثل أحد العوامل المسؤولة عن 
وجود االختالفات في البيئة المادية واالجتماعية؛ والقابلية للتأثر باألضرار؛ والوصول إلى الخدمات 
والمنتجات المقدمة؛ والقدرة على االستفادة من الخدمات؛ والقدرة على التكيف مع اعتالل الصحة 
والعجز. وقد ينخفض هذا التباين بكل عناصره عن طريق التدخالت واإلجراءات التي تتم من خالل 
العديد من البرامج والخدمات الصحية، أو عن طريق التعاون المشترك بين القطاعات المختلفة )7(. 
ومن هذا المنطلق ال بد أن يُنظر إلى هذه المحددات بعين االعتبار في إطار العمل المعياري لمنظمة 

الصحة العالمية، بما في ذلك إعداد المبادئ التوجيهية.
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تابع ...

نقاط الدخول الثمانية لتضمين العدالة وحقوق اإلنسان والشؤون  الجزء 1-5. 
الجنسانية في المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية

الفئات  دراسة  الممكن  من  بها.  الخاصة  والمحددات  الغبن  بحاالت  المتعلقة  البّينات  تحليل   .1
المستخدمة في مصادر البيانات األساسية وتحليل البيانات غير المجمعة؛ واستعراض الدراسات 
التي واجهت  السكانية  الشرائح  أجريت على  التي  النوعية(  الدراسات  تشمل  )التي  اإلضافية 
التي  بالعوائق  المتعلقة  الصلة  ذات  البيّنات  واستكشاف  الصحي؛  المجال  في  مختلفة  نتائج 
تحول دون الوصول للخدمات والعواقب غير المرغوب فيها الستخدام الخدمات؛ واستكشاف 
الصادرة  التقارير  واستعراض  القطاعات؛  بين  مشترك  إجراء  اتخاذ  تتطلب  التي  المحددات 
عن هيئات حقوق اإلنسان فيما يخص إعمال الحق في الصحة، نظًرا لتوافق ذلك مع موضوع 
الصحة المتعلق بأحد المبادئ التوجيهية ونظًرا لوجود اختالفات متوقعة في تأثير التوصيات 
على الشرائح السكانية. تقدم قائمة PROGRESS ذات العناصر اإلضافية إطاًرا نافًعا فيما 
يتعلق بالفئات )9( كما أعدت منظمة الصحة العالمية توجيهات إرشادية حول رصد حاالت 
التوجيهية )10(. كما  المبادئ  القائمين على إعداد  التي يمكن أن يعتمد عليها  الغبن الصحي 
تتوافر التوجيهات اإلرشادية لإلفادة بعمليات المراجعة المنهجية فيما يتعلق بالعدالة في المجال 

الصحي )11(.
تحليل  إن  التوجيهية.  والمبادئ  والبروتوكوالت،  والمعايير،  والسياسات،  القوانين،  تحليل   .2
الجنسانية،  اإلنسان، والشؤون  بالعدالة، وحقوق  يتعلق  فيما  العناصر  وتنفيذ هذه  ترابط  مدى 
وغيرها من المحددات االجتماعية يمثل خطوة جوهرية إلدراك التأثير الذي يمكن أن تسببه 
المجتمعات والخدمات على إعمال الحق في الصحة فيما يخص موضوع الصحة محل النظر. 
البيّنات،  عليه  تقوم  الذي  األساس  التوجيهية  المبادئ  إعداد  على  القائمون  يستعرض  فعندما 
يمكنهم النظر في كيفية تأثر مبادئ العدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون الجنسانية، والمحددات 
بالتخطيط  الخاصة  واألطر  والمعيارية،  القانونية،  واألطر  القائمة،  بالسياسة  االجتماعية 
والرصد والتقييم على األصعدة الوطنية، ومدى إمكانية االستفادة من أحد المبادئ التوجيهية 

المشكالت. التعامل مع هذه  الجديدة لالرتقاء بمستوى 
3. تحليل المحددات االجتماعية المؤثرة. حرًصا على اإلسهام الفعال في التقليل من حاالت الغبن 
الوثيقة  االجتماعية  المحددات  تحديد  التوجيهية  المبادئ  إعداد  على  للقائمين  يمكن  الصحي، 
الصلة بكل مبدأ من المبادئ التوجيهية، بما في ذلك تلك المحددات التي تؤثر على ما يلي )7(:

التباين في التعرض للبيئة المادية، مثل أماكن العمل الضارة وأماكن التجمعات، والبنية  ■
التحتية السيئة، والسلع االستهالكية غير الصحية والضارة، إلخ؛

تفسد  ■ التي  السلوك االجتماعية  أنماط  للبيئة االجتماعية، مثل  التعرض  التباين في 
العشوائي،  والتسويق  والجنسي،  العرقي  التمييز  والقمع،  الجنسانية  التوقعات  الصحة، 

إلخ؛
العالقات  ■ الفقر والبطالة، والخلل في  المجتمعي وتعرض األفراد للضرر، مثل  التباين 

والتماس  الصحة  التثقيف  مستويات  وانخفاض  الثقافة،  ونقص  والمجتمعية،  األسرية 
إلخ؛ التغذية،  الكحوليات، وسوء  الرعاية الصحية، إدمان 

لفئات  ■ المستهدف  التوافر  المنتجات والخدمات الصحية، مثل  إلى  الوصول  التباين في 
إلخ؛ إليها،  الوصول  تفتقر سهولة  التي  المالية، والمنتجات والخدمات  بعينها، والعوائق 

الخدمات  ■ الخدمات الصحية، مثل انخفاض مستوى جودة  المستمدة من  المنافع  التباين في 
الخدمات دون  المتحيزة، وتقديم  التمييزية، ونظم اإلحالة  الصحية، والعالج والرعاية 
الخدمة الصحية، ونقص  المريض ومقدم  بين  المحدود  التفاعل  مراعاة لالحتياجات، 

إلخ؛ بها،  الموصى  العالج  الطبية وسبل  بالتعليمات  االلتزام 
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...تابع

التباين في عواقب اإلصابة باألمراض والعجز، مثل فقدان الدخل، والتسبب في الفقر/ التعرض  ■
لمشكالت صحية كارثية، والوصم أو غير ذلك من أنواع التمييز.

للموارد  المطلق  المستوى  على  يقتصر  ال  الصحة  في  الحق  إعمال  إن  الموارد.  وتخصيص  تحليل   .4
أن  ويجب  الغبن.  حاالت  لتقليل  وتخصيصها  الموارد  أولويات  ترتيب  كيفية  أيًضا  يتضمن  بل  فقط، 
نهاية  في  معينة  فئة  استهداف  تأثير  طرق  في  النظر  التوجيهية  المبادئ  إعداد  على  القائمون  يمعن 
األمر من خالل تركيز االهتمام، والموارد والجهود عليها على تنفيذ المبادئ التوجيهية النهائية. كما 
والتدخالت  الخدمات  أولويات  وترتيب  التخطيط  كيفية  حول  توجيهية  إرشادات  تضمين  عليهم  يجب 

الغبن. تقليل بداًل من زيادة  التوجيهية بأساليب من شأنها  المبادئ  تنفيذ  ببدء  فيما يتعلق 
المبادئ  للقائمين على إعداد  الجنسانية. يمكن  المشكالت  الالزمة لمواجهة  التحليل واالستراتيجيات   .5
المراعي  التقييم  الجنس ومقياس  أساس  التحليل على  أدوات معينة، مثل مصفوفة  استخدام  التوجيهية 
في  التوجيهية  المبادئ  تشملها  التي  التدخالت  إليه  الذي تصل  الحد  لدراسة  الجنسي )12(،  للمنظور 
العمليات  كل  في  الجنسي  المنظور  التوجيهية  المبادئ  تدعم  أن  يجب  الجنسانية.  المشكالت  مواجهة 

والخدمات. البرامج  تنظيم  وأثناء 
مجال  في  القرارات  اتخاذ  في  واألفراد  المدني  المجتمع  لمشاركة  الالزمة  الوسائل  وتقديم  تحليل   .6
الصحة. إن أفضل السبل لحماية الحق في الصحة هو المشاركة الفعالة لألفراد والمجتمعات المعنية، 
بما في ذلك المجتمعات التي تكون إما مهمشة أو محرومة، في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالسياسات 
لكيفية  االعتبار  بعين  النظر  التوجيهية  المبادئ  إعداد  على  للقائمين  ويمكن  األفراد.  وصحة  المتبعة 
السكانية ذات  المجموعات  التي يوصون بها وكيفية إشراك  العمليات والخدمات  التشاركية في  زيادة 

الصلة )وبعبارة أخرى كي ال تصبح المشاركة امتياًزا يقتصر على أصحاب المال والسلطة(.
7. الشفافية، وتحمل المسؤولية، وتركيز القائمين على الخدمات الصحية وغيرهم من مديري القطاعات 
الصحي،  الغبن  حاالت  لتقليل  جوهرًيا  عنصًرا  ذلك  كل  يُعتبر  المطلوبة.  المهمة  على  والخدمات 
في  الحق  إعمال  يهدد  ما  ظهر  كلما  معها  والتعامل  بالشكاوى  لإلفادة  اآلمنة  اآلليات  إلى  باإلضافة 
الصحة أو ما ينتهكه، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. ويمكن للقائمين على إعداد المبادئ 
لفرض  آليات  بتطبيق  والتوصية  المسؤولية،  وتحديد  الشفافية،  بترسيخ  المبادرة  محاولة  التوجيهية 

الحق في الصحة.
8. التأكد من تحقيق التوازن الجنساني ومراعاة اعتبارات العدالة األخرى أثناء إعداد المبادئ التوجيهية 
الجنسين  بين  بالتكافؤ  االلتزام  من  التأكد  التوجيهية  الفرق  على  ينبغي  النهائية.  الصياغة  وعملية 
الدخل  ومستويات  والبلد  باإلقليم  يتعلق  فيما  بالتوازن  االلتزام  وكذلك  المناسب،  الجنساني  والتمثيل 
بين أعضاء مجموعة عملية إعداد المبادئ التوجيهية وبين أعضاء مجموعة االستعراض الخارجي.
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5-3 نقاط الدخول الثمانية لتضمين العدالة وحقوق اإلنسان 
والشؤون الجنسانية والمحددات االجتماعية للصحة في المبادئ 

التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية
ال بد من دمج العدالة وحقوق اإلنسان والشؤون الجنسانية والمحددات االجتماعية للصحة في المبادئ 
التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية في إطار وضع المعايير لدى منظمة الصحة العالمية. وتقدم نقاط 
لمنظمة  التوجيهية  المبادئ  في  الجوانب  هذه  لتضمين  عملي  منهج   )1-5 )الجزء  الثمانية  الدخول 
الصحة العالمية. وتختلف استراتيجيات بعينها في مدى ارتباطها بالمبادئ التوجيهية خالل مجاالت 
لكل االستراتيجيات بطريقة  يُنظر  أن  التوجيهية، ولكن يجب  المبادئ  المطروحة في  الموضوعات 

منهجية أثناء عملية إعداد المبادئ التوجيهية.

5-4 دمج مجاالت العدالة وحقوق اإلنسان والشؤون الجنسانية والمحددات 
االجتماعية في كل خطوة من خطوات إعداد المبادئ التوجيهية

ال بد أن تُوضع مبادئ العدالة وحقوق اإلنسان والشؤون الجنسانية والمحددات االجتماعية للصحة 
ــ التخطيط، واإلعداد،  في االعتبار في المراحل الثالث إلعداد المبادئ التوجيهية )الجدول 1-1( 

والنشر والتحديث ــ وكذلك في معظم الخطوات المتبعة في كل مرحلة.

5-4-1 المرحلة 1: التخطيط

5-4-1-1 طلب بعض التوجيهات اإلرشادية في أحد الموضوعات )الفصل 1(
يمكن للدول األعضاء وغيرهم من أصحاب المصالح، عند طلبهم الحصول على توجيهات إرشادية، 
الجنسانية، والمحددات االجتماعية  العدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون  تلبية متطلبات إعمال  طلب 
للصحة صراحةً. وسواء كان الطلب صريًحا أو لم يكن كذلك، فإن دراسة أي من المشكالت الصحية 
من منظور إعمال العدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون الجنسانية، وتأثير المحددات االجتماعية من 
األمور الهامة. حيث يساعد ذلك على الوصول إلى إدراك أعمق لالحتياجات والفجوات التي يجب 
العمل عليها، وقد يفضي ذلك إلى التدخالت األكثر تأثيًرا على المدى الطويل والتي تعبر عن الشعور 
"بالملكية" لدى المجموعة أو المجتمع المستهدف. ويُعد ذلك مناسبًا للغرض على وجه التحديد عندما 
يتعلق أحد المبادئ التوجيهية بإنجاز األهداف العالمية والوطنية فيما يتعلق بأهداف الصحة العمومية، 
أو في حال االستجابة لتوصية بعينها تنشأ عن رصد اآلليات الخاصة باإلطار الدولي لحقوق اإلنسان 

)"الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات"( )13(.
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5-4-1-2 التخطيط إلعداد أحد المبادئ التوجيهية )الفصل 2(
يجب أن يُنظر للعدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون الجنسانية، والمحددات االجتماعية للصحة بعين 
تركز  أن  يجب  فال  التوجيهية.  المبادئ  إعداد  عملية  في  بالبدء  القرار  اتخاذ  لحظة  منذ  االعتبار 
اإلنجازات على الوصول إلى المستوى المتوسط للصحة فحسب، بل يجب أن تركز أيًضا على كيفية 
التأكد  هو  المنشود  فالهدف  والمجموعات.  المجتمعات  داخل  األفراد  لجميع  الصحية  الرعاية  تقديم 
من قدرة األشخاص أصحاب الحاجات األكثر إلحاًحا في الطبقات االجتماعية المتدنية على االستفادة 
من الخدمات أكثر من األشخاص ذوي المكانة المميزة اجتماعيًا. ومن خالل هذا اإلعمال التدريجي 

للحق في الصحة، سيتحقق االرتقاء بالحالة الصحية داخل المجتمع.
يتم  التي  المنهجية  المراجعات  فئات في عمليات  إلى  التقسيم  أساليب  التأكد من استخدام  ويُعد 
التحضيرية  المرحلة  األولى ضمن  الخطوات  في  التي يجب مراعاتها  الهامة  األمور  إجراؤها من 
التقسيم  أساليب  في   PROGRESS إطار  استخدام  المفيد  التوجيهية. ومن  المبادئ  إعداد  لعملية 
والتعليم،  والدين،  والجنس،  والمهنة،  العرقي،  االنتماء  أو  العرق  السكن،  مكان  يشمل  فهو  لفئات. 
والمكانة االجتماعية واالقتصادية، ورأس المال االجتماعي )14، 15(. غير أن األمر ال يقتصر على 
ذلك فحسب، بل تمتد قائمة PROGRESS ذات العناصر اإلضافية )10( لتشمل العمر، واإلعاقة، 
ل عوائق محتملة  والتوجه الجنسي. وعالوةً على ذلك، فجدير باالهتمام النظر في المتغيرات التي تشّكِ
لتحقيق النتائج المنشودة، مثل اإلطارات القانونية والسياسية التي تهمش أو تستبعد مجتمعات محددة.

5-4-1-3 إنشاء المجموعات المشاركة في إعداد المبادئ التوجيهية )الفصل 3(
يؤثر تشكيل المجموعات المتعددة المشاركة في إعداد المبادئ التوجيهية وآراء أعضائها على المحتوى 
ووجهات النظر التي تظهر في المبادئ التوجيهية النهائية، وخاصةً على الدرجة التي تعكس بها التوصيات 
التي تسعى المنظمة لحماية الصحة بها. ويجب أن  العالمية واحتياجات المجتمعات  قيم منظمة الصحة 
تشتمل مجموعات إعداد المبادئ التوجيهية على أفراد يدركون كيفية وضع مبادئ العدالة، وحقوق اإلنسان، 
والشؤون الجنسانية، والمحددات االجتماعية في االعتبار سعيًا لدعم االرتقاء بمستوى الصحة، كما يجب أن  
يتمتعوا بالخبرة الالزمة لتحقيق ذلك. وفضالً عن ذلك، فبجانب إعمال مبدأ حقوق اإلنسان المتعلق بزيادة 
المشاركة، يجب االهتمام بالتأكد من تعبير مجموعات إعداد المبادئ التوجيهية عن أصوات المجموعات 
التي تكون إما مهمشة أو محرومة عن آرائها حسبما يتناسب مع الهدف. ويُعد التأكد من تولي األشخاص 
الذين يدركون اهتمام منظمة الصحة العالمية ودعمها لمبادئ العدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون الجنسانية 

والمحددات االجتماعية للصحة رئاسة مجموعات إعداد المبادئ التوجيهية أمر شديد األهمية.

5-4-1-4إقرار تضارب المصالح وإدارته )الفصل 6(
وفيما يتعلق بالتعبير عن قيم منظمة الصحة العالمية، فإن التقليل من حاالت تضارب المصالح المتعلقة 
بالنواحي الفكرية واأليدولوجية ال يقل أهمية عنه في النواحي المالية. ومن الواجب االهتمام الواضح 
بتضارب المصالح التي قد تؤدي إلى ضعف الموقف المطالب بإعمال العدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون 

الجنسانية، والمحددات االجتماعية في المبادئ التوجيهية النهائية.
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5-4-1-5 صياغة األسئلة واختيار النتائج المرجوة )الفصل 7(
اإلنسان،  وحقوق  العدالة،  لتضمين  جوهريًا  عنصًرا  يُعد  الرئيسية  األسئلة  اختيار  على  الحرص  إن 
المبادئ  ومحتوى  التوجيهية  المبادئ  إعداد  عملية  في  االجتماعية  والمحددات  الجنسانية،  والشؤون 
الناجمة  التوجيهية. وينبغي أن تشتمل أسئلة المعلومات األساسية على كل من اآلثار المتوسطة الحدة 
عن أحد التدخالت وظهور تلك اآلثار لدى جميع الشرائح السكانية. كما يجب أن تتناول هذه األسئلة 
والمعايير،  والسياسات،  بالقوانين،  الصلة  ذات  األخرى  والمشكالت  اإلنسان  من حقوق  بعينها  حقوق 
األسئلة  تركز  أن  بد  ال   .)2 البند   ،1-5 أيًضا الجزء  )راجع  التوجيهية  والمبادئ  والبروتوكوالت، 
الخدمات  استخدام  في  اختالفات  وجود  احتمال  على  التدخالت  بفعالية  المتعلقة  )البارزة(  األساسية 
 PICO واالستفادة منها باعتباره أحد االختصاصات المتعلقة بالمكانة االجتماعية. وعند تطبيق طريقة
إلعداد األسئلة الرئيسية، يجب أن تُوضع النقاط التالية في االعتبار: يندرج تحت الحرف P )الذي يشير 
قائمة  فئات  االجتماعية وغيرها من  المكانة   )Population المرضى  أو جمهور  السكان  قطاع  إلى 
Interven- الذي يشير إلى التدخالت( I ذات العناصر اإلضافية؛ ويندرج تحت PROGRESS

به، وإمكانية  للتأثر  التعرض للضرر، والقابلية  التباين في مستوى  للتعامل مع  المتبعة  الطرق   )tion
الوصول للخدمات، واالستفادة منها، والعواقب )راجع الجزء 5-1، )البند 3(؛ ويندرج تحت C )التي 
تشير إلى المجموعة المقارنة Comparator( اآلثار المحتملة للخيارات البديلة لإلجراء على إعمال 
Out- التي تشير إلى النتائج( O  العدالة وعلى قدرة الناس للمطالبة بحقهم في الصحة؛ ويندرج تحت

come( اآلثار المرجوة من التوصيات فيما يتعلق بتأكيد الحق في الصحة.

5-4-2 المرحلة 2: التطوير

5-4-2-1 عملية استخالص البيّنات وتجميعها )الفصل 8(
نادًرا ما تهتم عمليات المراجعات المنهجية الموجودة بالفعل بمبادئ العدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون 
الجنسانية، والمحددات االجتماعية، وقد تقتضي الحاجة وجود استعراض أو تحديث جديد لالستعراض 
الموجود لتحليل المعلومات المتعلقة بمبدأ العدالة. ولحسن الحظ يتزايد حجم األبحاث الرئيسية في هذا 
ولمدى  العدالة  بمبدأ  الصلة  ذات  لألدلة  المنهجية  المراجعات  عمليات  وأدوات  مناهج  وتتطور  المجال 
إلى  النظر  يقتضي  األحيان  تطوًرا سريعًا. وفي بعض  والنوعية  الكمية  البحثية  االكتشافات  بين  الربط 
البيانات والتحليالت  التقليدية لجمع  ما يتخطى حدود المتوسطات والبيانات المجمعة تعديل الممارسات 
اإلحصائية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن بعض التساؤالت البحثية المتصلة بإعمال الحق في الصحة وفي 
تقتضي  قد  وبالتالي  الكمية،  البحث  مناهج  مع  تتوافق  ال  المتبعة  وبالسياسة  العمومية  الصحة  خدمات 
الحاجة وجود أبحاث تهتم بالناحية النوعية وخطط للدراسات االبتكارية. ينبغي على الفريق التوجيهي 
االضطالع بالدراسة المتأنية ــ مع االستعانة بمشورة مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية ــ في حالة تأثير 
القوانين والسياسات على  تأثير  أو على  الهامة،  السكانية  الشرائح  الذي يركز على  المنهجية  المراجعة 
الصحة )راجع الجزء 5-1، البند 2(، على التوصيات. ويتحتم على الفريق تقييم إمكانية تأثير التدخل 
محل النظر على العدالة، وحقوق اإلنسان، والمساواة بين الجنسين، واحتمال تقديم المراجعة المنهجية 

معلومات مفيدة.
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تشجع مجموعة Campbell and Cochrane لمناهج تحقيق العدالة )16( كتّاب عمليات 
ككل  المجتمع  على  ليس  للتدخالت  المحتمل  للتأثير  واضح  شرح  تقديم  على  المنهجية  المراجعة 
وحسب  والمهمشة(  المحرومة  الفئات  ذلك  في  )بما  االجتماعية  المستويات  كل  في  بل  فحسب، 
 Equity Checklist for Systematic Review الجنس. وتشمل األدوات المناسبة للهدف

.)11( PRISMA-Equity 2012 reporting guidelinesو )17( Authors

5-4-2-2 تقييم البيّنات )الفصل 9(
إن التقييم المنهجي للبيّنات أو األدلة فيما يتعلق بالمنافع واألضرار بحاجة إلى توسيع النطاق ليشمل 
االهتمام بمستوى الجودة النوعية للبينات المتعلقة بمبادئ العدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون الجنسانية، 
والمحددات االجتماعية. ولسوء الحظ، ستكون البيّنات المتعلقة بالشرائح السكانية الهامة وآثار التدخل 
بالقوة  يتعلق  فيما  المتاحة محدودة  البيّنات  قليلة في أغلب األحيان وقد تكون كل  العدالة  على تحقيق 
لمجموعة  النوعية  الجودة  تقييم  األمر  سيقتضي  وبالتالي  الهامة.  التأثيرات  أحد  إلثبات  اإلحصائية 
البيّنات دون التأكد مما إذا كان أحد التدخالت يحدث تباينًا هاًما في التأثير على الشرائح السكانية أم ال. 
إذا دارت الشكوك بقوة حول تباين التأثير اعتمادًا على آليات بيولوجية منطقية، أو نظرية اجتماعية، 
النظر  أقليات محل  التي تنطبق على  للبيّنات  النوعية  تقييم الجودة  بيّنة غير مباشرة، فقد ينخفض  أو 

بسبب عدم ارتباطها بالهدف المباشر عند تطبيق إطار GRADE )راجع الفصل 9(.

5-4-2-3 إعداد التوصيات )الفصل 10(
من  كان  إذا  التوصية:  قوة  تحدد  التي  العوامل  أحد  العدالة  تحقيق  على  التدخالت  أحد  تأثير  يُعد 
المحتمل أن يقلل التدخل من حاالت الغبن الصحي، فقد يضمن ذلك الخروج بتوصية قوية، شريطة 
تمثل  العدالة  كانت  إذا  األخرى،  الناحية  ومن  األخرى.  العوامل  في ضوء  للتبرير  قابلة  تكون  أن 
أحد االعتبارات الهامة وكانت البيّنات المتعلقة باآلثار المحتملة للتدخل على العدالة قليلة، قد يكون 
من المناسب إصدار توصية مشروطة. وفي هذه الحالة على وجه التحديد يجب أن توضح المبادئ 
التقييم  ويُعد  المستقبلية.  لألبحاث  عمل  برنامج  وتقدم  المعلومات  في  الرئيسية  الفجوات  التوجيهية 
والرصد ألثر التوصيات الذي قد يؤثر على حاالت الغبن من العوامل البالغة األهمية لذا يجب ذكره 

في وثيقة المبادئ التوجيهية.

5-4-3 المرحلة 3: النشر والتحديث

5-4-3-1 إنتاج ونشر المبادئ التوجيهية )الفصل 12(
ال بد أن تحمل المبادئ التوجيهية النهائية والمنتجات المأخوذة عنها رسالة واضحة تتعلق بمبادئ 
تبدأ  المثال،  سبيل  فعلى  االجتماعية.  والمحددات  الجنسانية،  والشؤون  اإلنسان،  وحقوق  العدالة، 
عملية إعداد المبادئ التوجيهية المراعية للمساواة بين الجنسين قبل تسجيل الكلمات األولى للمبادئ 
 على الورق وتنتهي عند اختيار التوضيح األخير فقط. ويجب الحرص على االهتمام بكيفية استخدام 
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اللغة، واختيار الحاالت المدرجة كأمثلة، والتعبيرات المستخدمة لإلشارة إلى المجموعات السكانية، 
واختيار الصور، إلخ في كل خطوة أثناء هذه العملية. فإن إرساء األسس منذ البداية أسهل كثيًرا من 
محاولة تعديل الوثائق الجاهزة للتنسيق. وأثناء ترجمة المبادئ التوجيهية، يجب دائًما توظيف اللغة 

بما يراعي الشؤون الجنسانية وعدم الوصم.

5-4-3-2 التعديل والتنفيذ والتقييم )الفصل 13(
للصحة،  االجتماعية  والمحددات  الصحة،  بالعدالة في مجال  الخاصة  الواضحة  المراجع  يجب تضمين 
تتناول  التي  األقسام  في  الصلة  ذات  الدولية  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  ومعايير  الجنسين،  بين  والمساواة 
التنفيذ والرصد والتقييم، وذلك أثناء إعداد المبادئ التوجيهية. تفرض التدخالت الموصى بها في المبادئ 
التوجيهية خطورة زيادة حاالت الغبن بدالً من تقليلها، وذلك حسب كيفية تنفيذها. فعلى سبيل المثال، قد 
يتم تجاهل المجموعات السكانية المهمشة أو تُطبق االستراتيجيات التي تجعلهم في آخر قائمة المستفيدين. 
وقد ال تُوضع االعتبارات الجنسانية الهامة في االعتبار أو قد تحدث بعض اآلثار غير المرغوب فيها لدى 
شرائح سكانية معينة أو يحدث تقسيم السكان لفئات. وتنشأ مثل هذه الحاالت بسبب اتخاذ قرارات تتحكم 
في عملية التنفيذ وال تتعلق بوضوح بمبدأ العدالة. فعلى سبيل المثال، قد يتم تحقيق األهداف المرجوة 
من التغطية الخاصة بالتطعيمات دون استفادة المجموعات األكثر فقًرا واألشد حرمانًا. وتقع على عاتق 
منظمة الصحة العالمية مسؤولية رصد وتقييم كيفية تأثير التوصيات على إعمال مبادئ العدالة، وحقوق 
تقديم  بلوغه، وكيفية  يمكن  الصحة  أعلى مستوى من  الجنسين، وعلى تحسين  بين  والمساواة  اإلنسان، 

الخدمات الصحية وتطبيق البرامج الصحية بما يتوافق مع التدخالت الموصى بها.
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والمبادئ  التوصيات  إعداد  في  ضروريًا  عنصًرا  وإدارته  المصالح  تضارب  إقرار    يُعد 
األساسية،  المفاهيم  تعريف  الفصل  هذا  ويتناول  التحيز.  وعدم  بالمصداقية  تتسم  التي  التوجيهية 
وتوضيح المبادئ ذات الصلة، وشرح النقاط الرئيسية الخاصة بكيفية قيام فريق عمل المنظمة الذي 
يتولى إعداد المبادئ التوجيهية بجمع إقرارات المصالح وتقييم أي حالة للتضارب والتعامل معها.

6-1 ما المقصود بتضارب المصالح؟

يمثل تضارب المصالح أحد العناصر الهامة المحتملة التي تسبب التحيز وانخفاض مستوى المصداقية 
من  مجموعة  هو  المصالح  تضارب  "إن  بالمنظمة.  الخاصة  التوجيهية  المبادئ  إعداد  عملية  في 
الظروف التي ينشأ من خاللها خطر يتمثل في تأثر اآلراء أو اإلجراءات المهنية المتعلقة بمصلحة 
الصحة  منظمة  لدى  المصالح  إقرار  صيغة  وتتضمن   .)1( ثانوية"  بمصلحة  كبيًرا  تأثًرا  رئيسية 
إقرارها  يتم  مصلحة  "أي  هو[  المصالح  تضارب  ]إن  يلي:  بما  يدفع  مماثالً  تعريفًا   )2( العالمية 
من جانب أحد الخبراء بما قد يؤثر على أو تُعتبر مؤثرة على حيادية الخبير واستقالليته في تقديم 

للمنظمة." النصيحة 
الكبير" تمثل  الثانوية"، و"التأثر  الرئيسية"، و"المصلحة  الواضح أن تعبيرات "المصلحة  من 
مصطلحات رئيسية يتم استخدامها في تعريف تضارب المصالح. وطبقًا للمبادئ التوجيهية لمنظمة 
المنظمة عن طريق  الدول األعضاء في  تتمثل في خدمة  الرئيسية  المصلحة  فإن  العالمية،  الصحة 
المستوى  على  سواء  المجتمعات،  في  والسالمة  الصحة  مستوى  من  ن  تحّسِ التي  التوصيات  تقديم 
الرئيسية، في سياقات أخرى،  العالمي أو على مستوى مناطق أو دول معينة. وقد تعبر المصلحة 
على سبيل المثال، عن حماية نزاهة األبحاث، ورفاهية المرضى، وموضوعية المواد التعليمية، أو 

التخصيص العادل للموارد.
تعبر المصالح الثانوية عن كل المصالح التي ال تُعد مصالح رئيسية وقد تكون متأثرة أو من 
المحتمل أن تتأثر بإحدى التوصيات أو المبادئ التوجيهية. ويكون لدى كل األفراد المشاركين في 
الحاالت مصالح مشروعة ومناسبة وفقًا  تُعتبر في معظم  ثانوية،  التوجيهية مصالح  المبادئ  إعداد 
الفنيين في  لمجاالت عملهم الخاصة. وتشمل هذه المصالح، على سبيل المثال، رغبة أحد الخبراء 
نشر البحث الخاص به أو بها أو الحصول على تمويل له، أو رغبة أحد حملة األسهم في تقديم الدعم 

لمواجهة مرض أو حالة ما.

إقرار تضارب المصالح وإدارته   .6
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ومع ذلك، تنشأ المشكالت عندما تتضارب المصالح الرئيسية والثانوية لألطراف المشاركين 
في إعداد المبادئ التوجيهية، ونتيجة لذلك تتسبب المصالح الثانوية للفرد في دفعه للمجازفة باتخاذ 
قرارات تضر بالمصلحة الرئيسية. وبعبارة أخرى، ينشأ تضارب المصالح عندما ال تتوافق المصالح 
الرئيسية والثانوية، وبناًء عليه يظهر احتمال لقيام الفرد باتخاذ قرارات تُضِعف من مستوى تحقيق 

المصلحة الرئيسية أو تفسدها.
وجدير بالذكر أن تضارب المصالح ينشأ سواء أثرت المصلحة الثانوية فعليًا على قرارات الفرد 
أم لم تؤثر عليه. فإن تضارب المصالح ال يمثل حالة محتملة الحدوث، بل إنه موجود بالفعل نظًرا 
الختالف المصالح الرئيسية عن المصالح الثانوية. وبالتالي، ينبغي تجنب عبارة "تضارب المصالح 
فقد  قرارات متحيزة.  اتخاذ  إلى  التضارب سيؤدي  أن هذا  بالفعل هو  فالمحتمل وجوده  المحتمل". 
يحدث ذلك وقد ال يحدث، ولكن الخطر موجود. وبالنسبة لمن يشاركون في إعداد المبادئ التوجيهية، 
فإن تضارب المصالح يستتبع خطر عدم إظهار التوصيات المدرجة ضمن المبادئ التوجيهية دليالً 
على وجود منافع أو أضرار تتعلق بتداخل محدد. كما أن عبارة "ما يُعتبر تضاربًا للمصالح" غير 
مجدية ألنها تشير إلى أن التضارب غير "موجود بالفعل" ومن ثم فهو ليس باألمر الهام. فإن تضارب 
التوصيات ومصداقيتها  تأثيره على مدى صحة  الرغم من اختالف  بالفعل، على  المصالح موجود 

وفقًا لمدى خطورة التضارب وطبقًا لتصورات مستخدم المبادئ التوجيهية.

6-2 ما هي أنواع تضارب المصالح الموجودة؟

المبادئ  بإعداد  كالهما  ويرتبط  مالي.  غير  وآخر  مالي  تضارب  المصالح:  لتضارب  نوعان  ثمة 
التوجيهية. ويمكن تقدير المصالح المالية مباشرةً من خالل وحدات نقدية، مثل األسهم أو براءات 
االختراع المملوكة لجهة ما، أو المال الذي تم الحصول عليه للتكليف بأحد األعمال، أو المكافآت 
يمكن  فال  األخرى،  الناحية  من  المالية،  غير  المصالح  أما  الخطب.  إحدى  إلقاء  مقابل  المقدمة 
وبالتالي يصعب  المالية  المصالح  مثل  ملموسة  فهي غير  نقدية  بسهولة من خالل وحدات  تقديرها 
تحديدها وتقديرها وإدارتها. وتتضمن تلك المصالح أي مصلحة قد تُعد بما يقتضيه المنطق مؤثرة 
الرغبة في  ذلك  األمثلة على  المنظمة. وتشمل  لدى  العمل  أثناء  الفرد واستقالليته  على موضوعية 
تحقيق تقدم مهني أو مكانة وظيفية أو الحرص على نشر األبحاث، أو الحصول على تمويل لها، 
أو الوصول إلى مرتبة أعلى للشخص في األوساط العلمية. ويُطلق على أحد أنواع المصالح غير 
المالية "التضارب الفكري للمصالح"، والذي تم تعريفه من خالل إحدى المجموعات )3( في سياق 
المبادئ التوجيهية على أنه "األنشطة األكاديمية التي ينشأ عنها احتمال التشبث بوجهة نظر معينة 

قد تؤثر بشكل كبير على رأي الفرد في توصية بعينها".
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وجود  بالضرورة  يستتبع  ال  المصالح(  )إقرار  أكثر  أو  واحدة  ثانوية  مصلحة  إقرار  إن   
تضارب المصالح، فثمة اختالف بين االثنين. حيث يقتضي األمر تنفيذ مرحلة تقييم إقرار المصالح 
بما تتسم به من الشفافية والموضوعية لتحديد إذا ما كان التضارب موجودًا وتقدير آثاره المحتملة، 
الالزمة  المرحلة واإلجراءات  الفصل  هذا  ويتناول  هام.  تأثير  ذو  للمصالح  أي تضارب  وإلدارة 

لتحديد وإدارة تضارب المصالح الذي قد يظهر أثناء إعداد المبادئ التوجيهية في المنظمة.

6-3 لماذا يُعد تضارب المصالح عنصًرا هاًما في عملية إعداد المبادئ 
التوجيهية لدى منظمة الصحة العالمية؟

تشير بعض البيانات إلى وجود ارتباط بين المصالح الثانوية للكتاب وجهات التمويل ونتائج الدراسة 
 .)5( المنهجية  المراجعة  عمليات  من  المستخلصة  واالستنتاجات  المصالح  تضارب  وبين   ،)4(
التوجيهية  المبادئ  في  الفكرية  والمصالح  الصناعية  العالقات  بتأثير  الخاصة  البيانات  وتقتصر 
والكتاب على دراسات الحالة )6(. قد يتسبب تضارب المصلحة في وجود تحيز في كل خطوة تقريبًا 
من خطوات عملية إعداد المبادئ التوجيهية، بدًءا من الدراسة االستطالعية وإعداد األسئلة الرئيسية 
ووصوالً لصياغة التوصيات وتقديمها. باإلضافة إلى ذلك، فمن الممكن أن يقلل تضارب المصالح ــ 
في وجود أو عدم وجود عنصر التحيز ــ من مستوى مصداقية توصيات بعينها، والمبادئ التوجيهية 
المنشورة بالكامل، ومنظمة الصحة العالمية باعتبارها هيئة عالمية رائدة في مجال وضع المعايير 
على  القائمين  النتباه  القصوى  األهمية  تتجلى  وبالتالي  بها.  المنوط  العمل  مجاالت  من  ذلك  وغير 
والمنطقية  بالمبادرة  يتسم  بإسلوب  المصالح  تضارب  إلقرارات  للمنظمة  التوجيهية  المبادئ  إعداد 

والشفافية ويمكن تبريره.

6-4 ما هي سياسات منظمة الصحة العالمية الخاصة بتضارب المصالح؟

المنظمة  المنظمة أن يكونوا على دراية بسياسات  التوجيهية في  المبادئ  للقائمين على إعداد  بد  ال 
نظرة  ذُكرت  وقد  المصالح.  تضارب  وإدارة  وتقييم  المصالح  إقرارات  على  بالحصول  المتعلقة 
المنظمة  لدى  التوجيهية  المبادئ  إعداد  أثناء  يظهر  الذي  التضارب  ذلك  تحديد  عملية  على  عامة 
وإدارته واإلفادة به في الجزء 6-1، باإلضافة إلى المزيد من التفاصيل المقدمة فيما يلي. كما تقدم 
مواقع متعددة على اإلنترنت معلومات إضافية عن سياسات وإجراءات المنظمة المرتبطة بتضارب 
المصالح وإعداد المبادئ التوجيهية )2، 7، 8(. ويمكن الحصول على معلومات إضافية من خالل 

مكتب االمتثال وإدارة المخاطر والشؤون األخالقية.
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 6-5 من الذي ينبغي عليه إكمال نموذج إقرار المصالح؟

طبقًا لقواعد ونظم منظمة الصحة العالمية، ال بد من ملء نموذج إقرار المصالح وإجراء تحليل لكل 
ـ أو بعبارة أخرى في كل مرة يُطلب  اإلقرارات في كل مرة يقدم فيها أحد األفراد المشورة للمنظمة )7(ـ 
فيها من أحد الخبراء تقديم خدماته للقيام بدور استشاري بصفة شخصية. وفيما يتعلق بإعداد المبادئ 
التوجيهية، فإن ذلك يعني أنه ال بد لكل من يشارك في إعداد المبادئ التوجيهية للمنظمة إكمال نموذج 
إقرار المصالح والموافقة على نشر ملخص لهذا اإلقرار ضمن المبادئ التوجيهية )راجع الجدول 1-6 
التوجيهية، والقائمين على إعداد  المبادئ  والشكل 6-1(. ويشمل ذلك كل األعضاء في فريق إعداد 
عمليات المراجعة المنهجية وتوصيفات البينّات، والمختصين باألساليب المنهجية للمبادئ التوجيهية، 

والكتاب التقنيين، وغيرهم من الخبراء المشاركين في العملية بصفة فردية.
  ال داعي لقيام المراقبين الذين يحضرون اجتماعات فريق إعداد المبادئ التوجيهية، بما 
في ذلك األشخاص الممثلين للمنظمات الحكومية وغير الحكومية )بدالً من حضورهم بصفة فردية( 
بإكمال نموذج إقرار المصالح. فمن المفترض أن يعكس ارتباطهم بالمنظمة التي يمثلونها الشفافية 

والوضوح.

نظرة عامة على عملية تحديد المصالح الثانوية وإدارتها واإلفادة بها الجزء 1-6. 

1. يكمل كل المساهمين الخارجيين في إعداد المبادئ التوجيهية النموذج المعياري إلقرار المصالح الخاص 
 )GDG( بمنظمة الصحة العالمية قبل الصياغة النهائية لدعوات المشاركة في فريق إعداد المبادئ التوجيهية
أو حضور إحدى االجتماعات وقبل تحرير العقود. كما يجب على المساهمين المحتملين تقديم السيرة الذاتية.
الفريق  وإسهامات  يتبعه  الذي  القسم  مدير  بمشورة  االستعانة  مع  المسؤول،  التقني  الموظف  يتولى   .2

الذاتية وتحديد إذا ما كان تضارب المصالح موجوًدا بالفعل. التوجيهي، تقييم إقرارات المصالح والسير 
3. يُقيم تضارب المصالح لتحديد مستوى الخطورة )خطر حدوث التأثير السلبي على عملية إعداد المبادئ 

المصالح. التوجيهية( وتُصاغ خطة إلدارة تضارب 
إتاحة  مع  التوجيهية،  المبادئ  إعداد  لفريق  اجتماع  كل  في  الملخص  ويُذكر  المصالح  إقرارات  تُلخص   .4
الفرصة ألعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية لتحديث و/ أو تعديل اإلقرارات الخاصة بهم. وتُذكر أيًضا 

استراتيجية اإلدارة الخاصة بكل عضو لديه إحدى حاالت تضارب المصالح.
5. تُقدم المعلومات لإلفادة بملخص كل المصالح التي تم اإلفصاح عنها وخطة إدارة أي تضارب للمصالح 

التوجيهية. للمبادئ  النهائية  الوثيقة  في 
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إقرار تضارب المصالح وإدارته فيما يتعلق بالمساهمين في إعداد المبادئ التوجيهية الجدول 1-6. 

هل يجب المجموعة أو الفرد
تقديم إقرار 
المصالح؟

ما هي الجهة 
التي تتولى 

التقييم؟

إدارة تضارب 
المصالح

مالحظات

الفريق التوجيهي، 
RTO ويشمل

يتوقف األمر 
على ما تقتضيه 

قواعد فريق 
العمل لدى 

منظمة الصحة 
العالمية

فريق العمل 
التابع لمنظمة 

الصحة العالمية

يمثل هذا التقييم خطوة 
مستقلة ال تندرج 

ضمن عملية إعداد 
المبادئ التوجيهية

–

فريق إعداد المبادئ 
التوجيهية

RTO ومديره، نعم
مع االستعانة 

باإلسهامات المقدمة 
من CRE وفًقا لما 

تقتضيه الحاجة

يعتمد ذلك على 
الخطوات المبينة في 

هذا الفصل

ال بد أال يرتبط الرئيس بأي 
تضارب مصالح مالي، وأال 

يكون له أي مصالح غير 
مالية في إطار الحد المسموح 

به.
مجموعة المراجعة 

الخارجية
نعم إذا كان 

األعضاء 
يمثلون أنفسهم؛ 

ال إذا كانوا 
يمثلون إحدى 

المؤسسات

الفريق التوجيهي 
مع االستعانة 

بإسهامات 
CRE حسبما 
تقتضي الحاجة

عن طريق تفسير 
آراء األعضاء في 

إطار سياق تضارب 
المصالح المرتبط بهم

قد يمثل هؤالء األفراد أو 
تمثل هذه المنظمات حاالت 

لتضارب المصالح. ومن 
ثم يجب أن تتضمن نموذج 

إقرار المصالح )إذا ما كانوا 
يمثلون أنفسهم كأفراد( 
معلومات واضحة عن 

مصالحهم أو يشير إلى ذلك 
انتمائهم المؤسسي )في حالة 

تمثيل إحدى الجهات(.
فريق المراجعة 

المنهجية
الفريق التوجيهي نعم

مع االستعانة 
بإسهامات 

CRE حسبما 
تقتضي الحاجة

يعتمد ذلك على 
الخطوات المبينة في 

هذا الفصل

يجب أال يمثل أعضاء فريق 
المراجعة المنهجية أي من 
حاالت تضارب المصالح 

المالية أو غير المالية. وربما 
يكونوا قد تولوا إجراء 

عمليات مراجعة منهجية من 
قبل حول نفس الموضوع.

مختصي وضع 
األساليب المنهجية

الفريق التوجيهي نعم
مع االستعانة 

بإسهامات 
CRE حسبما 
تقتضي الحاجة

يعتمد ذلك على 
الخطوات المبينة في 

هذا الفصل

يجب أال يمثل المختص في 
وضع األساليب المنهجية أي 
من حاالت تضارب المصالح 

المالية أو غير المالية.

عن طريق تفسير ال يمكن إجراؤهالمراقبو االجتماعات
آرائهم في إطار سياق 

تضارب المصالح 
المرتبط بهم

ال بد من ذكر دور ممثلي 
المنظمات ومصالحهم 

بوضوح في اجتماعات فريق 
إعداد المبادئ التوجيهية إذا 
ما شارك المراقبون بطريقة 

أو بأخرى في المناقشات.

COI: تضارب المصالح؛ CRE: مكتب االمتثال وإدارة المخاطر والشؤون األخالقية؛ DOI: إقرار المصالح؛ 
GDG: فريق إعداد المبادئ التوجيهية؛ RTO: الموظف التقني المسؤول.
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تقييم إقرارات المصالح وإدارتها فيما يتعلق بالمجموعات واألفراد المشاركين في  الشكل 1-6. 
إعداد المبادئ التوجيهية

COI: تضارب المصالح؛ DOI: إقرارات المصالح.

اختيار المساهمين المرتقبين في عملية وضع المبادئ التوجيهية

مراقبو االجتماعات

تفسير التعليقات في ضوء 
إقرارات المصالح

تجميع إقرارات 
المصالح

تجميع إقرارات 
المصالح

هل توجد مصالح
تم الكشف عنھا؟

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

ذات صلة (أي هل يوجد 
تضارب المصالح)؟

هل يوجد تضارب 
ملموس في المصالح؟

هل من 
الممكن أن ينتج عن 

تضارب المصالح خطر 
كبير من التحيز أو نقص 

المصداقية؟

وقف عملیة الترشیح 
أو التعاقد

إدارة تضارب المصالح: 
مشاركة محدودة

تستمر عملية الترشيح أو التعاقد؛ 
ال توجد قيود على النشاطات

يقوم الموظف الفني 
المسؤول والمدير بتقييم 

إقرارات المصالح

عرضة لسياسات إقرارات 
المصالح (DOI) وتضارب 
المصالح (COI) لمنظمة 

الصحة العالمية

ال داعي للقيام بإجراء. 
(مصالحهم مطابقة لمصالح 
المنظمة التي ينتمون إليها.)

مجموعة االستعراض الخارجية
مجموعة وضع المبادئ التوجیھیة، 
فریق المراجعة المنھجیة، المختص 
في األسالیب المنھجیة التي تتعلق 

بمجال المبادئ التوجیھیة

الموظف التقني المسؤول، 
بالفريق التوجيهي لمنظمة 

الصحة العالمية
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CM
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CY

CMY

K
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6-6 ما هي المصالح التي يجب اإلفصاح عنها؟

 يجب اإلفصاح عن المصالح المالية وغير المالية ذات الصلة وبالتالي يتم تقييمها وإدارتها لتقليل نسبة 
التحيز إلى الحد األدنى أثناء إعداد المبادئ التوجيهية لضمان الوصول إلى توصيات تتسم بالمصداقية. 
وينشأ تضارب المصلحة المالية عندما يتلقى أحد األفراد أو المنظمات إيرادات أو دعًما ماليًا يتعلق، أو 
قد يتأثر، بإحدى النتائج التي يتم التوصل إليها خالل اجتماع منظمة الصحة العالمية أو بأحد األنشطة 
المشاركين فيها. ويشمل ذلك كالً من المصالح المالية الشخصية والمصالح المالية الخاصة بأقارب 
الفرد من الدرجة األولى )المعروفين بالزوج أو الزوجة، أو شريك الحياة الذي تربطه بالفرد عالقة 

شخصية حميمية، واألبناء(. وتشمل المصالح المالية على سبيل المثال:
الربح المالي الشخصي مثل األجر نظير العمل، أو الدخل مقابل األعمال االستشارية، أو  ■

المكافآت ومخصصات السفر؛
دعم األبحاث، بما في ذلك اإلسهامات المالية المباشرة أو التبرع بالمعدات، أو أماكن إنشاء  ■

المعامل، إلخ؛
لة وبراءات االختراع؛ ■ المصالح المتعلقة بالملكية المسجَّ
المساعدات، أو المنح الدراسية، أو غير ذلك من الدعم المالي المقدم إلى الفرد أو المؤسسة  ■

يتبعها؛ التي 
حصص األسهم أو السندات في إحدى الجهات التجارية. ■

المصالح  إقرار  نموذج  خالل  من  الشخصية  االستثمارية  باألرباح  لإلفادة  األدنى  الحد  يمثل 
الخاص بمنظمة الصحة العالمية 5000 دوالر أمريكي: فإذا قل الربح الخاص بجهة واحدة عن هذا 
المبلغ، فال داعي لإلفادة به. كما يجب اإلفصاح عن دعم األبحاث، بما في ذلك الدعم غير المالي الذي 
تزيد قيمته عن 1000 دوالر أمريكي. وعلى الرغم من ذلك، يُرجى المالحظة أن ثمة بيّنات محددة 
تشير إلى احتمال تأثر بعض األفراد بمكافآت مالية بإجمالي يقل بنسبة كبيرة عن ذلك الحد التقديري. 
وعلى الرغم من ذلك، يقتضي األمر تطبيق إسلوب عملي للوصول إلى إقرارات المصالح وتستخدم 

معظم المنظمات التي تعمل على إعداد المبادئ التوجيهية حدود تقترب قيمتها من الحد المذكور.
تشمل المصالح غير المالية المصالح األكاديمية، والمهنية، والشخصية. وقد تتداخل المصالح 
بشكل  المهني  بالتقدم  المرتبطة  الفكرية  المصالح  تنطوي  المثال،  سبيل  فعلى  المالية.  المالية وغير 
التي ربما تتدخل فتؤثر على  الوظائف  واضح على عنصر مالي. وتشمل األمثلة على األدوار أو 

التقييم الموضوعي لمجموعة كبيرة من البيّنات:
الطباعة المسبقة إلحدى الدراسات أو نتائج المراجعة المنهجية الذي يُعد جزًءا من األساس  ■

الذي تقوم عليه البيّنات محل النظر في إطار المبادئ التوجيهية؛
القانونية  ■ أثناء اإلجراءات  بالشهادة  المسبق عالنيًة لرأي أو موقف ثابت، كاإلدالء  اإلقرار 

أو جريدة متخصصة؛ أو مقالة صحفية رئيسية  المحاكمة،  أو إجراءات 
االنتماء مهنًيا أو شخصًيا إلى إحدى المؤسسات الداعمة لمنتجات أو خدمات تتعلق بموضوع  ■

التوجيهية. المبادئ 
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يُعتبر تضارب المصالح غير المالي واسع االنتشار وغير ضار بطبيعته. وعلى الرغم 
متحيزة  غير  توجيهية  مبادئ  لتقديم  المناسبة  بالطريقة  وإدارته  تحديده  من  بد  ال  ذلك،  من 

بالمصداقية. تتسم 

6-7 جمع إقرارات المصالح

يتم جمع إقرارات المصالح باستخدام النموذج المعياري لدى منظمة الصحة العالمية الخاصة 
المتعاقد  أو  الخبير  جانب  من  توقيعها  يتم  التي  النموذج،  هذه  إكمال  يجب  حيث  بالخبراء. 
المحتمل، كما يجب استعراضها وتقييمها قبل إصدار الدعوات المقررة للمشاركة في عملية 
والمتعاقديين  للخبراء  التعليمات  إصدار  يجب  العقود.  توقيع  أو  التوجيهية  المبادئ  إعداد 
التقني بأي تغيير في المصالح ذات الصلة، كما يجب تحديث  الخارجيين إلخطار الموظف 
نماذج إقرار المصالح بانتظام. تُعد نماذج إقرار المصالح وثائق سرية يجب تخزينها بطريقة 
إلكترونية(. ويجب  العالمية )سواء كانت في شكل نسخ ورقية أو  آمنة لدى منظمة الصحة 
أيًضا طلب تقديم السيرة الذاتية من الخبراء في الوقت الذي يقدمون فيه نموذج إقرار المصالح. 
وقد تم سرد مبادئ جمع وتقييم وإدارة تضارب المصالح في الجدول 6-2 ضمن األشخاص 

المساهمين في إعداد المبادئ التوجيهية للمنظمة.

6-8 تقييم إقرارات المصالح

تأثيرإقرارات المصالح وتضارب المصالح على  المعلومات عن  القليل من  ال يتوافر سوى 
سلوك الفرد، وكذلك كيفية دراسة أو إغفال المعلومات أو اآلراء المقدمة من جانب األفراد 
وتعتمد  المصالح.  تضارب  بشأن  للمعلومات  النهائي  المستخدم  تفسير  وكيفية  المتعارضة، 
القياسية  الممارسات  وأفضل  بالفعل؛  الموجودة  القليلة  البيّنات  على:  التالية  اإلرشادات 
الدولي؛  المستوى  على  التوجيهية  المبادئ  إعداد  في  الرائدة  المجموعات  ضمن  الموجودة 
ثالثة  توجد  العملية،  الناحية  ومن  الخبراء.  وآراء  السليمة؛  واألخالقية  القانونية  والمبادئ 

خطوات ضمن تقييم إقرارات المصالح.
وتتمثل الخطوة األولى في استعراض إقرارات المصالح باإلضافة إلى السيرة الذاتية للخبير 
من جانب فريق العمل لدى المنظمة . فإذا كانت المعلومات المتضمنة في النموذج غير كاملة أو 
غير واضحة، فيجب االتصال بالخبير لتوضيحها. وإذا استمرت لدى الموظف التقني المسؤول 
بعض المخاوف بشأن اكتمال أو دقة المعلومات المتضمنة في النموذج، فيجب عليه أو عليها مناقشة 
األمر مع مكتب االمتثال وإدارة المخاطر والشؤون األخالقية أو مع مكتب االستشارات القانونية 

التابع للمنظمة.
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تتمثل الخطوة الثانية في تحديد إذا ما كان تضارب المصالح موجود بالفعل: هل من الممكن أن 
يوجد اختالف بين المصلحة الرئيسية )إعداد توصيات تعتمد على البيّنات تتضمن آراء موضوعية 
بشأن العناصر ذات الصلة( والمصالح األخرى للخبير )أي المصالح الثانوية(؟ وتتضمن اإلجابة على 
هذا السؤال إجراء تقييم للعالقة بين المصلحة الثانوية والمبادئ التوجيهية وتتميز اإلجابة بالسهولة 

النسبية فيما يتعلق بالمصالح المالية.
أما الخطوة الثالثة فتتمثل في اإلجراء األكثر صعوبة: هل يمثل تضارب المصالح خطًرا على 
المبادئ التوجيهية؟ هل من الممكن أن تتدخل المصلحة التي تم إقرارها، أو تُعتبر كذلك، فتؤثر على 

قدرة الفرد على التقييم الموضوعي للبيّنات المتاحة وصياغة توصيات غير متحيزة؟
تضارب  يختلف  حيث  ثابتة؛  مواقف  يمثل  ال  فهو  كبيرة؛  مجموعة  المصالح  تضارب  يمثل 
خطورة  وتتوقف  التوجيهية.  المبادئ  إعداد  عملية  في  يمثله  الذي  الخطورة  مستوى  في  المصالح 
التضارب على عاملين: احتمال تأثر القرارات التي يتم اتخاذها بشأن المصلحة الرئيسية تأثًرا كبيًرا 

بالمصلحة الثانوية، ومدى خطورة النتائج الوخيمة التي قد تنشأ عن هذا التأثر.
قد تم توضيح العوامل الواجب أخذها في االعتبار عند تقييم مدى خطورة التضارب الذي أفصح 
الرئيسية  التقييم يركز على المصالح  الخارجي في الجدول 6-3. ويُرجى مالحظة أن  الخبير  عنه 

والثانوية وال يتعلق مطلقًا بصفات )أو شخصية( الفرد الذي أفصح عن تضارب المصالح.
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مبادئ جمع إقرارات المصالح وتقييمها وإدارتها فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية  الجدول 2-6. 
aلمنظمة الصحة العالمية

المشكالت والمالحظات التنفيذيةالتفاصيلالمبدأ

اإلفادة بكل مصادر تمويل المبادئ 
التوجيهية

يجب سرد المعلومات التفصيلية عن 
جهات التمويل صراحًة وإتاحتها 

للعامة.

يجب اإلفادة بكل مصادر التمويل في مقترح التخطيط 
وفي المبادئ التوجيهية النهائية. يجب تلخيص مصادر 

 اإليرادات لضمان عدم تلقي أي أموال من جهات تجارية.
وإذا لم يشير اسم الجهة الممولة بوضوح إلى ماهيتها، 
فيجب توضيح نوع تلك الجهة بإيجاز، باإلضافة إلى 

الغرض الرئيسي لها ومصادر إيراداتها الرئيسية.
ال تلعب جهات القطاع الخاص أي دور 

في عملية إعداد المبادئ التوجيهية
ال يمكن لجهات القطاع الخاص تمويل 

المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة 
العالمية.

ينبغي على الفريق التوجيهي التأكد من عدم تلقي جهات 
التمويل المحتملة أي أموال من جهات تجارية.

يلزم تقديم إقرار المصالح مكتمل 
ودقيق

يجب على األفراد محل االستقصاء 
اإلفصاح كتابًيا عن كل المصالح 

واألنشطة التي من المحتمل أن تؤدي 
إلى ظهور تضارب المصالح، وذلك 
قبل الموافقة النهائية ألعضاء فريق 

إعداد المبادئ التوجيهية والمساهمين 
في إعداد المبادئ التوجيهية.

يجب أن تعكس إقرارات إقرار المصالح كل األنشطة 
الحالية والمخطط لها، وغير التجارية، والفكرية، 

والمؤسسية، والخاصة/ العامة المتعلقة بمجال المبادئ 
التوجيهية المحتمل.

ينبغي الحصول على إقرار المصالح 
وتقييمه

يجب تقييم المعلومات التي يتم 
اإلفصاح عنها وإدارتها طبًقا لمعايير 
تتسم بالشفافية والوضوح واستخدام 

إسلوب استداللي.

راجع الجدول 3-6.

يجب تجنب حدوث تضارب في 
المصالح طالما كان ذلك ممكًنا

يجب تجنب حدوث حاالت تضارب 
المصالح، سواء كان مالًيا أو غير 

مالًيا، فيما يتعلق بأعضاء فريق إعداد 
المبادئ التوجيهية، كلما أمكن ذلك.

ينبغي دائًما تجنب حدوث حاالت تضارب المصالح المالي 
ذو التأثير الهام.

يلزم الوصول بحاالت حدوث تضارب 
المصالح إلى الحد األدنى لها وإدارتها 

بإسلوب مناسب

يجب على األعضاء الذين يمثلون 
حاالت تضارب المصالح أال يمثلون 
ما يزيد عن أقلية األعضاء في فريق 

 إعداد المبادئ التوجيهية.
يجب الوصول بحاالت حدوث 

تضارب المصالح إلى الحد األدنى 
لها وإدارتها بإسلوب مناسب لتقليل 

نسبة خطورة ظهور التحيز أثناء اتخاذ 
القرارات إلى الحد األدنى ولزيادة 

مصداقية المبادئ التوجيهية لتصل إلى 
الحد األقصى لها.

قد تحتم الضرورة موازنة اآلراء الراسخة إذا لم يمكن 
إقصاء حاالت تضارب المصالح الفكري من بين أعضاء 

فريق إعداد المبادئ التوجيهية. إذا اعتُبر أعضاء فريق 
إعداد المبادئ التوجيهية الذين يمثلون حاالت تضارب 

المصالح الفكري من العناصر األساسية داخل المجموعة، 
فيجب ضم أعضاء يتميزون باختالف وتعدد وجهات 

النظر والخبرات لفريق إعداد المبادئ التوجيهية.

ال يجب أن يوجد أي تضارب المصالح 
يتعلق بالرئيس أو الرؤساء المشاركين 

أو نائب الرئيس.

ال يجب أن يمثل الرئيس، أو نائب 
الرئيس، أو الرؤساء المشاركين أي 
من حاالت تضارب المصالح المالية 

كما يجب تجنب حاالت تضارب 
المصالح غير المالية إن أمكن.

إذا كانت حاالت تضارب المصالح غير المالية حتمية 
ضمن من يتولون سلطة رئاسة فريق إعداد المبادئ 
التوجيهية، فينبغي في تلك الحالة أن تتباين مصالح 

الرؤساء المشاركين. فيجب التفكير في ضم أحد 
المختصين في وضع األساليب المنهجية ممن ال يمثلون 

تضارب المصالح فكري أو مالي إلى المجموعة باعتباره 
رئيًسا أو أحد الرؤساء المشاركين.

COI: تضارب المصالح؛ DOI: إقرارات المصالح؛ GDG: فريق إعداد المبادئ التوجيهية.
a معدلة ومأخوذة عن معهد الطب، طباعة األكاديميات الوطنية؛ )الواليات المتحدة( وفقًا لمعايير 2011 )1(.
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aمعايير تقييم مدى خطورة تضارب المصالح الجدول 3-6. 

ما يجب وضعه في االعتبارالمفهومالمعايير
احتمال حدوث تأثير كبير من جانب األفراد الذين تتضارب مصالحهم مع المصلحة الرئيسية

القيمة المالية وغيرها قيمة المصلحة الثانوية
لدى المستفيد

كلما ارتفعت القيمة المالية، كان من المحتمل زيادة التأثير على 
قرارات المستفيد. ومع ذلك، تستطيع الهدايا البسيطة تغيير سلوك 

 المستفيد.
قد يعتمد التأثير على كون المبلغ المدفوع مقدم بشكل مباشر 

)مكافآت شرفية على سبيل المثال( أو غير مباشر )مثل المبالغ 
المقدمة لمؤسسة أكاديمية(.

مدة ومدى عمق نطاق العالقة
العالقة التي تربط 

الفرد بالمصلحة 
الثانوية

قد تؤدي العالقات الطويلة األجل و/أو القوية إلى زيادة خطورة 
وجود التحيز أثناء اتخاذ القرارات. فعلى سبيل المثال، تثير العالقة 
التي تحدث لمرة واحدة، مثل عرض المنتج للتصنيع، مخاوف أقل 

حدة من تلك التي تثيرها العالقة طويلة األجل، مثل العمل لدى 
شركة ذات صلة.

القدر الذي يتمتع به مدى حرية التصرف
الفرد الذي تتضارب 

مصالحه مع 
المصلحة الرئيسية 

من حرية التصرف 
أو السلطة التخاذ 

القرارات الهامة

إن الدور الذي يلعبه الفرد الذي تتضارب مصالحه مع المصلحة 
الرئيسية في اتخاذ القرارات ومدى سيطرة هذا الفرد على عملية 

إعداد المبادئ التوجيهية بشكل عام يؤثر على نسبة خطورة 
وجود التحيز. فعلى سبيل المثال، غالًبا ما يتمتع الرئيس بحرية 

التصرف، وبالتالي قد تحدث حاالت تضارب المصالح التي يمثلها 
أو تمثلها تأثيًرا أكبر من ذلك لتأثير الذي يحدثه أعضاء فريق 

إعداد المبادئ التوجيهية اآلخرين.
خطورة الضرر المحتمل الناتج عن تضارب المصالح

اآلثار المحتملة قيمة المصلحة األساسية
للتوصيات المتعلقة 

باألفراد والمجتمعات

يجب تقييم النتائج المرغوبة للتوصيات المتضمنة في المبادئ 
التوجيهية. فقد تتسبب التوصيات التي تؤثر على الصحة مثل 
التأثير على البقاء على قيد الحياة أو نوعية الحياة، في إلحاق 

ضرر جسيم باألشخاص المستهدفين من التدخل إذا لم يتم تقييم 
التوازن بين المنافع واألضرار بإسلوب غير متحيز.

احتمال وقوع نطاق العواقب
أضرار ناجمة عن 
تنفيذ توصيات غير 
صحيحة )متحيزة( 

في المجتمعات

كلما زاد عدد األفراد المتأثرين بتنفيذ إحدى التوصيات أو أحد 
المبادئ التوجيهية، زاد التأثير المحتمل ألي حالة من حاالت 

تضارب المصالح. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتسبب التوصيات 
التي تؤثر على صحة وسالمة المجتمعات الكبيرة في وقوع 

 عواقب صحية وخيمة.
كما تشمل عواقب ظهور حالة تضارب المصالح ترتبط باألفراد 

الذين يتولون إعداد أحد المبادئ التوجيهية ضعف الثقة في هؤالء 
مة إلعداد المبادئ التوجيهية )أال وهي  األفراد والمؤسسة المنّظِ

منظمة الصحة العالمية(.
حجم المسؤولية عن مدى المسؤولية

عملية إعداد المبادئ 
التوجيهية والرقابة 

عليها 

قد تؤدي زيادة حجم المسؤولية أو السيطرة إلى انخفاض مستويات 
الخطورة الناجمة عن حاالت تضارب المصالح. لذا فإن عملية 

المجموعة المستقلة وتقييم مشروع المبادئ التوجيهية التي تجريها 
GRC تعزز مستوى المسؤولية وتساعد على تأكيد فرض 

سياسات منظمة الصحة العالمية في حاالت تضارب المصالح. كما 
أن عملية المراجعة النديّة الخارجية تزيد من حجم المسؤولية.

COI: تضارب المصالح؛ فريق إعداد المبادئ التوجيهية: فريق إعداد المبادئ التوجيهية؛ GRC: لجنة استعراض 
التوجيهية. المبادئ 

a  معدلة ومأخوذة عن معهد الطب، طباعة األكاديميات الوطنية؛ )الواليات المتحدة( 2009 )9(.
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6-9 إدارة تضارب المصالح على مستوى الفرد

إلى  باإلضافة  المسؤول  التقني  الموظف  جانب  من  وتقييمها  المصالح  إقرارات  كل  استعراض  يجب 
استشارة مدير الوحدة التقنية. فينبغي على هؤالء األفراد تقرير إذا ما كانت خطورة تضارب المصالح 
تصل للحد الذي يستوجب تطبيق استراتيجية اإلدارة. وبعبارة أخرى، ينبغي عليهم تقرير إلى أي حد يمكن 
للفرد المشاركة في إعداد المبادئ التوجيهية. ويتم اتخاذ القرارات بناًء على دراسة كل حالة على حدى 
وفقًا لمدى خطورة تضارب المصالح. فمجرد اإلفصاح عن التضارب ال يشكل استراتيجية إدارة مناسبة: 

فال بد من إجراء دراسة متأنية لكل إقرار للمصالح، فضالً عن صياغة استراتيجية مناسبة لكل حالة.

6-9-1 أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية

التوجيهية،  المبادئ  إعداد  لفريق  انضمامه  المحتمل  الفرد  مستوى  على  اإلدارة،  خيارات  تمثل 
مجموعة تتضمن:

عدم اتخاذ أي إجراء ــ ال يستوجب تضارب المصالح اتخاذ أي إجراء يتعدى التصريح به  ■
يتم نشرها. التي  التوجيهية  المبادئ  في  به  التوجيهية واإلفادة  المبادئ  إعداد  فريق  اجتماع  في 

االجتماعات وعملية  ■ أجزاء من  المشاركة في  الفرد من  استبعاد  يتم  ــ  المشاركة  تقييد 
التوجيهية. المبادئ  إعداد 

يمكن استبعاد الفرد الذي تتضارب مصالحه مع المصلحة الرئيسية من المشاركة في  –
صياغة توصيات بعينها ولكن يمكنه المشاركة في جميع المناقشات.

يمكن منع الفرد الذي تتضارب مصالحه مع المصلحة الرئيسية من المشاركة في  –
المناقشات وصياغة التوصيات. فيجوز أن يُطلب منه أو منها مغادرة االجتماع أثناء 

إعداد أي من التوصيات المتعلقة بتضارب المصالح الخاص به أو بها والتصديق عليها.
الحرمان  ■ يتطلب  الذي  للحد  المصالح خطًرا  اعتُبر تضارب  ــ  بأي مشاركة  السماح  عدم 

الصحة  منظمة  مع  كمتعاقد  المشاركة  من  أو  التوجيهية  المبادئ  إعداد  فريق  من عضوية 
التوجيهية. المبادئ  إعداد  أثناء  بعينها  عملية  في  العالمية 

وبوجه عام، ينبغي عدم المشاركة إطالقًا ألفراد بعينهم في إعداد أحد المبادئ التوجيهية. ويشمل ذلك 
األفراد الذين أقروا بوجود مصالح مالية شخصية مؤثرة لهم لدى واحدة أو أكثر من الشركات التي تمنح 
أرباح تجارية تتعلق بنتائج أحد المبادئ التوجيهية، وأولئك األفراد الذين لديهم تضارب فكري للمصالح 

يمثل خطورة و/ أو ال يمكن إدارته بطريقة مناسبة على مستوى المجموعة )راجع القسم 10-6(.
يشمل تضارب المصالح الذي يؤدي بوضوح إلى حرمان أحد األفراد من المشاركة في فريق 

إعداد المبادئ التوجيهية أو من حقه كمتعاقد أثناء إعداد المبادئ التوجيهية:
امتالك ما تزيد قيمته عن 5000 دوالر أمريكي لدى إحدى الشركات المصنعة أو التي  ■

التوجيهية؛ المبادئ  إطار  النظر في  التقنيات محل  أو  المنتجات  أحد  تبيع 
حامل لبراءة اختراع ألحد المنتجات أو التقنيات التي قد يُوصى بها في المبادئ التوجيهية؛ ■
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وجود زوج )أو شريك حياة تربطه عالقة حميمية شخصية بالفرد( أو أبناء يعملون لدى  ■
الجهة المصنعة ألحد المنتجات أو التقنيات محل النظر في إطار المبادئ التوجيهية.

الحاالت،  بعض  في  الصلة،  ذات  التقنية  الوحدة  ومدير  المسؤول  التقني  الموظف  على  يجب 
وضع احتمال تقييد مشاركة أحد الخبراء في االعتبار. وينطبق ذلك على الحاالت التالية:

عمل الخبير أو حصوله مؤخًرا على وظيفة لدى إحدى الشركات المستفيدة من منتج يتعلق  ■
بالمبادئ التوجيهية، أو عمله بصفة مؤقتة لدى واحدة من تلك الشركات باعتباره خبير 

استشاري، أو مستشار، أو خطيب بأجر، أو قائد رأي؛
ارتباط الخبير بعالقات مالية بالعديد من الشركات التي تهتم بالحصول على أرباح تجارية  ■

تتعلق بنتائج أحد المبادئ التوجيهية؛
حصول الخبير على تمويل لألبحاث من بعض الشركات التي تهتم بالحصول على  ■

أرباح تجارية تتعلق بنتائج أحد المبادئ التوجيهية؛ سواء كان التمويل موجه إلى 
المؤسسة التي يتبعها الخبير أو إلى الخبير نفسه؛

تأليف الخبير أو اشتراكه في تأليف واحدة أو أكثر من الدراسات الرئيسية المتضمنة في  ■
مجموعة البيّنات التي تقوم عليها التوصيات، خاصًة إذا كانت مجموعة البيّنات محدودة؛

مشاركة الخبير أو اشتراكه مؤخًرا في أحد برامج العمل األكاديمية التي تتناول التدخل، أو  ■
المنهج، أو التجربة محل النظر في إطار المبادئ التوجيهية، بما في ذلك إجراء االختبارات 

أو عمليات المراجعة المنهجية ونشر االستنتاجات أو اآلراء بشأن الفوائد و/ أو األضرار.

ال يوجد دليل يثبت أهمية دعم استخدام حد مالي معين إذا تعداه الفرد وجب عليه تقديم إقرار 
المصالح. وعلى الرغم من ذلك، ولدواعي التطبيق العملي، فإنه من الشائع استخدام حد ما. )وتبلغ 
قيمة الحد الحالي لدى منظمة الصحة العالمية 5000 دوالر أمريكي.( وال يوجد دليل أيًضا يثبت 
أهمية ترجيح أن الفرد الذي يحصل على المال من شركات متعددة أقل تحيًزا من الفرد الذي يحصل 
على تمويل من شركة واحدة فقط. فإن الحصول على التمويل من شركات متعددة تهدف للربح قد 
يدل على وجود منهج عام لترجيح صناعات بعينها )10(. وال توجد أيًضا أي بيانات تدعم التمييز 
بين التمويل المقدَّم إلى للفرد مباشرةً والمقدَّم إلى المؤسسة نيابةً عن الفرد. إن نقص البيّنات الالزمة 
لتوجيه إدارة تضارب المصالح يجعل اإلدارة صعبة والقرارات عشوائية إلى حد ما. ومن ثم تتضح 
جانب  من  تنفيذها  الواجب  والقواعد  واإلجراءات  الخطوات  تتسم  أن  لضرورة  القصوى  األهمية 
يتم وضعها  وأن  والتناسق  والشفافية  بالوضوح  التوجيهية  المبادئ  إعداد  على  تعمل  مجموعة  كل 
المخاطر والشؤون األخالقية  االمتثال وإدارة  تبريرها. ويقدم مكتب  إمكانية  متأنية مع  بعد دراسة 
اإلرشادات التوضيحية فيما يتعلق بتقييم وإدارة اإلقرارات وتضارب المصالح )7( وسيقدم المشورة 

فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الحاالت الفردية.
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6-9-2 القائمين على المراجعة النديّة

يجب جمع إقرارات المصالح من كل القائمين على المراجعة النديّة. وفي حال انتماء القائمين على 
المراجعة لمنظمات لديها مصلحة واضحة في نتائج خاصة بتوصيات بعينها، فال يتطلب األمر 
عادةً تقديم إقرار المصالح؛ حيث إن اإلفادة بانتماء أحد القائمين على المراجعة إلحدى المنظمات 

أو اإلفادة بالمؤسسة ضمن المبادئ التوجيهية تعتُبر إفصاح كافي عن المعلومات المطلوبة.
النديّة، تضارب  القائمين على المراجعة  وقد يكون لدى مجموعة المراجعة الخارجية، بما في ذلك 
مصالح ذو تأثير هام. وربما يتم اختيار هؤالء األفراد، في حقيقة األمر، بسبب وجهة النظر التي يتبنوها 
ولما لهم من مصالح ثانوية. فعلى سبيل المثال، قد يُطلب من ممثل لشركة أدوية إبداء رأيه في دواء جديد 
الواجب  السكر  بكمية  المتعلقة  التوجيهية  المبادئ  أحد  معدي  يطلب  ربما  أو  الصناعة،  هذه  منظور  من 
تناولها إجراء عملية المراجعة النديّة من جانب أحد ممثلي صناعة المشروبات الغازية. وقد تكون التقارير 
التي يقدمها هؤالء األفراد أو هذه المنظمات فيما يتعلق بمشروع المبادئ التوجيهية مفيدة في توقع الخالف 

والتعامل معه، مما يحسن من مستوى وضوح الوثيقة الختامية، ويعزز االهتمام بأصحاب المصلحة.
ال بد أن تتسم إقرارات المصالح المقدمة من جانب القائمين على المراجعة النديّة بالشفافية لدى قراء 
المبادئ التوجيهية، وإذا وجدت حاالت تضارب المصالح فيجب أن تتم إدارتها باإلسلوب المناسب. وأثناء 
عملية فحص آراء القائمين على عمليات مجموعة المراجعة الخارجية واتخاذ اإلجراءات بناًء عليها، يحتاج 
الفريق التوجيهي وفريق إعداد المبادئ التوجيهية لتقييم كل رأي لتحديد مدى صحته وفقًا لكل حالة على حدى، 
وذلك في سياق تضارب المصالح المتعلقة بالقائم على عملية مجموعة المراجعة الخارجية. يمكنكم التعرف 
.GRC Secretariat على المزيد من المعلومات على موقع سكرتارية لجنة استعراض المبادئ التوجيهية

6-10 إدارة تضارب المصالح على مستوى المجموعة

بينما تتم إدارة تضارب المصالح المالية على مستوى الفرد، يمكن إدارة تضارب المصالح غير المالية )بما في 
ذلك المصالح الفكرية( على كٍل من مستوى الفرد والمجموعة. تؤثر العناصر التي تشكل المجموعة على أي عملية 
اتخاذ قرارات، كما تبين بيّنات الرصد االرتباط بين العناصر التي تشكل مجموعات إعداد المبادئ التوجيهية 
وتوصيات بعينها. فعلى سبيل المثال، يميل األطباء إلى التوصية بتنفيذ اإلجراءات التي يقدمونها شخصيًا، بينما 
تميل المجموعات المتعددة االختصاصات للحفاظ على الطرق التقليدية في التوصيات التي يقدمونها )11، 12(. 
وبالتالي إذا لعب األفراد الذين يتبنون وجهة نظر محددة دوًرا مهيمنًا أثناء اختيار أعضاء فريق إعداد المبادئ 
التوجيهية، فقد يؤدي ذلك إلى اختيار أعضاء يدعمون توصية محددة )وهو ما يُعرف "بتجميع اللجنة"( )13(.

6-10-1 تقليل نسبة الخطورة التي يفرضها تضارب المصالح إلى الحد األدنى عند تشكيل 
مجموعات إعداد المبادئ التوجيهية

إعداد  لمجموعات  األمثل  التشكيل  إلى  للوصول  التوصيات  عليها  تقوم  أن  يمكن  قليلة  بيّنات  ثمة 
 المبادئ التوجيهية لتقليل خطورة أن يؤدي تضارب المصالح الفكرية إلى تحيز أصحاب المصالح 
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لقراراتهم. تعتمد المقترحات التالية إلى حد كبير على آراء الخبراء والمعايير التي أوصت 
بها منظمات أخرى )1(. )راجع أيًضا اإلرشادات الواردة في الفصل الثالث.(

رئيس فريق إعداد المبادئ التوجيهية، والرؤساء المشاركون، ونائب الرئيس ■
ال يجب أن يوجد أي تضارب للمصالح المالية يتعلق بالرئيس أو الرئيس  –

المشارك أو نائب الرئيس.
إذا كان الرؤساء المشاركين أو الرئيس و/أو نائب الرئيس خبراء في مجال معين  –

وظهر تضارب للمصالح الفكرية فيما يتعلق بهم، فيجب في هذه الحالة أن تتعدد 
اآلراء ووجهات النظر التي يتبنوها.

يمكن أن يتولى الشخص وضع األساليب المنهجية للمبادئ التوجيهية بداًل من  –
قيامه بدور الخبير في أحد المجاالت، أو الرئيس، أو نائب الرئيس، أو أحد 

الرؤساء المشاركين، نظًرا لعدم إمكانية وجود أي تضارب للمصالح الفكرية 
ترتبط بالفرد الذي يتولى وضع هذه األساليب.

عامة األعضاء في فريق إعداد المبادئ التوجيهية ■
ال يجب أن يوجد أي تضارب للمصالح يرتبط بغالبية أعضاء مجموعة إعداد  –

المبادئ التوجيهية، سواء كانت المصالح مالية أو غير مالية.
فال يجب بوجه عام أن ينضم األفراد الذين يرتبط بهم تضارب المصالح المالية  –

ألعضاء مجموعات إعداد المبادئ التوجيهية. وينطبق ذلك خاصًة على األفراد 
الذين لديهم مصالح مالية كبيرة تتعلق بتدخل محل النظر في إطار المبادئ 

التوجيهية.
إذا ظهر تضارب المصالح المالية و/ أو الفكرية فيما يخص بعض األعضاء  –

الذين ال مفر من انضمامهم لفريق إعداد المبادئ التوجيهية، فيجب بذل قصارى 
الجهد لتحقيق التوازن مع وجهات النظر الخاصة بهؤالء األفراد في المجموعة. 

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق اختيار أشخاص معروفين باختالف آرائهم عن 
وجهات النظر المشار إليها، بما يشمل مجموعة متنوعة من أصحاب المصالح.

ينبغي على أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية المشاركين في البحث الرئبسي  –
أو عمليات المراجعة المنهجية المرتبطة بالتوصيات محل الدراسة اإلفصاح عن 
تلك األنشطة. فيجب أن يتألف فريق إعداد المبادئ التوجيهية من أفراد يتميزون 

باختالف وتعدد وجهات النظر والتدريب والخبرات كي ال تعكس التوصيات 
وجهة نظر واحدة تشكلت قبل دراسة ومناقشة نتائج عملية المراجعة المنهجية 

للبيّنات.
ال يجب بوجه عام إجراء أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية أي مراجعة  –

منهجية، أو إعداد أي وصف للبيّنات فيما يتعلق بتصنيف تقدير التوصيات 
وإعدادها وتقييمها GRADE، أو كتابة الوثيقة الختامية للمبادئ التوجيهية. فإن 
أفضل من يتولى هذه المهام هو فريق منفصل ومستقل عن فريق إعداد المبادئ 

التوجيهية.
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مختصي وضع األساليب المنهجية ■
إن العديد من الخبراء في مجالهم لديهم الخبرة، من الناحية النظرية، في عمليات  –

المراجعة المنهجية واألساليب المنهجية المتبَّعة إلعداد المبادئ التوجيهية. وعلى الرغم 
من ذلك، فإن أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية ال يتمتعون بهذه المهارات في أغلب 
األحيان، لذا يتم تكليف أحد المختصين في وضع األساليب المنهجية لتولي اإلرشاد وتقديم 
المعلومات أثناء عملية إعداد المبادئ التوجيهية، مع توجيه المجموعة للرجوع إلى الدليل 

والعوامل الواضحة األخرى، مما يساعد على الحد من آثار تضارب المصالح الفكرية.
أصحاب المصالح ■

يجب أن تضم فريق إعداد المبادئ التوجيهية، فضاًل عن خبراء المحتوى، مجموعة  –
متنوعة من أصحاب المصالح، بما في ذلك الخبراء في التنفيذ، ومديري البرامج، 

والعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن سيتأثرون بالتوصيات.

6-10-2 تقليل نسبة الخطورة التي يفرضها تضارب المصالح إلى الحد األدنى أثناء عملية 
إعداد المبادئ التوجيهية

ال تتوقف اإلدارة المناسبة لعمليات اإلفصاح عن المعلومات المطلوبة وتضارب المصالح عند حد 
والفريق  المسؤول  التقني  الموظف  يتولى  بل  التضارب.  إلدارة  خطة  وصياغة  اإلقرارات  تقييم 

التوجيهي مسؤوليات إضافية مستمرة.
على الرغم من مشاركة أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية في إعداد المبادئ التوجيهية  ■

لدى منظمة الصحة العالمية بصفة فردية، إال أنهم جميًعا ملزمين بتقديم معلومات عن 
انتمائهم المؤسسي، باإلضافة إلى أهداف وأغراض المؤسسات التي ينتمون إليها وذلك في 

بداية كل اجتماع من اجتماعات فريق إعداد المبادئ التوجيهية.
يجب على أعضاء فريق إعداد المبادئ التوجيهية تقديم إقرارات المصالح الخاصة بهم لجميع  ■

المشاركين في االجتماعات )سواء كان ذلك من خالل اجتماع بحضور األفراد أو اجتماع 
إلكتروني( باعتبار ذلك أحد العناصر التي تتصدر جدول األعمال. وباإلضافة إلى ذلك، 

يجب إتاحة الفرصة لجميع األعضاء لتحديث إقرارات المصالح الخاصة بهم أو بداًل من ذلك 
مراجعتها في ذلك الوقت. ففي حال وجود أي تغييرات في المصالح التي تم إقرارها مسبًقا، 

يجب على فريق العمل لدى منظمة الصحة العالمية تسجيل هذه التغييرات وطلب إكمال 
نموذج جديد إلقرار المصالح. وفي هذه الحالة سيكون فريق العمل لدى المنظمة بحاجة إلى 
إبداء الرأي لتقرير إذا ما كانت أي من اإلقرارات ذات صلة بموضوع المبادئ التوجيهية، 

وفي هذه الحالة، يجب عليه تحديد أفضل الطرق المحتملة إلدارة أي تضارب للمصالح. كما 
يجب توثيق كل القرارات ومشاركتها مع فريق إعداد المبادئ التوجيهية بوضوح.
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6-11 اإلفادة بإقرارات المصالح في المبادئ التوجيهية

الوثيقة  وإدارتها ضمن  وتقييمها  المصالح  إقرارات  جمع  كيفية  عن  موجزة  نبذة  إدراج  من  بد  ال 
الرئيسية للمبادئ التوجيهية. وإذا لم يتم اإلفصاح عن أي تضارب، فيجب ذكر ذلك أيًضا. ويمكن 
أو  للمصالح في شكل نصي  إدارة أي تضارب  تم اإلفصاح عنها وإسلوب  التي  المصالح  توضيح 
تتضمن  ال  التي  التوجيهية  المبادئ  التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  تعتمد  لن  جدول.  في شكل 

هذه المعلومات.
يُذكر فيما يلي أمثلة على كيفية اإلفادة بتضارب المصالح ضمن المبادئ التوجيهية:

شركات  ■ لصالح  تجارب  تجري  باحثة  بأنها  تفيد  معلومات   .N.C الدكتورة  قدمت 
GlaxoSmithKline،وQuintiles، وUriach، وBiomarin، ولكن ذلك ال 

أفادت  كما  التوجيهية.  المبادئ  إطار  في  الدراسة  محل  المنتجات  أو  منتجات  أي  يشمل 
حيث  أمريكي(،  دوالر   5000 قيمتها عن  )تزيد   Biota لدى شركة  أسهم  بامتالكها 

المناقشات  كل  من  استبعادها  تم  عليه  وبناًء  للفيروسات.  المضاد   X دواء  الشركة  تصنع 
األمراض  من  الوقاية  إطار  في  الفيروسات  استخدام مضادات  تدور حول  التي 

المضادة  بالعوامل  المتعلقة  التوصيات  صياغة  مرحلة  من  استبعادها  تم  كما  وعالجها، 
للفيروسات.

وقد قدم الدكتور M.R. معلومات تفيد بأنه يعمل كخبير استشاري لدى شركة Roche في  ■
مجال األبحاث المتعلقة باألدوية وإعدادها. ويمثل حالًيا أحد أعضاء هيئة سالمة ومراقبة 

البيانات التابعة لشركة Roche؛ كما يحصل على عائد مادي عن طريق المعاهد الوطنية 
للصحة )بالواليات المتحدة( نظير استخدامها الجوسيبول )gossypol( لعالج السرطان؛ 
كما يعمل كخبير استشاري لدى العديد من الشركات المبتدئة التي ليس ألي منها منتجات 

مطروحة في األسواق. ونظًرا لعدم وجود أي منتجات محل النظر في إطار المبادئ 
التوجيهية تتعلق بأي من العناصر المذكورة، فلم يتم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

■  Merck, Sharpe andمعلومات تفيد بعمل زوجته لدى شركة .A.F قدم الدكتور
Dohme، في البرازيل. وبناًء عليه فقد ُطلب منه التفضل بمغادرة القاعة أثناء مراجعة 

.Merck الذي تصنعه شركة ،X البيّنة ومناقشة التوصيات فيما يتعلق بدواء

عهدة  في  العالمية  الصحة  منظمة  لدى  بالكامل  المصالح  إقرار  نماذج  سرية  على  الحفاظ  يجب 
ويمكن  عالنيةً.  عنها  اإلفصاح  أو  توزيعها  عدم  ويلزم  األقل،  على  سنوات   10 لمدة  كبيرالموظفين 
للموظف التقني المسؤول إتاحة نبذة موجزة عن محتوى النموذج لمن ال ينتمون لمنظمة الصحة العالمية، 

ولكن ال يمكن إتاحة النماذج للعامة إال بموجب توجيهات صريحة من المدير العام لدى المنظمة.
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6-12 ما هي المصادر المناسبة لتمويل المبادئ التوجيهية لمنظمة 
الصحة العالمية؟

تأثير"  التي ليست "بمنأى عن  الدول  الفاعلة من غير  الجهات  القطاع الخاص أو  ال يمكن لجهات 
تتمثل   .)2( جزئيًا  أو  كليًا  العالمية،  الصحة  لمنظمة  العامة  المبادئ  تمويل  الخاص  القطاع  جهات 
التجارية  المؤسسات  تمثل  أنها  أخرى،  وبعبارة  التجارية.  المؤسسات  في  الخاص  القطاع  جهات 
التي تهدف إلى تحقيق الربح لمالكيها. ويشير هذا التعبير أيًضا إلى المؤسسات التي تمثل مؤسسات 
تقع تحت سيطرة مؤسسات خاصة. ويشمل ذلك )وال يقتصر  أو  التي تخضع  أو  الخاص،  القطاع 
على( المنظمات التجارية التي تمثل مؤسسات تجارية؛ والجهات التي ليست بمنأى عن تأثير الجهات 
باعتبارها جهات  تعمل  ولكنها  كليًا  أو  الدولة جزئيًا  تملكها  التي  والمؤسسات  لها،  تجاريًا  الراعية 
القطاع الخاص. وأحيانًا يصعب تحديد مصدر إيرادات إحدى جهات التمويل المحتملة. ويتحتم على 
الموظف التقني المسؤول والفريق التوجيهي بذل قصارى الجهد للوصول إلى تلك المعلومات قبل 
إلعداد  بعينها  تمويل  جهات  مالءمة  بمدى  تتعلق  التي  االستفسارات  توجيه  ويجب  التمويل.  قبول 

المبادئ التوجيهية إلى مكتب االمتثال وإدارة المخاطر والشؤون األخالقية.
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التوصيات  قويًا على  تأثيًرا  تؤثر  لمناقشتها  التوجيهية  المبادئ  تحتاج  التي  األسئلة    إن صياغة 
النهائية، لذا فصياغتها على النحو الصحيح أمر بالغ األهمية. وتستخدم األسئلة للبحث بشكل منظم في 
قاعدة األدلة عن إجابات في الجوانب التي يسودها عدم اليقين أو الجدل والتي تسعى المبادئ التوجيهية 
إلى إيضاحها. وفي سياق دراسة مجال المبادئ التوجيهية، وتحديد الموضوعات المحتملة، ومناقشة 
الجوانب التي يسودها الجدل وعدم اليقين، فإنه يلزم توضيح األسئلة التي تحتاج إلى الطرح، ألن هذه 

األسئلة تقود عملية البحث عن األدلة وتكّون أساس التوصيات، مما يستوجب صياغتها بحرفية وبدقة.

7-1أنواع األسئلة

هناك نوعان أساسيان من األسئلة، أال وهما األسئلة الطبية العامة التي تُعرف باسم األسئلة التمهيدية 
)Background Questions(، واألسئلة النوعية التي تركز على المريض وتُعرف باسم األسئلة 
االستطالعية )Foreground Questions(. توفر األسئلة التمهيدية السياق واألساس المنطقي 

للمبدأ التوجيهي؛ أما األسئلة االستطالعية فتقدم األساس المعرفي والقاعدي إلصدار التوصيات.

7-1-1 األسئلة التمهيدية

تتعلق هذه األسئلة بالمعلومات المرجعية الهامة الخاصة بالمشكالت الموضوعة قيد االعتبار والسياق 
الخاص بتلك المشكالت. وهي ال تتعلق بذلك النوع من األدلة الذي يقدم األساس المعرفي إلصدار 
التوصيات، وإنما تقود إلى المعلومات التي تساعد على صياغة األسئلة االستطالعية وتأطيرها. قد 
تتعلق األسئلة التمهيدية، على سبيل المثال، بالتعاريف؛ أو باالنتشار، أو أعباء المشكلة أو المرض 
المعني ومدى انتشاره؛ أو اآلليات الفسيولوجية الَمَرضية الكامنة وراء آثار التعرض أو التدخالت 

المحتملة. فيما يلي بعض األمثلة:
ما هي اآلليات المحتملة التي تتسبب من خاللها عدوى فيروس الورم الحليمي البشري في  ■

اإلصابة بسرطان عنق الرحم؟ ما هو الخطر النسبي لإلصابة بسرطان عنق الرحم بين 
النساء الالتي كشفت األدلة المختبرية عن إصابتهن بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري؟ 

هل تختلف درجة الخطر حسب الفئة العمرية، أو الوضع االجتماعي واالقتصادي، أو 
المراضة المشتركة )Comorbidity(، أو غيرها من العوامل األخرى؟

ما مدى انتشار عدوى فيروس نقص المناعة البشرية بين األفراد في منطقة أفريقيا من  ■
المصابين بالسل المقاوم لألدوية المتعددة؟

7. صياغة األسئلة واختيار النتائج المرجوة
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كيف تؤثر البيئة المادية واالجتماعية على انتشار السمنة؟ ■

يمكن االطالع على اإلجابات على األسئلة التمهيدية من خالل نطاق واسع من مصادر 
الدراسات على  المستخلصة من  الدوائية األساسية  أو  العلمية  البيانات  بدًءا من  المعلومات، 
الحيوانات، إلى البيانات المستخلصة من عمليات مراقبة حاالت الوقائع، إلى األطر النظرية 
التي تشرح التغيير في السلوك فيما يتعلق ببرامج التوعية للمجتمع. تساعد هذه األسئلة على 
فعالة  تمثل طريقة غير  قد  أو  إجراء مراجعة منهجية  يلزم  التوصيات، وقد ال  تهيئة سياق 
الستغالل الوقت والموارد. ومع ذلك، يجب أن تستند إجابات هذه األسئلة على أدلة موضوعية 
يمكن  المثال،  سبيل  على  النتائج.  في  الثقة  من  عال  مستوى  تحقيق  أجل  من  الصلة  ذات 
الحصول على بيانات عن حوادث اإلصابة بالمرض أو انتشاره من مصدر صحيح واحد، 
على أن يتم االستشهاد به وذكر ما يبرره. )الحظ أنه من الممكن، في بعض الحاالت، أن 
يكون السؤال حول انتشار المرض محوريًا لتحديد أولوية مجموعة من التدخالت أو الوقوف 
على المخاطر األساسية. وفي مثل هذه الحاالت يكون السؤال من النوع االستطالعي الذي 

يتطلب مراجعة منهجية(.

7-1-2 األسئلة االستطالعية أو األسئلة األساسية

تشكل هذه األسئلة األساس للبحث عن الدليل الذي سيدعم التوصيات. وستكون من أنواع مختلفة، 
اعتمادًا على طبيعة المبدأ التوجيهي والموضوعات المحددة التي سيغطيها. عندما تركز التوصية 
المحتملة  واألضرار  والفعالية  بالفاعلية  تتعلق  األساسية  األسئلة  فإن  التدخل،  على  المحتملة 
تتعلق  كما  التكلفة،  وفعالية  والتكلفة  والجدوى  المقبولية  مثل  عوامل  عن  فضالً  التدخل،  من 
بالقيم واألفضليات لألشخاص الذين سيتأثرون بالتوصيات. عندما يركز الموضوع على اختبار 
اإليجابية  التنبؤية  والقيمة  والنوعية  الحساسية  حول  ستدور  األساسية  األسئلة  فإن  تشخيصي، 
والسلبية وغيرها من المعالم ذات الصلة. أما بالنسبة للتوصيات المتعلقة بالتعرض للعوامل البيئية 
وبالخطر  بالمرض  التكهن  أو  األساسي  بالخطر  الرئيسية  األسئلة  فستتعلق  وغيرها،  والجينية 

النسبي للنتائج المحددة من التعرض. أمثلة:
ما هو تأثير التطعيم ضد فيروس الورم الُحليمي البشري عند اإلصابة بسرطان عنق الرحم؟  ■

ما هي اآلثار السلبية المحتملة لمثل هذا التطعيم؟
ما هو الخطر الناتج عن داء السكري من النوع الثاني بين اإلناث الذين تتراوح أعمارهن  ■

ما بين 45 إلى 65 عاًما مع مؤشر كتلة الجسم ما بين 25-0 و 30-0 كلغ/م؟ هل يختلف 
الخطر عبر الشرائح السكانية المختلفة والظروف االجتماعية واالقتصادية المختلفة؟

۷۸
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في المرضى الذين يعانون من السل المقاوم لألدوية المتعددة، هل تؤدي إضافة بيداكيلين إلى  ■
خط العالج الدوائي الثاني الموصى به من منظمة الصحة العالمية إلى تحسين النتائج، كما 

يتضح من خالل تحويل المستنبتات والوقت المستغرق لمثل هذا التحويل؟
مجموعة  وستقوم  التوجيهية.  المبادئ  إلعداد  أهمية  األكثر  األسئلة  هي  االستطالعية  األسئلة 
لدعم  األسئلة  تلك  واقع  من  إليه  التوصل  يتم  الذي  الدليل  على  باالعتماد  التوجيهية  المبادئ  إعداد 
المختارة  للنتائج  األدلة  لنوعية  وتقييًما  منهجية  مراجعة  األسئلة  هذه  تتطلب  ما  وعادةً  التوصيات، 
باستخدام نهج GRADE )راجع الفصل 9( )1(. ولذلك يجب أن يتم صياغة األسئلة االستطالعية 

بطريقة تتيح القيام ببحث نظامي في المنشورات. وتمثل صيغة PICO طريقةً فعالة للقيام بذلك.

PICO 7-2 صياغة األسئلة األساسية بصيغة

 Interventionقطاع السكان/جمهور المرضى(، و( Population هو اختصار لكلمات PICO
 Outcomeوجه المقارنة(، و( Comparatorو ،)التدخل )أو التعرض( المطلوب تحديد جدواه(
)النتائج المرجوة( − وهي أربعة عناصر يجب النظر إليها بعين االعتبار في أي سؤال ينظم عملية 
 )Timing( ليشير إلى توقيت T إجراء بحث نظامي في األدلة. في بعض األحيان يُضاف حرف
إضافة  تتم  كما  جدواه،  تحديد  المطلوب  التعرض  أو  التدخل  مدة  لقياس  أو  المرجوة  النتائج  قياس 
حرف S لإلشارة إلى البيئة )Setting( التي سيتم فيها تنفيذ التوصيات )PICOTS(. من أجل 
تبسيط األمور، نحن نستخدم شكل PICO في هذا الدليل، بدمج حرف T إلى I في عنصر )التدخل 
بنية مفيدة  أيًضا   PICO I. توفر صيغة  P )جمهور المرضى( أو  S إلى  التعرض(، وحرف  أو 
التوصيات  ولصياغة   )8 الفصل  )راجع  األدلة  من  لمجموعة  واالستثناء  اإلدماج  معايير  لترسيم 

)راجع الفصل 10(.

7-2-1 جمهور المرضى

ما هي المجموعة أو شريحة الجمهور السكاني المستهدفة من خالل عمليات التدخل أو التعرض 
االعتبار؟ قيد  الموضوعة 

كيف يمكن وصف األفراد من قطاع السكان المستهدف بأدق شكل ممكن؟ ما هي الخصائص  ■
الديموغرافية ذات الصلة؟ ينبغي النظر بعين االعتبار إلى العمر والجنس وغيرها من 

الخصائص االجتماعية والجغرافية والبيئية األخرى ذات الصلة بموضوع المبادئ 
التوجيهية.

ما هي البيئة؟ هل هي على سبيل المثال، المستشفيات، أو المجتمعات، أو أماكن العمل، أو  ■
المدارس؟
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وهل يجب النظر بعين االعتبار إلى أي من الشرائح الفرعية من الجمهور؟ قد تشمل هذه  ■
الشرائح الفرعية، على سبيل المثال، األقليات ذات خصائص الجنس، والتعليم، والدخل، والموقع 
الجغرافي أو غيرها من الخصائص التي تجعلها عرضة لزيادة التعرض للعوامل البيئية، أو ذات 
إمكانية أقل على الحصول على الخدمات الصحية، أو أقل مقدرة على االستفادة من هذه الخدمات.

وهل يجب النظر بعين االعتبار إلى بعض الشرائح الفرعية تحديًدا وتحليلها بشكل منفصل؟  ■
يجب النظر بعين االعتبار على سبيل المثال إلى النساء الحوامل، أو األطفال، أو األشخاص 

الذين يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية.

7-2-2 التدخل أو التعرض المطلوب تحديد جدواه

ما هو التدخل أو التعرض المطلوب تحديد جدواه والموضوع قيد النظر؟
ما هو العالج، أو اإلجراء الطبي، أو الفحص التشخيصي، أو العامل التحذيري، أو عامل  ■

الخطر، أو التغيير في السلوك، أو النشاط االجتماعي، أو اختبار التحري، أو اإلجراء 
الوقائي الذي يتم تقييمه؟

ما هي السياسة الصحية أو نظام الرعاية الصحية الذي يتم تقييمه؟ هل هي على سبيل  ■
المثال، سياسات لتسعير المستحضرات الصيدالنية على المستوى القطري، أم دمج برنامج 

الفحص االنتهازي في عيادات الرعاية الصحية األولية في المناطق الريفية؟
ما هي المحددات االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي يتم تقييمها؟ تتمثل بعض االحتماالت  ■

في الحماية االجتماعية؛ أو تنظيم صيغ المنتجات والتسويق واإلعالن؛ أو معايير الصحة 
المهنية؛ أو التخطيط الحضري؛ أو الدعم النفسي االجتماعي لألسر والمجتمعات المحلية.

هل يتم النظر بعين االعتبار إلى االختالفات في مستوى هذا التدخل أو التعرض؟ ومن  ■
األمثلة على ذلك تحديد مقدار معايرة الدواء أو وجود نطاق من مستويات عامل خطر أو 

التعرض للعوامل البيئية أو شدة التدخل التعليمي.

االختبارات  من  بدًءا  شيء  أي  إلى  يشير  فقد  جدًا،  النطاق  واسع  لتعريف  "التدخل"  يخضع 
التشخيصية أو التقنيات األخرى وحتى تدابير الصحة العمومية المعقدة، إلى التدابير الرامية لتعديل 
جوانب من نظام الرعاية الصحية، وذلك على سبيل المثال ال الحصر. بالنسبة للتدخالت المعقدة، 
يجب النظر بعين االعتبار إلى ماهية العناصر التي تهم بشدة الجمهور المستهدف من المبدأ التوجيهي 
وكيف يمكن وصفها على النحو األمثل. "التعرض" هو أي عامل يمكن أن يؤثر على على خطر 
بالمرض،  التكهن  أو  األساسي  الخطر  بتحديد  التعرض  نتيجة معينة. وتقوم بعض عمليات  حدوث 
في حين أن هناك عمليات أخرى يمكنها تغيير الخطر األساسي. ومن بين األمثلة على تلك العمليات 

الالحقة وجود الملوثات الكيميائية في الهواء أو في مصدر المياه المقدم للمجتمع.
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7-2-3 وجه المقارنة

اإلجراءات  لمقارنة  استخدامها  يتم  التي  البدائل  تمثل  التي  التعرض  أو حاالت  اإلجراءات  ما هي 
وحاالت التعرض الموصى بها في المبدأ التوجيهي؟

قد يكون وجه المقارنة في التوصية عبارة عن إجراء موحد – بما في ذلك عدم وجود أي  ■
برنامج عالجي محدد – أو تدخل آخر ذي صلة باإلجراء الحالي أو بالسياسة الحالية.

قد تكون األوجه التي تتم المقارنة بها هي األدوية الوهمية، أو اإلقدام على التدخل، أو  ■
أو  المتميز،  أو  المرجعي  المعياري  التشخيصي  االختبار  أو  القياسي،  الرعاية  مستوى 
الدواء(، أو  النظر )مثل مقادير مختلفة لمعايرة  قيد  التدخل  الموجودة في  االختالفات 

التدخل، أو تدخل مختلف تماًما. التعرض أو  مستوى مختلف من 
يمكن إنشاء المقارنات، على سبيل المثال، بين التدخالت على المستوى الفردي وعلى  ■

مستوى السكان، أو بين التدخالت التي تضم القطاع الصحي وحده في مقابل قطاع الصحة 
بالتعاون مع القطاعات األخرى.

الحالي  باإلجراء  وثيق  بشكل  ترتبط  التي  تلك  هي  أهمية  األكثر  المقارنة  أوجه  تكون  عادةً 
ألنها تمد القائم على وضع المبادئ التوجيهية بالمعلومات الالزمة لصياغة التوصيات ذات الصلة 

النهائيين. المستخدمين  الحتياجات 

7-2-4 النتائج

ما هي النتائج المترتبة على التدخل أو التعرض والتي تهم بشدة األفراد والسكان المتأثرين من جانب 
النتائج  باسم  أحيانًا  النتائج  إلى هذه  يشار  فإنه  اإلكلينيكية،  التدخالت  التوجيهية؟ في سياق  المبادئ 

الموجهة للمريض أو النتائج التي ترتكز إلى المريض.
ما هي الفوائد المحتملة للتدخل أو التعرض؟ ■
ما هي أضراره المحتملة؟ ■
ما هو التأثير الذي سيخلفه على العدالة )تقديم الرعاية الصحية للجميع(؟ ■

التي  المدخالت  من خالل  بعناية  اختيارها  يتم  أن  إلى  والسلبية  اإليجابية  النتائج  تحتاج 
أعدها الخبراء ومديري البرامج الذين سوف ينفذون التوصيات واألفراد الذين سيتأثرون بها 

)راجع القسم 6-7(.
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PICO 7-2-5 أمثلة في صياغة األسئلة األساسية بصيغة

األسئلة األساسية اآلتية تم صياغتها بشكل مناسب:
في قطاع سكان المناطق الريفية في البلدان ذات الدخل المنخفض )قطاع السكان(، هل يؤدي دفع  ■

رواتب أعلى للعاملين في مجال الصحة )التدخل(، بالمقارنة مع دفع الرواتب االعتيادية )وجه المقارنة( 
إلى زيادة عدد العاملين في مجال الصحة في المناطق الريفية )النتيجة( خالل فترة 5 سنوات؟

في األطفال الذين يولدون لنساء مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية )P(، هل الفحص باستخدام  ■
الفحص التشخيصي السريع )I(، بالمقارنة مع أساليب التشخيص القياسية )C(، يكشف عن المرض 

بدقة )O( بحلول 12 شهًرا من أعمارهم؟
في قطاع سكان المناطق الحضرية )P(، هل يرتبط التعرض إلى مادة كيميائية في البيئة )I(، بالمقارنة  ■

مع عدم التعرض إليها )C(، بخطر اإلصابة بسرطان )O( بعد 10 سنوات من المتابعة؟
هل يعد فحص سرطان الثدي )I( في النساء البالغات من العمر 70 سنة من أو أكثر مع متوسط خطر  ■

اإلصابة بسرطان الثدي )P( فعال من حيث التكلفة مثل عدم إجراء الفحص )C( في الوقاية من الوفاة 
جراء سرطان الثدي )O(؟

في قطاع السكان القومي )P(، كيف يؤدي تدخل واحد )I(، بالمقارنة مع تدخل آخر )C(، من حيث  ■
التكلفة إلى تعديل نوعية سنوات الحياة المكتسبة خالل فترة 5 سنوات )O(؟

■  ،)I( هل يؤدي التوازن بين الجنسين في التوظيف بالمنشآت الصحية ،)P( في القطاعات السكانية العامة
بالمقارنة مع عدم وجود توازن بين الجنسين )C(، إلى تحسين مستوى العدالة في النتائج الصحية )O(؟”

تمت صياغة األسئلة األساسية التالية لعالج المريض بشكل غير مناسب:
هل العقار "س" فعال في عالج السل المقاوم لألدوية المتعددة؟ ■

ما هي القطاعات السكانية المحددة التي تكون عرضة إلى التدخل؟ –
ما هي الفترة الزمنية المعينة التي يستغرقها العقار "س" وما هي فترة المتابعة؟ –
ما هو النظام الدوائي المحدد الذي يخضع للفحص؟ هل يجب أن يضاف العقار "س" إلى األنظمة  –

القياسية الموصى به في المبادئ التوجيهية القائمة لمنظمة الصحة العالمية، أو يجب أن يحل محل 
أدوية أخرى؟

ما هو الدواء الذي يجري مقارنة العقار "س" به؟ ما هي أنظمة العالج المعيارية؟ –
 ما هي النتائج المرجوة الموضوعة قيد النظر؟ هل هي نتائج وسيطة، مثل تحويل المستنبتات  –

)Culture Conversion( لمدة شهرين؟ أم هي نتائج صحية، مثل الوفاة؟ ماذا عن األضرار؟

إن صياغة األسئلة األساسية لعالج المريض بشكل أفضل هي على النحو التالي:
من بين مجموعات مختلفة من المرضى المصابين بالسل متعدد المقاومة لألدوية )P(، فهل إضافة  ■

العقار "س" لمدة Y أشهر )I( إلى النظام الموصى به من منظمة الصحة العالمية )C( تقوم بتحسين 
معدل الشفاء خالل 24 شهًرا )O(؟
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وتمت صياغة األسئلة األساسية التالية لعالج المريض بشكل غير مناسب أيًضا:
هل يعد فحص البالغين لمرض السكري إجراًء معقول التكلفة؟ ■

ما هي القطاعات السكانية المحددة؟ على الرغم من أنه قد ال يتم تحديد هذا المفهوم في السؤال  –
األساسي في حد ذاته، لكنه ينبغي وضع تعريف أكثر وضوًحا لمصطلح "البالغين" من حيث العمر 

والجنس وعوامل خطورة اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، على سبيل المثال.
ما هو نوع السكري الذي يتم النظر إليه بعين االعتبار هنا؟ داء السكري؟ هل هو نوع 1 و 2، أو فقط نوع 2؟ –
ما هي الخصائص التشغيلية الختبار الفحص؟ –
ما هو وجه المقارنة؟ ألن تتم عملية الفحص؟ –
تستند فعالية التكلفة على نتيجة محددة، مثل تعديل جودة سنوات الحياة المكتسبة: ألي غرض  –

يجري تتبع فعالية التكلفة في هذا السؤال؟
فعالية التكلفة هي مفهوم نسبي: ما هو الحد األدنى المستخدم لتقييم ما إذا كان الفحص ينطوي  –

على الفعالية من حيث التكلفة؟
ما هو اإلطار الزمني الذي يجري به النظر بعين االعتبار إلى فعالية التكلفة؟ –

بشكل عام، تمت صياغة األسئلة األساسية لعالج المريض بشكل غير مناسب إن لم تكن قد شملت جميع 
العناصر األربعة بصيغة PICO، أو إذا كانت ال تقدم تحديدًا كافيًا لواحد أو أكثر من هذه المكونات، مثل أنه 

ال يمكن وضع استراتيجية البحث الخاصة بالمراجعة المنهجية من دون المزيد من التوضيح.
يمكن أن تصبح األسئلة األساسية لعالج المريض بصيغة PICO غير عملية في بعض األحيان إذا تم تضمين 
جميع العناصر األربعة معًا مع تفاصيل إضافية لكل عنصر. ولذلك فمن األفضل عادةً صياغة سؤال أساسي واضح 
وبسيط بحيث يشمل الجوانب األساسية لصيغة PICO، على أن يليه قائمة مفصلة من معايير اإلدماج واالستثناء 
لمجموعة األدلة )البيّنات( التي سيتم استخدامها لإلجابة على السؤال األساسي لعالج المريض )راجع الفصل 8(.

7-3 أنواع األسئلة األساسية لعالج المريض

بالرغم من أن إطار عمل PICO تم وضعه في األساس لمعالجة تأثير الفاعلية والفعالية واألضرار 
المحتملة من التدخل، فإنه يمكن تطبيقه على أنواع أخرى من األسئلة، على النحو المبين في الجدول 
7-1. األنواع العامة لألسئلة ذات الصلة بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية تتعلق بما يلي:

فاعلية التدخل وكفاءته ■
األضرار الناتجة عن التدخل ■
األساليب المنهجية التشخيصية وخصائص الفحص ■
القيم والتفضيالت الخاصة باألفراد المتأثرين من التدخل. ■
تقييم المخاطر، بما في ذلك خطر خط األساس )التكهن بالمرض(، ومخاطر إضافية من  ■

تعرض معين؛ و
اعتبارات الموارد، بما في ذلك تكلفة وتدابير الكفاءة االقتصادية، على سبيل المثال فعالية التكلفة. ■
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عالج اإليبوال؟ قد تشمل النتائج ذا
صل مع 

اإلدارة اليدوية، أو القدرة على التوا
س اإليبوال، أو الوفاة.

صابة بفيرو
ضى، أو اإل

المر
ت )P( العاملين في مجال الرعاية  

ضيال
ما هي تف

 )I( بشأن ارتداء قناع واقي للوجه )O
صحية )

ال
C(؟

ت )
في مقابل النظارا

يستمر...
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...استمر

أنواع األسئلة 
األساسية

التركيب
القطاع السكاني

التدخل المطلوب 
تحديد جدواه

وجه المقارنة
النتائج المرجوة

مثال

صابة 
خطر اإل

ض أو 
بالمر

ض
التكهن بالمر

صابين 
ضى الم

من بين المر
ض معين )P(، هل يقوم 

بمر
العامل اإلنذاري أو عامل 
الخطر )I( بتغيير الخطر 

 )O
ث معين )

الناتج عن حد
س 

صلة بخطر خط األسا
ذي 

C(؟
(

كما هو مذكور أعاله
ض 

ما هو التعر
الذي يمثل أهمية؟
 

أي العوامل 
الفردية أو البيئية 

يتنبأ بالنتائج؟

ما هو الخطر 
األساسي )هو 

الخطر الموجود 
في األجزاء 

السليمة(؟

صابة أو مدى انتشار 
ما هي اإل

ضية
الحالة المر

 
صابة؟

في األجزاء الم

ض سرطان 
صابين بمر

ضى الم
من بين المر

البروستاتا )P(، هل تزيد النقيلة القطنية )I( من 
صابة 

ت مقارنة بعدم اإل
O ( 5 سنوا

خطر الوفاة )
ض النقيلة؟

بمر

ت الموارد
اعتبارا

ص" 
ما هي تكلفة التدخل "

في الموقع "ع"؟
 

ما هي فعالية التكلفة للتدخل 
ص" في الموقع "ع"، 

"
صول على النتيجة "ل"؟

للح

كما هو مذكور أعاله
ما هو التدخل أو 

البرنامج العالجي 
أو النهج الذي يتم 
النظر إليه بعين 

االعتبار؟

ب 
ما هو أسلو

العالج أو المنهج 
الرئيسية البديل 
)واحًدا كان أو 

أكثر(؟

ص"؟ أي 
ما هي تكلفة التدخل "

صابين 
نتيجة تهم بشدة األفراد الم
ضية 

ض أو حالة مر
بالمر

وستوفر قياًسا لفعالية التكلفة؟

صنوعة من مواد 
ت الم

O( القفازا
ما هي تكلفة )

ب أفريقيا )I( ليتم 
ال تحتوي على المطاط في غر

ص الذين يديرون 
ب األشخا

استخدامها من جان
ت عالج اإليبوال )P(؟

وحدا
 

س" )I( على فعالية تكلفة من 
هل يحتوي العقار "

ض 
صابة بأمرا

O( جراء اإل
ب الوفاة )

ث تجن
حي

صابين بداء 
ب واألوعية الدموية في البالغين الم

القل
السكري النوع P( 2(؟

صلة.
PIC: قطاع السكان، والتدخل، ووجه المقارنة، والمح

O
ص المناعة البشري، 

س نق
H: فيرو

IV
.)2( N

IC
E

صادر عن مؤسسة 
صل الرابع من دليل المبادئ التوجيهية ال

يعتمد هذا الجدول اعتماًدا جزئًيا على الف
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7-4 األسئلة األساسية لعالج المريض ذات التركيز العام في مقابل األسئلة
األساسية ذات التركيز الخاص

قد تكون األسئلة المستندة إلى شكل PICO ذات نطاق عمومي أو نطاق خاص. سيؤدي السؤال العمومي 
إلى تكوين ملخص شامل لمجموعة أكبر من األدلة وإلى نتائج قابلة للتعميم بشكل أكبر، لكنه قد يتطلب 
أيًضا وجود موارد أكثر لإلجابة عليه. قد يحتوي السؤال العمومي أيًضا على دليالً غير متباين للغاية، مما 
يجعل الحصول على التفسير صعبًا. من ناحية أخرى، قد يكون السؤال الخاص أسهل في التعامل، ولكن 
قد تكون األدلة ضئيلة وتكون النتائج قابلة للتعميم بشكل أقل. بناًء على نطاق المبادئ التوجيهية وتوافر 

المعلومات، قد تقرر مجموعة التوجيه تقسيم سؤال عمومي إلى العديد من األسئلة الخاصة.
:PICO مثال على سؤال عمومي مصاغ بصيغة

هل يقود وجود حوافز مالية )I(، بالمقارنة مع عدم وجود حوافز مالية )C(، إلى تحسين  ■
مستوى الصحة )O( للعاملين في مجال الصحة )P( في المناطق الريفية؟

:PICO مثال على سؤال خاص مصاغ بصيغة
هل وجود بدل سكن )I(، بالمقارنة مع عدم وجود بدل سكن )C(، يقوم بتحسين مستوى  ■

الصحة )O( للعاملين في مجال الصحة )P( في المناطق الريفية؟

بالنسبة للعديد من التوصيات، ستكون هناك حاجة للعديد من األسئلة األساسية المنفصلة لعالج 
المريض مصاغة بصيغة PICO للعثور على جميع األدلة ذات الصلة. وبعبارة أخرى، قد تكون هناك 
حاجة إلى العديد من األسئلة األساسية لعالج المريض لإلبالغ "بسؤال التوصية". على سبيل المثال، 
قد ترغب مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية في إعداد توصية بشأن الكشف عن داء السكري النوع 2، 

وفي هذه الحالة قد يكون السؤال الخاص بالتوصية على النحو:
هل يجب أن يتم إجراء برنامج الفحص االنتهازي لتحديد األشخاص المصابين بداء السكري النوع 2؟ ■

بعض األسئلة األساسية لعالج المريض بصيغة PICO والتي تحتاج إلى أن تتم إجابتها من 
أجل صياغة توصية تشمل، على سبيل المثال:

ما هو عبء المرض الناجم عن مضاعفات السكري ونسبة الوفاة من حيث تعديل جودة  ■
سنوات الحياة الضائعة؟

هل يساهم التحكم الشديد في مستوى سكر الدم والدهون في الدم وضغط الدم في األشخاص  ■
المصابين بمرض السكري نوع 2 في الحصول على نتائج صحية أفضل من تقليل العالج 

المكثف أو عدم وجود أي برنامج عالجي؟
هل عمليات التدخل في األشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم بمرض السكري النوع 2 من  ■

خالل الفحص تقوم بتحسين النتائج الصحية، بالمقارنة مع عدم التدخل أو التدخالت التي 
بدأت بعد التشخيص اإلكلينيكي؟
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ما هي اآلثار النفسية واالجتماعية والعالجية المنشأ السلبية )أو األضرار( الناتجة عن  ■
الكشف عن داء السكري النوع 2؟

كما تم ذكره، سؤال يبدو بسيًطا )هل الفحص فعال؟( ينطوي على عدد كبير من األسئلة التي 
تمت صياغتها بعناية، كل سؤال منها قد يستدعي إجراء مراجعة منهجية. وبعبارة أخرى، ال وجود 

لعالقة فردية بين التوصيات واألسئلة األساسية لعالج المريض )راجع القسم 8-7(.

7-5 عدد األسئلة األساسية لعالج المريض

يختلف عدد األسئلة األساسية لعالج المريض في المبادئ التوجيهية بشكل كبير، ويتوقف ذلك على 
نطاق المبادئ التوجيهية )عدد جوانب عدم اليقين( والموارد المتاحة والجدول الزمني. وباإلضافة 
لكل  والتعقيد  النطاق  حيث  من  كبيًرا  اختالفًا  المريض  لعالج  األساسية  األسئلة  تختلف  ذلك،  إلى 
عنصر في PICO. كما تم ذكره أعاله، بالنسبة لبعض أنواع التوصيات، تحتاج العديد من األسئلة 
األساسية لعالج المريض إلى توفير قاعدة األدلة؛ بالنسبة لآلخرين، فإنه مطلوب سؤال أساسي واحد 
فقط ومراجعة منهجية واحدة. ال توجد فائدة من دمج عدة أسئلة أساسية لعالج المريض في سؤال 

واحد: فإن أعباء العمل و الموارد المطلوبة لذلك تظل كما هي.

7-6 اختيار وتصنيف النتائج المرجوة

إن الغرض من أي توصية هو تحقيق األهداف المطلوبة. مع ذلك، فإن اختيار النتائج األكثر أهمية 
عدة  من  صادرة  معينة  بنتيجة  المرفقة  القيمة  تختلف  مفيدة.  توجيهية  مبادئ  إنشاء  في  ضروري 
مجموعات سكانية و أقليات مختلفة. لهذا السبب، من الضروري سؤال أعضاء مجموعة إعداد المبادئ 
التوجيهية – التي ينبغي أن تتضمن المستخدمين النهائيين ومنفذي وممثلي المريض، وصناع السياسات 
والخبراء الفنيين وغيرهم من أصحاب المصالح أيًضا – لتحديد النتائج الرئيسية التي ينبغي النظر إليها 

بعين االعتبار أثناء إعداد المبادئ التوجيهية.
التأثيرات  النتائج ذات الصلة، بما في ذلك  التوجيهي كتابة قائمة أولية من  الفريق  ينبغي على 
المرغوبة وغير المرغوبة من التدخل أو التعرض وتأثيراتهم المحتملة على العدالة في مجال الصحة. 
وينبغي على الفريق التوجيهي حينئذ سؤال مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية لتحديد أي نتائج أخرى لم 
يتم إدراجها. بمجرد ما أن يتم جمع قائمة عملية للنتائج، فإنها تحتاج إلى أن تكون مصنفة حسب األولوية. 
 ويمكن القيام بذلك على نحو فعال عن طريق سؤال أعضاء مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية لترتيب 
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النتائج في المستوى من 1 إلى 9، حيث أن 7–9 يصنف النتائج بأنها ضرورية التخاذ قرار، و 4–6 
يصنفهم كنتائج هامة، و 1–3 يصنفهم كنتائج غير هامة )الشكل 7-1(. ينبغي منح األفراد القائمين 
على التصنيف منظوًرا معينًا والذي يمكنهم من خالله تقييم النتائج؛ في أغلب األحيان هذا هو منظور 

مستخدمي الخدمة أو غيرهم من األفراد الذين سيتأثرون مباشرةً من التوصيات.
 متوسط النتائج لكل نتيجة − أو وسيط النتائج في حالة التواء مسارها - يمكن استخدامهم حينئذ 
لتحديد األهمية النسبية لها. قد يكون مفيدًا توفير مجموعة من النتائج أيًضا. قد تكون هناك حاجة إلى 
نهج متكرر لتحديد القائمة النهائية للنتائج، مصنفة حسب األولوية، والتي ستقوم المراجعة المنهجية 
والتوصيات بالتركيز عليها. المناقشة الشخصية في اجتماع تحديد النتائج أو استخدام نهج دلفي عبر 

البريد اإللكتروني هي الخيارات المناسبة لتصنيف النتائج.
أو  تعد هامة  والتي  كلتيهما(  )المفيدة والضارة  نتائج  يزيد عن سبع  ما ال  اختيار  يجب  عامةً 
ضرورية لصياغة التوصيات )3(. اختيار عدد كبير للغاية من النتائج يجعل من الصعب المقارنة 

بين النتائج عند الموازنة بين إجمالي الفوائد واألضرار الناتجة عن التدخل.

المقياس لتصنيف المبادئ التوجيهية في عملية إعداد المبادئ التوجيهية الشكل 1-7. 

9  

8  

7  

6  

5  

4  

3  

2  

1  

  ضروري التخاذ القرارات

 هام، ولكن ليس ضروريًا
  التخاذ القرارات

  غير هام
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7-7 إتمام األسئلة األساسية لعالج المريض والنتائج ذات األولوية

يجب إتمام األسئلة األساسية لعالج المريض من جانب الفريق التوجيهي بعد تلقي المدخالت من جميع 
الخبراء ذوي الصلة، بما في ذلك المستخدمين النهائيين )مثل مديري البرامج والوكاالت الشريكة 
مراجعات  إجراء  إلى  تدعو  التي  األسئلة  عدد  ألن  ونظًرا  المرضى(.  ومجموعات  والمستهلكين 
على  ينبغي  التوجيهية،  المبادئ  إلكمال  الالزمة  والموارد  للوقت  الرئيسي  المحدد  ستكون  منهجية 
الفريق التوجيهي أن يهدف للحد من تلك األسئلة المتعلقة بالمناطق التي يشتد فيها الجدل وعدم اليقين. 
سيساعد ذلك على ضمان أن المبادئ التوجيهية شاملة ومفيدة. ينبغي اتباع الخطوات التالية إلعداد 

وإتمام األسئلة األساسية لعالج المريض )الشكل 2-7(:

خطوة 1: قم بتكوين قائمة أولية من األسئلة

يقوم الفريق التوجيهي بإعداد قائمة أولية من األسئلة المحتملة المستندة على نطاق متفق عليه في 
المبادئ التوجيهية. ثم يتم تقسيم هذه األسئلة إلى األسئلة التمهيدية واألسئلة االستطالعية.

PICO خطوة 2: إنشاء مشروع األسئلة األساسية لعالج المريض بصيغة

يقوم الفريق التوجيهي من خالل االعتماد على معطيات مقدمة من مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية، 
وفريق المراجعة المنهجية، والمختص في األساليب المنهجية التي تتعلق بمجال المبادئ التوجيهية 

بتطبيق إطار عمل PICO على األسئلة االستطالعية.

خطوة 3: ضع النتائج المرجوة ذات الصلة في قائمة

ينبغي على الفريق التوجيهي وضع قائمة بالنتائج ذات الصلة، بما في ذلك الفوائد واألضرار المحتملة 
الناتجة عن التدخل أو التعرض. حينئذ تقوم مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية باستعراض هذه القائمة 

وقد تضيف نتائج إضافية تعد هامة.

خطوة 4: االستعراض والمراجعة

ينبغي أن يتم إرسال قائمة األسئلة والنتائج محل االهتمام بواسطة الفريق التوجيهي إلى مجموعة إعداد 
المبادئ التوجيهية وربما إلى غيرهم من أصحاب المصلحة لالستعراض وإبداء اآلراء.
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تحديد أولوية األسئلة األساسية والنتائج المرجوة الشكل 2-7. 

تكوين قائمة أولية من األسئلة، لكالً من 
األسئلة التمهيدية واألسئلة االستطالعية 

صياغة مسودة لألسئلة األساسية 
 PICO االستطالعية( بصيغة( 
)يلزم إجراء مراجعة منهجية(  

وضع قائمة بجميع النتائج ذات الصلة  

استعراض ومراجعة مسودة األسئلة 
األساسية والنتائج – ماذا ينقص؟ 

تحديد أولوية األسئلة األساسية  

تصنيف النتائج الخاصة باألسئلة األساسية 
ذات األولوية العليا من حيث كونها ضرورية، 

أو هامة، أو غير هامة التخاذ القرارات  

 إتمام األسئلة األساسية لعالج المريض 
صياغة مسودة لألسئلة التمهيدية 
)االستطالعية( والنتائج الهامة 

والضرورية

صياغة مسودة لألسئلة التمهيدية )والتي تتطلب إجابة 
باستخدام أساليب منهجية بخالف المراجعة المنهجية(

تحديد أولوية األسئلة التمهيدية 

إتمام صياغة األسئلة التمهيدية 
ذات األولوية العليا

PICO: السكان، والتدخل، ووجه المقارنة، والنتيجة.
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خطوة 5: تحديد أولوية األسئلة األساسية لعالج المريض

يقوم الفريق التوجيهي من خالل االعتماد على معطيات مقدمة من مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية، 
وفريق المراجعة المنهجية، والمختص في األساليب المنهجية التي تتعلق بمجال المبادئ التوجيهية 
بإتمام قائمة األسئلة التمهيدية واألسئلة االستطالعية وتصنيفها حسب األولوية. ثم يتبعه تحديد أي 

األسئلة االستطالعية تحتاج إلى مراجعات منهجية.

خطوة 6: تصنيف النتائج المرجوة

الخدمة  مستخدمي  مثل  المصلحة،  أصحاب  من  غيرها  و/أو  التوجيهية  المبادئ  إعداد  مجموعة 
عملية  باستخدام  المدرجة  النتائج  تصنيف  أو  تقييم  ثم  بالتوصيات،  مباشرة  المتأثرين  من  وغيرهم 

رسمية، مثل تلك المذكورة أعاله.

خطوة 7: إتمام األسئلة األساسية لعالج المريض والنتائج الهامة والضرورية

العليا  األولوية  ذات  المريض  لعالج  األساسية  األسئلة  قائمة  وضع  التوجيهي  الفريق  على  ينبغي 
والنتائج التي ستستخدمها مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية لصياغة التوصيات.

7-8 إطارات العمل التحليلية

مخطط يوضح عناصر التدخل أو التعرض، وصلته بالسكان ووجه المقارنة والنتائج المرجوة، هو 
المبادئ  إعداد  التوجيهي، ومجموعة  والفريق  المنهجية،  المراجعة  لفريق  بالنسبة  للغاية  مفيدة  أداة 
األدلة،  ونماذج  التحليلية،  العمل  إطارات  مختلفة:  بأسماء  المخططات  هذه  مثل  تسمى  التوجيهية. 
ونماذج المنطق، ومسارات السببية، وشجرة القرارات، الخ ويوضح اإلطار التحليلي مختلف عناصر 
األسئلة األساسية لعالج المريض، والعالقات بين هذه المكونات واآلليات الكامنة والمسارات التي 

تؤثر بها حاالت التدخل أو التعرض األخرى على النتائج الصحية وغيرها من النتائج )4(.
قيد  المختلفة  للعوامل  أفضل  فهم  في  التوجيهي  الفريق  يساعد  التحليلي  العمل  إطار  صياغة 
النظر وسياقها، والعالقة بين النتائج المتوسطة )على سبيل المثال، مستويات الكوليسترول في الدم 
البعيدة )على  البدني( والنتائج الصحية  النشاط  التدخل لزيادة  المجتمع في  أفراد  ومعدالت مشاركة 
 سبيل المثال، الوفاة من جراء أمراض القلب واألوعية الدموية ونوعية الحياة(. من خالل تصوير 
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جميع العناصر بين التدخل والنتائج الصحية الهامة )مثل الموت(، وأنواع األدلة التي تم استخدامها 
لإلبالغ بكل صلة وأي افتراضات أصبحت واضحة. على سبيل المثال، في أثناء فحص فعالية التدخل 
في المجتمع لزيادة مستويات النشاط البدني، قد تركز النتيجة في الدراسات المشمولة المدرجة في 
بين  العالقة  لتأكيد  واحدة  منهجية  مراجعة  اختيار  ويمكن  النشاط(،  )أي  السلوك  على  األدلة  قاعدة 
يمكن  الدموية.  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  جراء  الوفاة  معدالت  ونقص  النشاط  مستويات 
تقوم  عندما  والخالفات  االتفاقات  أسباب  توضيح  على  تساعد  أن  أيًضا  التحليلية  العمل  إلطارات 

مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية بصياغة التوصيات بينما يتم مناقشة كل رابطة بالتناوب )5(.
ينبغي على الفريق التوجيهي النظر بعين االعتبار إلى إعداد إطارات العمل التحليلية عند صياغة 
ومراجعة النطاق واألسئلة األساسية لعالج المريض في بداية عملية إعداد المبادئ التوجيهية. ينبغي 
األساليب  في  والمختص  المنهجية،  المراجعة  وفريق  التوجيهية،  المبادئ  إعداد  مجموعة  تقوم  أن 
المنهجية التي تتعلق بمجال المبادئ التوجيهية بتقديم مدخالت. قد يتم تضمين إطار العمل التحليلي 
التوصيات  تتناول  عندما  خاصة  التوجيهية،  للمبادئ  النهائي  المنشور  في  أو  التخطيط  مقترح  مع 

سلسلة من التدخالت المترابطة والنتائج والحاالت الصحية.
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يجب  المتوفرة.  البيّنات  أفضل  إلى  مستندة  العالمية  الصحة  منظمة  توصيات  تكون  أن    يجب 
األمر  هذا  تكتنف  منحازة.  وغير  شاملة  بطريقة  وتقديمها  وتجميعها  الصلة  ذات  البيّنات  جميع  تحديد 
الصعوبة، لكنه بالغ األهمية من أجل إعداد توصيات سليمة ومبادئ توجيهية ذات جودة نوعية عالية.
ويجب أن تكون التوصيات في المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية مستندة إلى مراجعة 
منهجية للمنشورات العلمية الموجهة بواسطة األسئلة األساسية المحددة حول التدخل أو التعرض أو 

األسلوب قيد الدراسة )انظر الفصل السابع(.

8-1 ما هي المراجعة المنهجية؟

تعتمد على طرق منهجية وواضحة  المنهجية هي "مراجعة لسؤال ذي صياغة واضحة  المراجعة 
لتحديد واختيار وتقييم البحث ذي الصلة، ومن أجل استخراج وتحليل البيانات من الدراسات المشمولة 
في المراجعة” )1(. في حال إجراء المراجعات المنهجية بشكل صحيح، فإنها تقلل من خطر االنحياز 
المراجعات  تدعم  أن  يجب  البيّنات.  إلى  المستندة  االستنتاجات  ودقة  موثوقية  مدى  بتحسين  وتقوم 
عن  الناتجة  واألضرار  والفعالية  الفاعلية  بشأن  العالمية  الصحة  منظمة  توصيات  جميع  المنهجية 
التدخالت؛ واستخدام االختبارات التشخيصية؛ وحدود التعرض أو مبادئ السالمة للمواد المتعددة؛ 

وجميع الموضوعات األخرى التي تصدر توصيات منظمة الصحة العالمية من خاللها.
خصائص المراجعة المنهجية هي:

أسئلة أساسية محددة وموضوعية ومركزة بوضوح. ■
طرق واضحة ومفهومة وقابلة للتكرار. ■
معايير األهلية المحددة مسبًقا للدراسات المشمولة. ■
بحث شامل ومنهجي لجميع الدراسات التي تلبي معايير األهلية. ■
تقييم خطر التحيز الناتج من الدراسات المشمولة. ■
وصف وتجميع خصائص ونتائج الدراسات الفردية الناتجة عن مجموعة البيّنات. ■
استنتاجات صالحة ومعروضة بشكل واضح، باإلضافة إلى وجود معلومات حول مدى قابلة  ■

تطبيقها على األسئلة األساسية.

ليست جميع المراجعات منهجية وليست جميع المراجعات المنهجية ذات جودة نوعية عالية. 
تفتقد ما يسمى "بالنبذة الوصفية" أو المراجعات غير المنهجية إلى واحدة أو أكثر من الخصائص 
المنهجية  والمراجعات  المنهجية  المراجعات غير  تقوم  أن  يجب  أعاله. وال  إليها  المشار  األساسية 
ذات النوعية المنخفضة بإعداد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن يكون موظفو 

المنظمة قادرين على التعرف على هذا النوع من المراجعات وفهم قيودهم.

8. استخراج البّينات وتجميعها
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هذا  يشير  حيث   ،)Meta-analysis( التحاليل  استعراض  عن  المنهجية  المراجعة  يختلف 
تقدير  لتحقيق  مقارنة  دراسات  عبر  للنتيجة  )تجميع(  الكمي  التجميع  عملية  إلى  األخير  المصطلح 
مجمع للتأثير )انظر القسم 8-3-5(. وقد يحتوي المراجعة المنهجية على استعراض تحاليل واحد أو 
أكثر، ولكن هذا ليس شرًطا. وبالمثل، قد يكون استعراض التحاليل مكونًا من تقدير مجمع للنتيجة 
الصادر من مجموعة من دراسات مختارة، وليس من الدراسات التي تم تحديدها من خالل المراجعة 

المنهجية. ولعل هذا األسلوب األخير هو الواجب تجنبه في معظم الحاالت.

8-2 تحديد وتقييم المراجعات المنهجية القائمة

األساسية  األسئلة  وصياغة  الثاني(  الفصل  )راجع  المقترحة  التوجيهية  المبادئ  نطاق  دراسة  بعد 
)راجع الفصل السابع(، فإن الخطوة التالية في إعداد المبادئ التوجيهية هي تحديد واحد أو أكثر من 
المراجعات المنهجية لتناول كل سؤال أساسي. سوف تقوم المراجعات المنهجية القائمة بإعالم عملية  
إعداد المبادئ التوجيهية، سواء كانت هناك حاجة أم ال إلى القيام بمراجعة منهجية جديدة أو تحديث 

لمراجعة قائمة بالفعل.

8-2-1 المصادر للمراجعات المنهجية القائمة

و  Medline مثل  الببليوغرافية،  البيانات  قواعد  في  المنهجية  المراجعات  عن  البحث  عملية 
مسبقًا.  المحددة  األساسية  األسئلة  أساس  على  وتتم  شاملة  تكون  أن  يجب  القائمة،   EMBASE
إلى فريق خارجي. وتتوفر  إسناده  يمكن  أو  التوجيهي  الفريق  البحث من جانب  بهذا  القيام  ويمكن 
مرشحات البحث المعينة للمراجعات في محركات البحث مثل PubMed أو OVID وهي مفيدة 
لتحديد النطاق األولي. إال أن خصائص مرشحات البحث هذه قد تتباين. إضافة إلى ذلك، ال يمكن 
للمرشحات التمييز بشكل يعّول عليه بين مراجعة منهجية ومراجعة غير منهجية أو تحديد مراجعات 
ذات جودة نوعية عالية على وجه التحديد )3،2(. لذلك، ينبغي إعداد استراتيجيات البحث لتحديد 
المراجعات المنهجية، والتحقق من صحتها وتوثيقها بنفس الطريقة كما استراتيجيات البحث لتحديد 

الدراسات الرئيسية )راجع القسم 2-3-8(.
مؤسسة Cochrane، هي شبكة عالمية كبيرة تنتج المراجعات المنهجية، وهي منظمة غير 
الفني  الموظف  على  وينبغي   .)4( العالمية  الصحة  منظمة  مع  رسمية  بعالقات  وترتبط  حكومية 
البروتوكوالت  وعن  الحالية  المراجعات  عن   Cochrane مؤسسة  مكتبة  في  البحث  المسؤول 
 Cochrane تكون مؤسسة  قد  ذلك،  إلى  اإلعداد. وباإلضافة  قيد  التي هي  بالمراجعات  الخاصة 
التي لم يتم  القائمة  التحديثات المخطط لها في المراجعات  المقبلة أو  قادرة على تحديد المراجعات 
نشرها بعد في مكتبة مؤسسة Cochrane. ويمكن ألمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية إحالة 
موظفي منظمة الصحة العالمية إلى جهة التنسيق لدى مؤسسة Cochrane، والتي ستقوم بالتنسيق 
مع مجموعات مؤسسة Cochrane ذات الصلة للمساعدة في تحديد أي المراجعات هي قيد التنفيذ.
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إعداداها  تم  التي   ،)DARE( التأثيرات  مراجعات  بمستخلصات  الخاصة  البيانات  قاعدة 
واالحتفاظ بها من جانب مركز المراجعات ونشر المعلومات في جامعة يورك، في المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهي أيًضا جزء من مكتبة مؤسسة Cochrane ) 5(. تحتوي 
قاعدة البيانات هذه على تفاصيل للمراجعات المنهجية التي تقوم بتقييم آثار تدخالت الرعاية الصحية 
الصحية  المحددات  تأثير  كيفية  استعراض  عن  فضالً  الصحية،  الخدمات  وتنظيم  توفير  ومستوى 
األخرى  المصادر  بين  من  الصحة.  في  االجتماعية  والرعاية  النقل  ووسائل  السكن  مثل  األكبر، 
 Health Systemsو  )6 ( Epistemonikos هناك  المنهجية  المراجعات  إلجراء  الممتازة 

.)7(  Evidence
البيّنات  خالل  من  منهجية  مراجعات  بإعداد   Campbell Collaboration مؤسسة  تقوم 
والرعاية  الدولية  والتنمية  والتعليم،  والعدالة،  الجريمة  مجاالت  في  التدخالت  تأثيرات  على  البحثية 
االجتماعية )8(. وعلى غرار المراجعات المنهجية الخاصة بمؤسسة Cochrane، فإن المراجعات 

الخاصة بمؤسسة Campbell تكون منهجية وتلبي معايير الجودة النوعية المعينة.
تمثل PROSPERO قاعدة بيانات دولية للمراجعات المنهجية في مجال الصحة والرعاية 
االجتماعية )9(، وتندرج بين الموارد القيمة األخرى. وتقوم بتضمين المراجعات الخاصة بمؤسسة 
Cochrane وكذلك المراجعات المنهجية األخرى، وقد تم تسجيل الكثير منها على نحو استباقي. 
قبل إعداد مراجعة جديدة، ينبغي مراجعة قاعدة البيانات هذه للحصول على المراجعات ذات الصلة 

التي قد تكون جارية أو على وشك االكتمال.
قد يؤدي البحث عن المبادئ التوجيهية القائمة التي تنطبق مباشرةً على موضوع المبدأ التوجيهي 
 National العالية.  النوعية  الجودة  ذات  المنهجية  المراجعات  على  الحصول  إلى  اإلعداد  قيد 
المتحدة  بالواليات  البشرية  والخدمات  الصحة  لوزارة  التابع   Guideline Clearinghouse

)10( هو مصدر ممتاز للمبادئ التوجيهية الدولية.

8-2-2 هل توجد حاجة إلى إنشاء مراجعة منهجية جديدة؟

ليس من الضروري دائًما إجراء مراجعة منهجية جديدة )راجع الشكل 8-1(. ففي حال وجود واحدة 
أو أكثر من المراجعات المنهجية المرتبطة بصلب الموضوع والحديثة وذات الجودة النوعية العالية، 
فالبد من االستعانة بها. وعادةً ما تكون التحديثات – في حال لزومها – أقل من حيث التكلفة والوقت 

المطلوب بالمقارنة مع إجراء مراجعات جديدة.
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8-2-3 إجراء تقييم لصلة ونوعية المراجعات المنهجية القائمة

بمجرد ما أن يتم استرجاع المراجعات المنهجية القائمة، يحتاج الفريق التوجيهي لتقييم مدى صلتها، 
والجودة النوعية لها، والخط الزمني لها قبل أن يقرروا ما إذا كان يجب إجراء مراجعة منهجية جديد. 
لتقييم الصلة، يجب مقارنة األسئلة األساسية من المراجعة المنهجية الموجود إلى األسئلة األساسية 
التي تم إعدادها خالل إجراء الفحص للمبادئ التوجيهية، والنظر بعين االعتبار إلى كل عنصر من 
عناصر PICO. في أغلب األحيان، ال يطابق االستعراض الموجود األسئلة األساسية الحالية تماًما. 

هل توجد حاجة إلى إجراء مراجعة منهجية جديدة؟ الشكل 1-8. 
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ومع ذلك، فإن المراجعة قد تتناول وجًها واحدًا من األسئلة األساسية لمنظمة الصحة العالمية، أو 
تتولى توفير المعلومات األساسية المفيدة الخاصة بتشخيص المريض، وقد تقوم القائمة التي تحتوي 

على الدراسات المشمولة بإعداد المراجعة المنهجية لمنظمة الصحة العالمية.
إذا تناولت المراجعة المنهجية القائمة أحد األسئلة األساسية للمبدأ التوجيهي، حينئذ ينبغي تقييم 

جودتها النوعية. ويمكن استخدام قوائم التدقيق التالية لتقييم الجودة النوعية للمراجعات المنهجية:
تقييم مراجعات منهجية متعددة )AMSTAR( )11(، أو R-AMSTAR  )12(؛ ■
■  Oxman and Guyatt index for the quality of review articles

.)13(  )1991(

ينبغي مالحظة أن قائمة التدقيق تقدم فقط قائمة من العناصر التي ينبغي تقييمها. أثناء تقرير ما إذا كانت 
المراجعة المنهجية ذات جودة نوعية كافية إلعداد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، فإنه ينبغي 
النظر بعين االعتبار إلى جميع البنود مجتمعة. ال ينبغي استخدام أي من قوائم التدقيق المذكورة أعاله كأداة 

تقييم للنتائج ألن العناصر التي تحتويها غير متوازنة بالتساوي وبالتالي فنتائج الملخص مضللة.
بمجرد ما أن يتم اعتبار المراجعة المنهجية أنها ذات صلة وذات جودة نوعية عالية، سواًء كانت حديثة أم 
ال يجب أن يتم تحديدها. ال توجد قاعدة لرفض مراجعة على أساس الوقت الذي مضى منذ تنفيذ المطبوع )على 
سبيل المثال، سنتان(؛ ذلك يعتمد على الموضوع وعلى توافر ومعدل إنتاج معلومات جديدة. في بعض مجاالت 
الموضوع، مثل إعداد دواء لمرض السل المقاوم لألدوية المتعددة، يتم نشر البيانات الخاصة باألدوية الجديدة 
شهريًا. ومع ذلك، في مجاالت الصحة العمومية والتي يتم بها إجراء أبحاث قليلة، فربما ال تزال المراجعة 
بفريق  االتصال  فيجب   ،Cochrane مؤسسة  من  المراجعة  توفرت  إذا  "حالية".  اعتبارها  يمكن  األقدم 
المراجعة ذي الصلة لتحديد ما إذا كان هناك تحديث مخطط إلجرائه أو هناك تحديث جاٍر العمل به بالفعل.

إذا كانت المراجعة الحالية حديثة، فإن المراجعات المنهجية ذات الجودة النوعية العالية توفر 
نتائج غير متناسقة، مما يستلزم إجراء المزيد من االستكشاف. هل تتناول المراجعات أسئلة مختلفة 
لتجميع  المستخدمة  الوسائل  مقارنة  تتم  كيف  للتضمين/االستبعاد؟  مختلفة  معايير  لديها  أو  قليال 
البيانات؟ هل البيانات هي ذاتها ولكن يتم تفسيرها بشكل مختلف؟ إذا كان األمر كذلك، فلماذا؟ يمكن 
اختيار مراجعة  إلى وجود أساس منطقي لسبب  للغاية، وهناك حاجة  الفحص مفيدًا  أن يكون هذا 

العالمية. لمنظمة الصحة  التوجيهية  المبادئ  محددة إلعداد 

8-3 خطوات إلجراء المراجعة المنهجية

تختلف عن  )التي  الشكل 2-8(  )راجع  المنهجية  المراجعة  عملية  في  أساسية  هناك ست خطوات 
عملية إعداد المبادئ التوجيهية التي تم وصفها في الفصل األول(. الخطوة 1 – التي تنطوي على 
إعداد وإتمام صياغة األسئلة األساسية – يلزم إجراؤها من قِبل الفريق التوجيهي من واقع المعطيات 
المقدمة من فريق المراجعة المنهجية؛ وعادةً ما يتم تنفيذ الخطوات المتبقية من جانب فريق المراجعة 

المنهجية بالتعاون مع الفريق التوجيهي.
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الخطوة 1: إعداد وإتمام األسئلة األساسية ومعايير األهلية للدراسة

باإلضافة إلى تحديد األسئلة األساسية الخاصة بالمبادئ التوجيهية بصيغة PICO، فمن الضروري 
إعداد معايير واضحة ومدروسة لتحديد أي من الدراسات يتم تضمينها أو عدم تضمينها في المراجعة 
كما  واالستبعاد،  التضمين  معايير  موجودة.  مراجعات  أو  رئيسية  دراسات  كانت  سواًء  المنهجية، 
هي معروفة، يتم إعدادها إما عن طريق الفريق التوجيهي أو فريق المراجعة المنهجية، والتي يتم 
مراجعتها من كال الفريقين، واعتمادها من خالل االتفاق بإجماع اآلراء بينهم. كما يمكن للموظف 
ويمكن تصور  اإلسهامات.  تقديم  التوجيهية  المبادئ  إعداد  مجموعة  من  يطلب  أن  المسؤول  الفني 
الزمني  اإلطار  تضمين: )1(  إلى  باإلضافة   ،PICO شكل  باستخدام  التضمين/االستبعاد  معايير 

خطوات إلعداد المراجعة المنهجية الشكل 2-8. 

PICO: السكان، والتدخل، ووجه المقارنة، والنتائج المرجوة.

إعداد وإتمام األسئلة األساسية لعالج 
المريض في شكل PICO ومعايير 

األهلية للدراسة

تحديد مصادر المعلومات والبحث عن 
المقاالت األصلية  

اختيار الدراسات والبيانات 
المجردة

 تقييم خطر االنحياز الناتج عن 
 الدراسات الفردية والناتج عن 
مجموعة األدلة لكل نتيجة  

تكوين النتائج واالستنتاجات وتقديم 
تقرير بمحتواها  

إعداد التقرير النهائي الخاص
بالمراجعة المنهجية
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الدراسة  للموقع واألقليات؛ )3( وتصميم  أكبر  التدخل؛ )2( وتحديد بشكل  أو مدة  النتائج  لمقاييس 
)أي التجارب العشوائية المنظمة فقط، أو أنواع مختلفة من الدراسات التجريبية أو الرصدية غير 
العشوائية(؛ )4( ولغة المطبوع؛ )5( ونطاق من المواعيد للمطبوعات؛ والمواصفات اإلضافية ذات 

الصلة بموضوع معين.

الخطوة 2: تحديد مصادر المعلومات والبحث عن المقاالت األصلية

عملية إعداد وإتمام استراتيجيات البحث عن البيّنات التي تلبي معايير اإلدماج التي تم إنشاؤها هي 
خطوة أساسية في إعداد المبادئ التوجيهية. ويجب أن يتم ذلك بشكل صحيح منعًا لوقوع أي تأثير 
إشراك شخص متخصص  الضروري  فمن  ولذلك،  التوجيهية.  للمبادئ  النوعية  الجودة  سلبي على 
في علم المعلومات يمتلك خبرة محددة في البحث ذو الصلة بالمراجعات المنهجية في قاعدة البيانات 
الببليوغرافية. يجب تكليف العديد من األفراد – بمن فيهم المختصون في موضوع المراجعة المنهجية 
التوجيهية  المنهجية والمبادئ  المراجعة  تتعلق بمجال  التي  المنهجية  المختصين في األساليب  وأحد 
أو أكثر –بمراجعة مشروع استراتيجيات البحث قبل إتمامها. ويجب على فريق المراجعة المنهجية 
التشاور مع أخصائي معلوماتي لدى منظمة الصحة العالمية قبل إتمام البحث للتأكد من أن استراتيجية 
أن  بالذكر  المناسبة. وجدير  البحث  الصلة ومصطلحات  البيانات ذات  قواعد  البحث تتضمن جميع 

هناك أدوات ونماذج للتخطيط وتنفيذ وتوثيق عملية البحث عن المنشورات )14(.
ينطوي البحث في المنشورات على الموازنة بين الحساسية )أي عدد السجالت ذات الصلة التي 
حددتها استراتيجية البحث كنسبة من إجمالي عدد السجالت ذات الصلة( والدقة )أي عدد السجالت ذات 
الصلة التي استردتها استراتيجية البحث كنسبة من إجمالي عدد السجالت التي تم استرجاعها(. قد ال يفوت 
البحث الحساس للغاية أي من المقاالت ذات الصلة، لكنه قد ينطوي على فحص عدد غير قابل للتطبيق من 
السجالت. يمكن الختصاصي المعلومات من ذوي الخبرة في البحث عن المراجعات المنهجية في قاعدة 
البيانات الببليوغرافية أن يقوم بتقديم المشورة بشأن المفاضلة بين النهج البديلة للبحث عن إجابات لكل 

سؤال أساسي.
فإن  منهجية،  مراجعة  ألي  متشابهة  بالبحث  الخاصة  العامة  والنهج  المفاهيم  أن  من  بالرغم 
جوانب  على  تنطوي  العالمية  الصحة  لمنظمة  التوجيهية  المبادئ  إلعداد  تُستخدم  التي  األساليب 
جميع  في  والمتوسط  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من  الدراسات  عن  البحث  المهم  ومن  فريدة. 
األقاليم ضمن نطاق منظمة الصحة العالمية، وكذلك من مصادر المنشورات القياسية. وتفتقد بعض 
 EMBASE مثل  األخرى  التجارية  البيانات  وقواعد   Medline في  الجيد  التمثيل  إلى  المجالت 
المسمى  العام  العنوان  تحت  المجمعة  اإلقليمية  البيانات  قواعد  أن  ويُذكر   .CAB Abstractsو
"بالفهرس الطبي العالمي" )Global Index Medicus( – والتي تحتوي على بيانات استشهادية 
لدى منظمة  اإلقليمية  المكاتب  وقد ساندت  الكاملة.  النصوص  تحتوي على  إنما  فريدة ومقاالت – 
النامية. يمكن الحصول  البلدان  البحوث الصحية في  العالمية إعداد هذه المؤشرات إلبراز   الصحة 
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على مجموعة من قواعد البيانات الببليوغرافية وغيرها من مصادر المعلومات المتعلقة بالبلدان 
 Norwegian Satellite of ذات الدخل المنخفض والمتوسط على الموقع اإللكتروني لمؤسسة
.)15(  the Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group

قد تكون مرشحات البحث التي تم التصديق عليها مفيدة في الحد من عدد السجالت )أي زيادة 
الدقة(. تتوفر المرشحات من أجل إعداد تصاميم الدراسة وقواعد البيانات المحددة. ومن بين األمثلة 
على ذلك تأتي استراتيجية مؤسسة Cochrane الخاصة باألبحاث الحساسة للغاية لتحديد التجارب 
العشوائية المنظمة في Medline )16(. يتطلب استخدام المرشحات الحذر ألن كل مرشح بحث 
له حدود من حيث الحساسية والدقة. ويمكن لمتخصص معلوماتي على دراية بهذه األدوات أن يقدم 

اإلفادة بشأنها.
يجب في أغلب الحاالت على المراجعة المنهجية أن تتضمن البحث عن البيّنات باللغات الستة 
الرسمية لمنظمة الصحة العالمية إذا كانت الموارد تسمح بذلك. ينبغي تحديد النهج المستخدم لتحديد 
وتجميع هذه الدراسات من حيث اختصاصات فريق المراجعة المنهجية المتعاقد، وينبغي أن تكون 
الموارد الكافية متوفرة لترجمة الدراسات المنشورة إلى جميع اللغات األخرى ذات الصلة بخالف 
 China Academic اللغة اإلنجليزية. توجد العديد من قواعد البيانات بلغات أخرى، ومن أمثلتها
اللغة  أبناء  بأحد  االستعانة  ينبغي عامةً  Journals Full-text Database  )17(. ومع ذلك، 

األم للقيام بعمليات البحث في قواعد البيانات هذه.
ينبغي إجراء دراسة متأنية لعملية البحث في المنشورات غير الرسمية )أي الدراسات التي لم 
تتم فهرستها في قواعد البيانات الببليوغرافية التجارية( وذلك لجميع المراجعات المنهجية التي تقوم 
عليها المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. وذلك ألن البيانات غير المنشورة أو البيانات التي 
العالمية.  الصحة  لمنظمة  التوجيهية  المبادئ  قد تكون في غاية األهمية إلعداد  يصعب استرجاعها 
ومن بين مصادر المعلومات الهامة األخرى هناك سجالت الدراسات، مثل السجالت الموجودة في 
 ،)18( العالمية  الصحة  منظمة  برعاية   )ICTRP( اإلكلينيكية  للتجارب  الدولي  التسجيل  برنامج 

.)19(  ClincialTrials.gov والذي يتضمن
باإلضافة إلى البحث في قواعد البيانات الببليوغرافية ذات الصلة والمنشورات غير الرسمية، 
القائمة  التوجيهية  المبادئ  بمراجع  الخاصة  القوائم  مراجعة  المنهجية  المراجعة  فريق  على  يجب 

والمراجعات ذات الجودة النوعية العالية حول الموضوع محل االهتمام.
من الضروري أن يستخدم فريق المراجعة تطبيقًا برمجيًا إلدارة المراجع وذلك لتنظيم السجالت 
يكونوا على  أن  العالمية  الصحة  لموظفي منظمة  ينبغي  البحث.  الحصول عليها من خالل  تم  التي 
دراية بمثل هذه البرامج واستخدامها في إعداد القوائم المرجعية في وثيقة المبادئ التوجيهية النهائية. 
ينبغي على مسؤول المراجعة المنهجية توفير نسخة من مجموعة المراجع في صيغة إلكترونية )من 

دون ملفات PDF المرفقة مع المطبوعات المشمولة( كنسخة نهائية للتسليم.
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الخطوة 3: اختيار الدراسات والبيانات المجردة

التي  للسجالت  األهلية  وتقييم  تسجيل  يتم  الصلة،  ذات  الدراسات  اختيار  من  األولى  المرحلة  في 
عناوينها  معاينة  من خالل  المصادر  من  وغيرها  الببليوغرافية  البيانات  قواعد  من  استرجاعها  تم 
وملخصاتها فقط. ويتم إجراء هذا التقييم وفقًا لمعايير التضمين واالستبعاد التي تم وضعها مسبقًا. 
ثم يتم استرجاع واستعراض النص الكامل للمقاالت التي تم إيجاد أنها من المحتمل أن تكون ذات 
صلة على أساس عناوينها وبياناتها المجردة في ضوء معايير اإلدماج ذاتها في المرحلة الثانية من 
اختيار الدراسة. حينئذ يتم استخراج البيانات من الدراسات المؤهلة في نماذج محددة مسبقًا والتي 
تشمل عموًما خصائص تصميم الدراسة والسكان والتدخل ووجه المقارنة والنتائج المرجوة. لضمان 
الدقة، يجب على شخصين على األقل إجراء تقييم مستقل ألهلية الدراسات التي تم تحديدها واستخراج 

البيانات من تقارير الدراسة.
يجب أن يتم توثيق استراتيجية البحث والنتائج بعناية. وهذا ينطوي على اإلبالغ عن عمليات 
البحث في قواعد البيانات، واالستراتيجية المستخدمة لبحث كل قاعدة بيانات، والعدد اإلجمالي من 
البيانات االستشهادية التي تم استرجاعها من كل قاعدة بيانات، وأسباب استبعاد بعض المطبوعات 

بعد استعراض النص بمجمله.
يجب توضيح خط سير المقاالت على مدار البحث وصوالً إلى المجموعة النهائية من الدراسات 
 Preferred Reporting Items بطريقة  الخاص  االنسياب  مخطط  باستخدام  وذلك  المشمولة، 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses )عناصر التقرير المفضلة للمراجعات 
والذي   ،)20( االختصار(  سبيل  على   SPACE PRISMA )أو  التحاليل  واستعراض  المنهجية 
يتضمن عدد المقاالت المستبعدة وأسباب أي عمليات استبعاد عند مرحلة فحص النص الكامل )21(. يتم 
تضمين المخطط PRISMA في مجموعة من ملحقات تقرير المراجعة المنهجية أو في نص التقرير.

الخطوة 4: تقييم خطر االنحياز الناتج عن الدراسات الفردية

ينبغي تقييم كل دراسة مشمولة في مراجعة منهجية لخطر حدوث االنحياز. تتضمن األنواع الرئيسية 
من االنحياز لدراسات التدخل: انحياز االنتقاء، وانحياز االستنزاف، وانحياز المراقب في تقييم األداء 
وانحياز الكشف )22(. يوجد لدى الدراسات غير العشوائية مصادر مماثلة من التحيز، والنوع األكثر 
الخصائص األساسية  اختالفات منهجية في  إلى وجود  يؤدي  االنتقاء، مما  أهمية هو حدوث تحيز 
التاسع تفاصيل إضافية عن كيفية تقييم خطر التحيز في  للمجموعات محل المقارنة. ويقدم الفصل 

مستوى الدراسة الفردية.
على  االنحياز  خطر  لتقييم  استخدامها  يتم  أداة  أي  تحديد  عند  مفيدة  التالية  الموارد  تكون  قد 

الدراسات المشمولة في المراجعة المنهجية:
أداة خطر حدوث االنحياز للتجارب العشوائية المنظمة لدى مؤسسة Cochrane )23(؛ ■
أداة تقييم خطر حدوث االنحياز للدراسات غير العشوائية الناتجة عن التدخالت لدى مؤسسة  ■

Cochrane )24(؛
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تقرير مشروع أدوات تقييم الجودة النوعية، الوكالة الكندية للمخدرات والتقنيات في مجال  ■
الصحة، 2012 )25(؛

تقييم خطر التحيز الناتج عن الدراسات الفردية في المراجعات المنهجية للتدخالت  ■
في مجال الرعاية الصحية، وكالة أبحاث الرعاية الصحية والجودة النوعية، الواليات 

المتحدة، 2012 )26(.

الخطوة 5: تجميع النتائج واالستنتاجات وتقديم تقرير بمحتواها

كمي  بشكل  أو   )Narrative( وصفية  بطريقة  المنهجية  المراجعة  نتائج  تجميع   يمكن 
نتائج معينة )وهو ما  المحققة من خالل  تقديم تقدير مجمع لآلثار  )Quantitatively( من خالل 
يُسمى أيًضا باستعراض التحاليل(. وينبغي أن تصف المراجعة كيفية التعامل مع البيانات وسبب اتخاذ 

نهج معين لتجميع كل نتيجة.
إلى  جنبًا  التوجيهية،  المبادئ  إعداد  مجموعة  إلى  المنهجية  المراجعات  نتائج  تقديم  يتم 
جنب مع تقييم للثقة في تقديرات التأثيرات الخاصة بالنتائج الحاسمة والمهمة )أي تقييم الجودة 
النوعية باستخدام GRADE ]راجع الفصل التاسع[(. ويتم هذا العرض بشكل عام في اجتماع 
شخصي يتم من خالله صياغة التوصيات )راجع الفصل العاشر(. يقدم هذا القسم شرًحا موجًزا 
دليل  إلى  الرجوع  التفاصيل، يرجى  لمزيد من  البيّنات، ولكن  لتقديم  األكثر شيوًعا  للطريقتين 

.)22( Cochrane مؤسسة
إذا كانت البيانات المستخرجة من المراجعة المنهجية تلبي متطلبات معينة )أهم هذه المتطلبات 
المقارنة،  السكان، والتدخل، ووجه  الدراسة وفي  التجانس في تصميم  هو وجود مستوى عاٍل من 
والنتائج المرجوة عبر الدراسات(، حينئذ يمكن تجميع البيانات من خالل دراسات مقارنة في شكل 
التحاليل عبارة عن وسيلة إحصائية يتم استخدامها لتلخيص  استعراض تحاليل. ويكون استعراض 
النتائج الكمية للدراسات المستقلة، وتوفير تقديرات ملخصة للتأثير من خالل حدود الثقة. ومن خالل 
جمع المعلومات من جميع الدراسات ذات الصلة، يمكن الستعراض التحاليل أن يقدم تقديرات أكثر 
دقة عن اآلثار المترتبة على التدخل عن التقديرات المستمدة من الدراسات الفردية المشمولة خالل 
المراجعة. عادةً ما يتم عرض نتائج استعراض التحاليل في جداول وتشكيل يسمى المخطط التشعبي 

.)Forest plot(
إذا لم يكن استعراض التحاليل ممكنًا أو مناسبًا نظًرا لالختالف أو إلى طبيعة البيانات النوعية، 
فإنه ينبغي تقديم البيّنات في شكل توليف سردي )Narrative synthesis(. الوسيلة المستخدمة 
إلنتاج هذا المكون تحتاج إلى أن تكون محددة قبل أن يبدأ العمل، ويجب اتباعها بدقة لتجنب ظهور 
االنحياز. يمكن أن تكون الدراسات شرائحية إذا كان العديد منهم يلبي المعايير المحددة مسبقًا. أنماط 
 التأثير يمكن استنباطها ووصفها بطريقة النبذة الوصفية. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي مراجعة البيّنات 
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على المجموعات الفرعية الهامة )مثل الدول الفقيرة( بشكل منفصل عن مجموعة البيّنات بشكل عام 
للمساعدة في اتخاذ القرار. ينبغي تحديد التحليالت الخاصة بالمجموعات الفرعية والحساسية كأسبقية 

في بروتوكول المراجعة لتجنب ظهور االنحياز من خالل التحليل المخصص.
 GRADE بمجرد تجميع البيانات من بين الدراسات، فحينئذ يعتمد فريق المراجعة المنهجية

لتقييم الجودة النوعية لمجموعة البيّنات عبر الدراسات لكل نتيجة )راجع الفصل التاسع(.

الخطوة 6: إعداد التقرير النهائي الخاص بالمراجعة المنهجية

ينبغي إعداد التقارير عن المراجعات المنهجية التي أجريت إلعداد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية 
بشكل موحد باستخدام المبادئ التوجيهية إلعداد التقارير الخاصة بـ PRISMA ) 20(. وقد يكون القسم الخاص 
باألساليب والنتائج للمراجعة هو كل ما تحتاج إليه منظمة الصحة العالمية ألداء بعض األغراض، إال أن المنظمة 
قد تطلب تقريًرا كامالً مع أقسام مفصلة تحتوي على مقدمة ومناقشة ألداء بعض األغراض األخرى. وينبغي 
عموًما أن يكون وصف البيّنات بنهج GRADE جزًءا من التقرير النهائي للمراجعة المنهجية )راجع الفصل 
التاسع(. كما ينبغي أن يكون هذا التقرير مفصالً بما فيه الكفاية لموظفي منظمة الصحة العالمية ومجموعة إعداد 
المبادئ التوجيهية للوقوف على وجه التحديد على اإلجراءات التي تمت والنتائج التي تم التوصل إليها. ومع ذلك، 
فإن إدخال التفاصيل الزائدة في النص الخاص بالخصائص والنتائج عند مستوى الدراسة الفردية غير ضروري.

8-4 تضمين البحث النوعي

يمكن للبيانات النوعية أن تجيب على أنواع معينة من األسئلة األساسية التي ال يمكن اإلجابة عليها 
من خالل وسائل البحث الكمي، مثل "كيف" و"لماذا" تظهر آثار لتدخل محدد. ويمكن للبيّنات النوعية 
النتائج  تجميع  يمكن  كما  المنهجية.  للمراجعة  الكمية  النتائج  وتطبيق  وتفسير  شرح  في  تساعد  أن 
الصادرة عن البحث النوعي كجزء من عملية دراسة نطاق المبدأ التوجيهي ويمكن أن يساعد على 
تحديد وصياغة األسئلة األساسية. قد تقدم البيانات النوعية أيًضا األساس المطلوب لتفسير الدراسات 
السياقية،  التيسير  وعوامل  بالحواجز  المتعلقة  األسئلة  عن  واإلجابة  واألضرار،  بالفوائد  المتعلقة 
وتسهيل الحصول على تدخل فعال، وفحص القيم والتفضيالت لألشخاص الذين يتلقون التدخل أو 
يتعرضون إلى النتائج المترتبة عليه. يمكن أن يساعد البحث النوعي أيًضا على تسليط الضوء على 
ما تتعرض إليه بعض األقليات عند الحصول على الخدمات والقيام باستخدامها، بما في ذلك عواقب 
استعراض  بلجنة  الخاص  اإلنترانت  موقع  يقوم  اإلفقار.  أو  الوصم  مثل  مقصودة،  غير  اجتماعية 
المبادئ التوجيهية )27( بتقديم إرشادات إضافية بشأن متى وكيفية استخدام البيانات النوعية لصياغة 
 )22(  Cochrane مؤسسة  لدليل  الخاصة  األقسام  العالمية.  الصحة  لمنظمة  التوجيهية  المبادئ 
يتضمن أيًضا فصاًل عن البحث النوعي في المراجعات الخاصة بمؤسسة Cochrane ) 28( ويقوم 
موقع اإلنترنت الخاص بمجموعة وسائل البحث النوعية والتنفيذ في مؤسسة Cochrane بتقديم 

معلومات إضافية )29(.

۱۰۳



دليل منظمة الصحة العالمية إلعداد المبادئ التوجيهية

8-5 تضمين أنواع أخرى من البيانات في المراجعة المنهجية

قد تكون العديد من أنواع ومصادر البيانات األخرى ذات صلة بالمبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة 
العالمية. على سبيل المثال، بالنسبة لألسئلة المصاغة عن المواد المحتمل أن تكون سامة لإلنسان 
المتعلقة  األسئلة  تتطلب  وقد  صلة.  ذات  والحيوانية  الميكانيكية  الدراسات  تكون  فقد  البيئة،  أو 
بالتكلفة وتدابير الكفاءة االقتصادية، مثل فعالية التكلفة، أو معلومات عن األسعار من الشركات 
االفتراضات  إلى  المستندة  النمذجة  تنطوي على  قد  أو  البرامج،  تقييم  بيانات من  أو  المصنعة، 
المدعومة بالبيّنات. يمكن استكشاف القيم والتفضيالت الخاصة باألشخاص المتأثرين من المبادئ 
البيانات األولية من  المطبوعات أو عن طريق استرجاع  التوجيهية من خالل إجراء بحث في 
خالل الدراسات االستقصائية التي أجريت كجزء من عملية إعداد المبادئ التوجيهية. قد تكون 
هناك حاجة أيًضا إلى وجود بيانات إضافية عن جدوى التدخل أو اآلثار المحتملة على العدالة أو 

على متطلبات البنية التحتية التي تترتب عليها.

8-6 تحديث المراجعات المنهجية القائمة

البيّنات  لتجميع  أقل كلفة وأكثر كفاءة  القائمة وسيلة  المنهجية  المراجعة  القيام بتحديث  قد يكون 
المطلوبة لدعم توصية، إال أن تحديث مراجعة منهجية عملية يشوبها التعقيد. فعلى غرار جميع 
األساليب المبينة في هذا الفصل، تستلزم هذه العملية التمتع بخبرة واسعة ومستوى تدريب كبير إذا 
كان ينبغي القيام بها بشكل جيد. وبمجرد ما أن يتم تحديد مراجعة منهجية ذات جودة نوعية عالية 
وقابلة للتطبيق، يجب االتصال بالكتّاب المكلفين بالمراجعة من جانب الموظف الفني المسؤول 
لمعرفة ما إذا كانوا يخططون لتحديث هذه المراجعة أو أنهم يقومون بذلك بالفعل. ويتعلق هذا األمر 

بشكل خاص بمراجعات مؤسسة Cochrane، والتي يتم تحديثها بشكل دوري.
تشوب عملية التحديث صعوبة خاصة عندما ال يكون الكتّاب األصليون حاضرين لتحديث 
مراجعتهم. ونادًرا ما يحتوي التقرير المنشور على جميع المعلومات الالزمة إلجراء التحديث، 
وقد ال يستجيب الكتّاب األصليون لطلبات الحصول على توضيحات أو معلومات إضافية )غير 
منشورة(. كما قد ال تصل المراجعات القديمة إلى مستوى المعايير الحالية في استخدام أدوات 
تقييم الجودة، وغالبًا ما ينقصها وجود تقييم لمستوى الثقة في تقديرات التأثير لكل نتيجة )راجع 
الفصل التاسع(. قد ال تكون بعض البيانات المطلوبة لتحديث تقدير مجمع )استعراض التحاليل( 
ظاهرة في المجال العام، وهي مشكلة تزيد من تعقيد عمل الفريق الذي يقوم بإجراء التحديث.
على الرغم من الصعوبات المذكورة، فإن تحديث مراجعة منهجية قائمة هو خيار منطقي 
بشرط توفر مراجعة ذات جودة نوعية عالية وتقرير كامل بالمراجعة يستخدم األساليب الحالية 

لتحديد وتقييم وتجميع البيّنات.
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8-7 كيفية التكليف بإجراء مراجعة منهجية

تنشأ الحاجة إلى إجراء مراجعة منهجية جديدة إذا لم يتم تحديد مراجعة منهجية ذات صلة وذات 
جودة نوعية عالية. أو إذا كانت المراجعة ذات الجودة النوعية العالية غير محدثة، فسوف تحتاج 
إلى تحديث. وإن كانت منظمة الصحة العالمية تفتقر إلى الخبرة والموارد المناسبة )أي أوقات عمل 

الموظفين( ألداء هذه المهام، فستضطر حينئذ إلى تكليف مصدر خارجي بأدائها.
من الصواب التسليم بأن أداء المراجعات المنهجية يستغرق الوقت ويستلزم الخبرة والموارد، 
مؤسسة  أعضاء  تكليف  ويمكن  بعناية.  المنهجية  المراجعة  فريق  اختيار  ضرورة  يستلزم  مما 
تكلفة  تختلف  جديدة.  مراجعة  إجراء  أو  القائمة   Cochrane مراجعة  بتحديث   Cochrane
المراجعة المنهجية اختالفًا واسعًا، وتعتمد على مستوى الخبرة المطلوبة، والمعدل اليومي للمتعاقد 
األسئلة  بدورها على عدد  األيام  الخبرة وعدد  تعتمد  العمل.  أيام  لعدد  اإلجمالي  والتقدير  ولفريقه، 
اللغات  وعدد  األهمية،  محل  األسئلة  على  المتوفرة  المطبوعات  وحجم  تعقيدها،  ومدى  األساسية 
المعنية والحاجة إلى الترجمة، من بين عوامل أخرى. يمكن أن يتم طرح تقدير لنطاق العمل الذي 
يجري من جانب موظفي منظمة الصحة العالمية من خالل إجراء مسح أولي للبيّنات، أو يمكن توجيه 
الطلب إلى الجهات التي من المحتمل التعاقد معها لتضمين نتائج المسح عند التجاوب مع طلب تقديم 

المقترحات الصادر عن الموظف التقني المسؤول لدى منظمة الصحة العالمية.
أثناء إعداد مراجعة منهجية، سيكون الفريق التوجيهي بحاجة إلى ما يلي:

المعروفين. ■ المنهجية  المراجعات  لموردي  مقترحات  لتقديم  طلب  نشر 
توفير اختصاصات واضحة للموردين المختارين. ■
مراجعة واعتماد بروتوكول المراجعة المنهجية للمورد قبل بدء عملية البحث عن البيّنات. ■
طلب تحديثات منتظمة من المورد حول مدى التقدم الذي تم تحقيقه في المراجعة. ■
تقييم الجودة النوعية للنسخة النهائية لعناصر التسليم. ■

ينبغي أن تتمتع فرق المراجعة المنهجية التي تعمل بتكليف من منظمة الصحة العالمية بخبرة في 
استخدام GRADE وإنتاج توصيفات البيّنات بنهج GRADE )راجع الفصل التاسع(. وال ينبغي 
.GRADE أن يتم تكليف أفراد أو فرق منفصلة ألداء المراجعة المنهجية وتوصيفات البيّنات بنهج

النسخة  أن  من  للتأكد  وصريحة  مفصلة  المنهجية  للمراجعة  االختصاصات  تكون  أن  ينبغي 
النهائية للمبادئ التوجيهية تلبي احتياجات مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية. تتوفر تعليمات ونموذج 
المبادئ  استعراض  بلجنة  الخاص  اإلنترانت  موقع  على  االختصاصات  إعداد  أجل  من  تفصيلي 

التوجيهية في منظمة الصحة العالمية )27(.
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8-8 معايير الجودة النوعية للمراجعة المنهجية

بغض النظر عن المعايير المختارة، يجب إعداد المراجعات المنهجية المستخدمة لصياغة توصيات 
 Cochrane دليل  في   Cochrane التي حددتها مؤسسة  للمعايير  وفقًا  العالمية  الصحة  منظمة 
وتعزيز  العمومية  الصحة  مجاالت  في  المراجعات  يتناول  فصل  على  الدليل  هذا  يحتوي   .)22 (
الصحة. كما توفر معايير صياغة البيّنات التي تم إعدادها من جانب معهد الطب في الواليات المتحدة 

قائمةً مفيدة من العناصر للمراجعات ذات الجودة النوعية العالية )30(.

8-9 معايير إعداد التقارير عن المراجعة المنهجية

تحتوي PRISMA على معايير إعداد التقارير عن المراجعة المنهجية )20( ويجب أن تكون هذه 
المعايير هي األساس للمراجعات التي تم إنشائها إلعداد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية. 
إلعداد  إضافية  معاييًرا   )31 (  PRISMA-Equity 2012 لدراسة  اإلضافي  الملحق  يتضمن 
التقارير المتعلقة بالعدالة في المجال الصحي. وينبغي أن تتضمن اختصاصات المراجعة المنهجية 

للمتعاقدين إشارة إلى تلك المعايير.
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المنهجية.  المراجعة  في  جمعها  تم  التي  البينات  تقييم  في  المتبعة  الخطوات  الفصل  هذا  يتناول 
ويعمد على وجه التحديد إلى وضع تقييم كمّي – لكل سؤال رئيسي )وبصيغة PICO( – لخطر 
التحيز في محصالت الدراسات الفردية؛ وكيفية تقييم الجودة النوعية للبيّنات الخاصة بالمحصالت 
كيفية  إلى شرح  النهاية  في  يهدف  كما  المشمولة،  الدراسات  عبر  القرارات  اتخاذ  في  الصلة  ذات 
يشرح  توصية. سوف  لصياغة  المطلوبة  المحصالت  بجميع  الخاصة  للبيّنات  النوعية  الجودة  تقييم 
الكاملة  البيّنات  مجموعة  باستخدام  التوجيهية  المبادئ  إعداد  مجموعة  ستقوم  كيف  العاشر  الفصل 
نوعيتها  جودة  تقييم  ذلك  في  بما  أخرى،  ومصادر  المنهجية  المراجعة  من خالل  تحديدها  تم  التي 
والبيّنات  الرئيسية  األسئلة  التالي على  الفصل والفصل  التوصيات. وسوف نركز في هذا  لصياغة 
بشأن  إرشادات إضافية  يلتمسوا  أن  العالمية  الصحة  لموظفي منظمة  يمكن  بالتدخالت.  تتعلق  التي 
المسائل الرئيسية المتعلقة بالتشخيص واالختبارات التشخيصية على موقع اإلنترانت الخاص بلجنة 

استعراض المبادئ التوجيهية )1(.
 )GRADE( تستخدم منظمة الصحة العالمية تصنيف تقييم التوصيات وإعدادها وتقديرها بنهج
لتقييم جودة مجموعة البيّنات، وإعداد التوصيات ورفع تقرير بها. بدأ فريق عمل GRADE عمله 
تؤيد  التي  البيّنات  نوعية  لتصنيف  وشفاف  وملموس  مشترك  نهج  وضع  بهدف   2000 عام  في 
العديد من مجموعات  التوصيات. وهناك حاليًا  قدرة  الصحية وتقييم  الرعاية  التوصيات في مجال 
تعتمد  والتي  العالمية،  الصحة  منظمة  ذلك  في  بما  والدولية،  الوطنية  التوجيهية  المبادئ  وضع 
GRADE في وضع أساليب جديدة، وتحديث وتطوير  GRADE. وتستمر مجموعة عمل  نهج 
األساليب القائمة، ورصد وتقييم نوعية وفائدة نهجها. وعلى هذا األساس، تستمر األساليب في التطور 

مع تنامي البيّنات التي يقوم عليها النهج، كما تزداد الخبرة في التعامل مع األساليب.
تتوفر المعلومات التفصيلية حول نهج GRADE لموظفي منظمة الصحة العالمية على موقع 
اإلنترانت الخاص بلجنة استعراض المبادئ التوجيهية في منظمة الصحة العالمية )1( وإلى العامة 

على المواقع التالية:
■ ;)2(  GRADE مجموعة عمل
■ ;)3(  GRADE وحدات التعلم عبر اإلنترنت لنظام
■ and ;)4( GRADE series in the Journal of Clinical Epidemiology
■  GRADE profiler software )GRADEpro( and GRADE applications

.)5(  )in the GRADEpro Guideline Development Tool )G2DT

9. تقييم البّينات
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دليل منظمة الصحة العالمية إلعداد المبادئ التوجيهية.

9-1 ما المقصود "بالجودة النوعية للبينات"؟

تقييم  يلزم  فإنه  أُجريت بشكل جيد،  البيّنات وتجميعها من خالل مراجعة منهجية  بمجرد استرجاع 
جودتها النوعية. في سياق تجميع البيّنات، يحدد فريق عمل GRADE الجودة النوعية للبيّنات على 
أنها "مدى قدرة الباحث على الثقة في صحة تقدير األثر أو درجة االرتباط" )6(. وفي سياق إعداد 
المبادئ التوجيهية، تعكس الجودة النوعية للبيّنات الثقة بأن تقديرات التأثير تكون كافية لدعم قرار 
تتمثل في  بديلة  للبيّنات بمصطلحات  النوعية  الجودة  إلى  معين أو توصية محددة. ويجوز اإلشارة 

"اليقين من البيّنات" أو "الثقة في تقديرات األثر".

9-2 ما المقصود بتوصيفات البيّنات بنهج GRADE؟

النتائج من  النوعية لألدلة وملخص  للجودة  تقييم  GRADE على  بنهج  البيّنات  تحتوي توصيفات 
 .)PICO )بصيغة  رئيسي  سؤال  وكل  حاسمة  أو  مهمة  محصلة  بكل  المتعلقة  الدراسات  مختلف 
التوصيات  لمناقشتها ولصياغة  الملخصات كأساس  التوجيهية هذه  المبادئ  تستخدم مجموعة إعداد 
موجز  تقديم وصف  يتم  كما  في صورة صفوف،  بالمحصالت  قائمة  ويتم عرض   .)1-9 )جدول 
لألحكام الصادرة عن العوامل التي تحدد الجودة النوعية لمجموعة البيّنات الخاصة بكل محصلة، 
الهوامش  في  إضافية  تفاصيل  تقديم  يتم  كما  منها.  لكل  األثر  لتقديرات  ملخص  مع  إلى جنب  جنبًا 
اإلنترانت  موقع  العالمية على  الصحة  منظمة  لموظفي  البيّنات  أمثلة عن وصف  تتوفر  التفسيرية. 

الخاص بلجنة استعراض المبادئ التوجيهية )1(.

9-3 من سيقوم بإجراء تقييم الجودة النوعية؟

في  خبير  بها  يقوم  أن  ينبغي  تخصصية  كمهام  البيّنات  ملخصات  وإعداد  البيّنات  تقييم  إلى  يُنظر 
األساليب المنهجية له خبرة في استخدام نهج GRADE. وينبغي أن تتوفر لفرق المراجعة المنهجية 
التي تعمل بتكليف من منظمة الصحة العالمية خبرةٌ في استخدام GRADE إلجراء تقييمات للبيّنات.
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دليل منظمة الصحة العالمية إلعداد المبادئ التوجيهية.

9-4 ما الدور الذي يلعبه موظفو منظمة الصحة العالمية في عملية تقييم
الجودة النوعية للبيّنات؟

يحتاج موظفو منظمة الصحة العالمية القائمون على إعداد المبادئ التوجيهية إلى استيعاب المفاهيم 
 GRADE األساسية التي تحدد تقييم نوعية البيّنات – وكيفية تطبيقها على توصيفات البيّنات بنهج
– وذلك من أجل اإلشراف على العمل المنوط بهم، وإبداء المشورة ألعضاء مجموعة إعداد المبادئ 
المراجعات  أداء  على  القائمين  العالمية  الصحة  منظمة  موظفي  لدى  يكون  أن  ويجب  التوجيهية. 

.GRADE المنهجية الداخلية معرفةٌ متعمقة بنظام
يجب إطالع أعضاء مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية على كيفية تقييم الجودة النوعية للبيّنات 
قبل عقد اجتماع لصياغة التوصيات. واعتمادًا على معرفتهم بعملية إعداد المبادئ التوجيهية ونهج 
GRADE، يمكن القيام بذلك باالعتماد على مزيج من وحدات التدريب عبر اإلنترنت والمنشورات 
والعروض المتاحة من خالل المواقع المدرجة سابقًا في هذا الفصل. باإلضافة إلى ذلك، يمكن بدء 
اجتماعات وضع المبادئ التوجيهية بمقدمة عن GRADE يقدمها خبير األساليب المنهجية أو أمانة 
اكتملت  إذا  الفعالية  من  خاصة  درجة  اإلجراء  هذا  ويكتسب  التوجيهية.  المبادئ  استعراض  لجنة 

مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية في السابق نموذًجا تمهيديًا عبر اإلنترنت )3(.

9-5 كيف يتم تقييم جودة مجموعة البيّنات للدراسات التي يغلب عليها طابع
التدخل؟

يصنف GRADE نوعية البيّنات على أنها: مرتفعة، أو معتدلة، أو منخفضة، أو منخفضة للغاية 
)جدول 9-2(. وتنسحب هذه التصنيفات النوعية على مجموعة البيّنات الخاصة بكل محصلة تخضع 
كل  في  التحيز  الحكم على خطر  ويلزم  الفردية.  الدراسات  وليس على  رئيسي،  لكل سؤال  للتقييم 
البيّنات، على أن يتم تقييم نطاق الجودة النوعية لقيود الدراسة  دراسة فردية مدرجة في مجموعة 

)راجع القسم 1-1-5-9(.
 لطرح األسئلة األساسية التي تعالج التدخالت )6–8(، فدائًما ما تتمثل نقطة البداية أو خط 

األساس لتقييم نوعية البيّنات في تصميم الدراسة، والذي يُصنّف إلى نوعين:
■ .)RCTs( التجارب العشوائية المنظمة
والتجارب غير العشوائية والدراسات الرصدية، بما في ذلك تحليالت التسلسل الزمني  ■

المتقطع، ودراسات األتراب ودراسات الحاالت اإلفرادية المقترنة بحاالت ضابطة، 
والدراسات المقطعية، واألنواع األخرى من الدراسات، مثل سالسل الحاالت، وتقارير الحالة.

وعلى الرغم من أن التجارب العشوائية المنظمة هي المصدر المحبّذ للبيّنات المستخدمة لقياس 
آثار التدخالت، ففي كثير من الحاالت يضطر القائمون على وضع المبادئ التوجيهية إلى االعتماد 
 على معلومات مأخوذة من التجارب غير العشوائية أو الدراسات الرصدية. وينطبق ذلك على وجه 
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للتدخل  القائمين على وضع المبادئ التوجيهية على تقييم األضرار المحتملة  الخصوص عند إقبال 
وجدوى تطبيقه في العالم الحقيقي، أو الحواجز والميسرات المرتبطة بهذا اإلجراء. وبالتالي، يمكن 
الرصدية، فكل نوع  المنظمة والدراسات  العشوائية  التجارب  بيانات ذات صلة من  الحصول على 
من البيّنات يكمل اآلخر. بصفة عامة، ال ينبغي استخدام استعراض التحاليل لتجميع تقديرات اآلثار 
من دراسات تقوم على تصميمات مختلفة، وإنما ينبغي تقديم النتائج الخاصة باألنواع المختلفة من 
 ،)Narrative( الدراسات على حدة ومن ثم تجميعها من مختلف تصاميم الدراسات بأسلوب سردي

مع التركيز على البيّنات ذات الجودة النوعية األعلى واألقرب إلى السؤال الرئيسي.

9-5-1 هناك خمسة عوامل يمكنها تقليل الجودة النوعية لمجموعة البيّنات لكل محصلة

باعتبارها  المنظمة  العشوائية  التجارب  على  المعتمدة  البيّنات  مجموعة  تصنيف  البداية  في  يتم 
أو  العشوائية  غير  التجارب  على  المعتمدة  البيّنات  تصنيف  يتم  بينما  عالية؛  نوعية  جودة  ذات 
يمكن  الدراسات،  من  النوعين  لكال  منخفضة.  نوعية  جودة  ذات  باعتبارها  الرصدية  الدراسات 
تعديل هذه التصنيفات األولية في ضوء خمسة عوامل، وهي المتمثلة في: القيود الكامنة في تصميم 
الدراسة والتنفيذ )Limitations in study design and execution(، وغياب االرتباط 
 ،)Inconsistency( والتناقض ،)Imprecision( وغياب الدقة ،)Indirectness( المباشر
وعامل التحيز في نشر البحوث العلمية )Publication bias( )انظر الشكل 9-1(. يتم إجراء 
مفصلة  معرفة  ذلك  ويتطلب  البيّنات.  من  محددة  مجموعة  على  بناًء  محصلة  لكل  التصنيفات 
"بالقيود  الخاص  العامل  تقييم  البداية  البيّنات. ويتم في  المتضمنة في مجموعة  الفردية  بالدراسات 
الكامنة في تصميم الدراسة والتنفيذ" للوقوف على مدى خطر التحيز على مستوى الدراسة الفردية 
من  تقلل  أن  يمكنها  التي  األخرى  األربعة  العوامل  تقييم  يتم  حين  في  الدراسات،  مختلف  عبر  ثم 

الجودة النوعية للبيّنات لكل محصلة وعبر جميع الدراسات المشمولة.
المعايير في  بيان سبب تطبيق هذه  البيّنات مع  المتبّعة لخفض نوعية  المعايير  تقديم   يجب 
يفهم  أن  للقارئ  يتسنى  حتى   GRADE بنهج  البيّنات  توصيفات  في  الواردة  التفسيرية  الهوامش 

GRADE الجودة النوعية للبّينات في نهج جدول 2-9. 

مستوى الجودة 
النوعية

التعريف

نحن واثقون جًدا من أن التأثير الحقيقي قريب من تقدير التأثير.مرتفع
نحن واثقون بشكل معتدل فى تقدير التأثير: ومن المرجح أن يكون التأثير الحقيقي قريًبا التقدير معتدل

الموضوع بشأنه، ولكن هناك إمكانية لحدوث اختالف كبير.
تكون ثقتنا في تقدير التأثير محدودة: و قد يكون التأثير الحقيقي مختلًفا بصورة جوهرية عن منخفض

تقدير التأثير.
لدينا القليل من الثقة في تقدير األثر: ومن المرجح أن يختلف إلى حد كبير عن تقدير التأثير.منخفض للغاية

GRADE: تقييم تقدير التوصيات وإعدادها ورفع التقارير بها
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البيّنات التاسع تقييم  الفصل 

كيف يتم تقييم كل نطاق للجودة النوعية ولماذا. يجب أال يتم تقييم نوعية البيّنات بطريقة ميكانيكية، 
فعلى الرغم من أن نهج GRADE يقترح معايير لتصنيف كل عامل من حيث القوة أو الضعف، 
فإنه يتم تقييم الجودة النوعية اإلجمالية للبيّنات الخاصة بكل محصلة بعد النظر في جميع المعايير.

9-5-1-1 القيود الكامنة في تصميم الدراسة والتنفيذ
بالنسبة إلى التجارب العشوائية المنظمة، يتم استخدام عدة معايير لتقييم أي قيود كامنة في تصميم 
الدراسة والتنفيذ )وهو ما يشير إلى خطر التحيز(. وتكون الخصائص التالية هي السمات المميزة 

للدراسات التي تحقق أفضل جودة للبيّنات )9, 10(:
تشكيل تسلسل عشوائي ■
إخفاء التخصيص للمجموعة الخاضعة للعالج ■
تعمية المشاركين والمحققين، وخاصة إذا تم قياس النتائج على أساس ذاتًي وبالتالي قد تكون  ■

عرضة لالنحياز.
اإلبالغ عن البيانات المتعلقة بجميع المشاركين في الدراسة، بما في ذلك حاالت االستنزاف  ■

)Attrition( واالستبعاد )Exclusion( من التحليل.
رفع تقرير كامل لإلبالغ عن جميع محصالت الدراسة التي تم تحديدها مسبًقا. ■

تصنيفها  ويمكن  الدراسة،  تصميم  على  الرئيسية  المعايير  تعتمد  الرصدية،  للدراسات  بالنسبة 
على النحو التالي:

تطبيق المعايير األهلية المناسبة. ■
اتباع نهج يخلو من التحيز عند قياس التعرض والمحصالت. ■
وجود ضوابط على عوامل التشوش. ■
التوثيق والنظر في تفاوت انسحاب المشاركين في الدراسة عبر مجموعات العالج. ■

بمجرد تقييم خطر التحيز لكل دراسة فردية، يتم تلخيص ذلك عبر الدراسات لكل نتيجة. يمكن 
تصنيف قيود الدراسة عبر مجموعة من البيّنات لكل محصلة على النحو التالي:

قيود ليست خطيرة ‒ تلبي غالبية الدراسات في المراجعة جميع معايير الجودة النوعية  ■
لتصميم الدراسة المحدد.

قيود خطيرة ‒ ال تتم تلبية أحد معايير الجودة النوعية من جانب غالبية الدراسات في  ■
المراجعة، مما يؤدي إلى خفض تصنيف الجودة النوعية اإلجمالية بمقدار مستوى واحد 

)كأن ينخفض التصنيف من "مرتفع" إلى "معتدل" للتجارب العشوائية المنظمة أو يهبط من 
"منخفض" إلى "منخفض جًدا" للدراسات الرصدية(.

قيود خطيرة جًدا ‒ قد يكون لخطر التحيز تأثير قوي على تقدير التأثير، كما توجد القيود  ■
الكامنة في الدراسات في غالبية الدراسات التي تسهم بالبيانات بشأن محصلة معينة في 
المراجعة، وعادًة ما يؤدي ذلك إلى انخفاض مستوى الجودة النوعية بمقدار مستويين.
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9-5-1-2 عدم التوافق
يظهر عدم التوافق عندما تكون النتائج الخاصة بمحصلة معينة ليست مماثلة عبر الدراسات )11(، وسوف 
يظهر دائًما جانب من عدم التوافق. إن حجم االختالفات في اتجاه وحجم التأثير الملحوظ في دراسات 
مختلفة، وأهمية هذه االختالفات، وما إذا كان من الممكن تفسير أي من هذه االختالفات تمثل العوامل 
المؤثرة على قرار البت في وجود تعارضات هامة من عدمه. وقد ينشأ عدم التوافق من واقع االختالف 
العشوائي أو من خالل االختالفات القائمة بين الدراسات الخاصة بجمهور المرضى، أو عمليات التدخالت، 
أو المقارنات، أو النتائج. ولكي يتم استكشاف مصادر عدم التوافق، فقد يلزم إجراء تحليالت للحساسية 

.)Subgrouop( أو المجموعات الفرعية )Sensitivity(
يظهر عدم التوافق الهام حال انطباق أي من الشروط التالية:

ظهور تباين واسع في التقدير النقطي )Point estimate( بين مختلف الدراسات. ■
مستويات الثقة ال تعرض سوى قدًرا أدنى من التداخل أو أن ذلك التداخل ينعدم من األساس. ■
في حالة استعراض التحاليل، يؤدي اختبار عدم التجانس إلى الخروج بنتيجة ذات داللة  ■

إحصائية وI2كما تكون القيمة مرتفعة )12(.

إذا كانت جميع نتائج الدراسات المتعلقة بمحصلة واحدة تُظهر مستويات متداخلة للثقة، فليس 
من المرجح ظهور حالة ملموسة من عدم التوافق. أما إذا كانت النتائج تتعارض – كأن تكون نتائج 
أكبر التجارب متعارضة مع التجارب الصغيرة – فقد تهبط الجودة النوعية اإلجمالية للبيّنات بمقدار 
الخاصة بمحصلة  البيّنات  تقليل  يتم  فقد  النتائج،  بين  توافق شديد  مستوى واحد. وحال ظهور عدم 
معينة مشتركة بمقدار مستويين. وفي حالة وجود دراسة واحدة لمحصلة معينة، ينعدم عدم التوافق، 
يكون هناك دراسة واحدة  البيّنات على هذا األساس. ومع ذلك، عندما  وينبغي عدم خفض نوعية 
فقط، فقد يمكن خفض الجودة النوعية لمجموعة البيّنات ألسباب مثل عامل التحيز في نشر البحوث 

العلمية، أو عدم الدقة، أو غياب االرتباط المباشر.

9-5-1-3 غياب االرتباط المباشر
تشير خصائص نتائج الدراسة المعروفة باسم االرتباط المباشر )Directness((، وقابلية التعميم 
)Generalizability(، والصالحية خارج نطاق الدراسة )External validity(، وقابلية النقل 
 GRADE )Transferability(، والتطبيق )Applicability( إلى مفاهيم مماثلة يجمعها نهج 

في إطار مصطلح عمومي وهو "االرتباط المباشر" )13, 14(.
عامة، هناك نوعان من غياب االرتباط المباشر.

ينشأ غياب االرتباط المباشر عندما تختلف البيّنات المحددة من حيث جمهور المرضى،  ■
أو التدخل، أو أوجه المقارنة، أو المحصالت )PICO( عن البينات المتعلقة بمسألة تهم 

مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية أو مؤلفي المراجعة المنهجية. في حين أن جميع البيّنات 
يغيب عنها االرتباط المباشر إلى حد ما، فإن الحاالت البالغة أو الفائقة من غياب االرتباط 
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المباشر تؤدي إلى انخفاض تقييم الجودة النوعية لمجموعة البيّنات الخاصة بمحصلة معينة 
 بمقدار مستوى واحد أو اثنين. إذا تم تطبيق التأثير الُمقاس على جمهور المرضى التي من 

المرجح أن تختلف عن جمهور المرضى المستهدف من المبدأ التوجيهي، فينبغي خفض 
تقييم الجودة النوعية للبيّنات. اعتماًدا على تأطير السؤال الرئيسي، يتم خفض تقييم النتائج 

الوسيطة والبديلة بسبب غياب االرتباط المباشر، كما أنها ال توفر دلياًل مباشًرا يرتبط 
بالمحصالت الصحية التي تهم في نهاية المطاف األفراد ومجموعات المرضى.

تنشأ حاالت غياب االرتباط المباشر أيًضا عندما ال تتوفر مقارنة بين حالة التدخل قيد  ■
الدراسة وبين نهج بديل قيد الدراسة )وهو ما يُشار إليه بوجه المقارنة(. على سبيل المثال، 
إذا كانت لجنة المبادئ التوجيهية مهتمة بمقارنة التدخل "أ" مع التدخل "ب"، وتم فقط إيجاد 

دراسات تقارن "أ" مع "جـ" و"ب" مع "جـ"، فمن الممكن أن تتم مقارنة "أ" مع "ب" من 
خالل البيّنات غير المباشرة. وتكون تلك البيّنات غير المباشرة ذات جودة نوعية منخفضة 

عن البيّنات المستمدة من المقارنة المباشرة بين "أ" و"ب"، ويتم بالتالي خفض تقييمها.

9-5-1-4 عدم الدقة
المشاركين وعددًا  نسبيًا من  قليالً  الدراسات عددًا  النتائج غير دقيقة بشكل عام عندما تشمل  تكون 
بالتأثير  الخاص  بالتقدير  للثقة(  واسعة  حدود  )أي  اليقين  عدم  يحيط  وبالتالي  الوقائع،  من  محدودًا 
)8, 15(. بالنسبة لفرق إعداد المبادئ التوجيهية، إذا كانت حدود الثقة للتقدير المجمع لألثر تجتاز 
العتبة )Threshold( الخاصة بترجيح قرار على قرار آخر، فمعنى ذلك أن مجموعة البيّنات غير 
دقيقة للمحصلة المعنية قيد النظر، وتكون الجودة النوعية للبيّنات أقل مما يمكن أن تكون نظًرا لعدم 

اليقين في النتائج.
لألثر  لتقدير مجمع  الثقة  المنهجية 95% من حدود  المراجعة  فرق  تستخدم  أن  يمكن 
حجم  استخدام  يمكن  فإنه  بديل،  وكأسلوب  الدقة.  عدم  وجود  على  للحكم  أساسي  كمعيار 
المعلومات األمثل الذي يتم تحديده باستخدام حسبة تقليدية من حجم العينة المطلوبة إلجراء 
تجربة واحدة بقدرات كافية من أجل الكشف عن الحد األدنى للتأثير قيد النظر )15(. إذا 
كان العدد اإلجمالي للمرضى المشمولين في المراجعة المنهجية أقل من عدد المرضى الذين 
الجودة  في خفض  التفكير  ينبغي  فإنه  العينة،  لحجم  التقليدي  الحساب  توليده من خالل  تم 

النوعية للبيّنات بحكم عدم الدقة.
المراجعات  عن  ما  نوًعا  مختلف  بشكل  للبيّنات  النوعية  الجودة   GRADE يحدد 
المنهجية والمبادئ التوجيهية، وخاصة من حيث معايير خفض مستوى عدم الدقة، وذلك 
ألن فرق إعداد المبادئ التوجيهية تحتاج إلى مراعاة السياق عند إبداء التوصية، في حين 
أنه عادةً ما يتم إصدار األحكام في المراجعات المنهجية المرتبطة بمحصالت معينة دون 
النظر إلى السياق. وبالتالي، يجب أن تدرس فرق إعداد المبادئ التوجيهية بعناية األحكام 

الصادرة عن مؤلفي المراجعة المنهجية بشأن عدم الدقة.

۱۱۷



دليل منظمة الصحة العالمية إلعداد المبادئ التوجيهية.

كانت  إذا  ما  إلى  االلتفات  مع  معًا،  المحصالت  جميع  مراعاة  يتم  التوصيات،  صياغة  عند 
ضرورية أم مهمة دون أن تكون ضرورية التخاذ القرارات. ويعتمد قرار خفض الجودة النوعية 
للبيّنات على أساس عدم الدقة على "العتبة" المحددة كأساس التخاذ قرار أو توصية، وعلى المفاضلة 

بين العواقب المرغوبة وغير المرغوبة. ويتم تحديد العتبة المقبولة من خالل ُحكم صريح.
الجودة  تخفيض  في  للبت  التالية  الخطوات  اتباع  التوجيهية  المبادئ  إعداد  فرق  على  ينبغي 

النوعية لمجموعة البيّنات الخاصة بمحصلة ثنائية محددة على أساس عدم الدقة:
أواًل، النظر في ما إذا كانت حدود حواجز الثقة على جانب واحد وعلى نفس الجانب من  ■

عتبة اتخاذ القرار. هل تتخطى حدود الثقة العتبة الخاصة باتخاذ قرار بشأن إبداء توصية 
أو اإلحجام  عن التوصية بشأن عملية للتدخل؟ إذا كان الجواب بنعم، يمكن خفض الجودة 

النوعية للبيّنات على أساس عدم الدقة، بغض النظر عن وضعية التقدير النُقطي.
إذا لم تتجاوز حدود الثقة العتبة المسموح بها، فإنه يلزم تحديد ما إذا تم استيفاء المعايير  ■

الخاصة بالحجم األمثل للمعلومات. إذا كان الجواب بنعم، يمكن للمرء خفض الجودة النوعية 
للبيّنات على أساس عدم الدقة.

كأسلوب بديل، إذا كان معدل الحدوث )Event rate( منخفًضا للغاية في حين كان حجم  ■
العينة كبيًرا جًدا في مختلف الدراسات الخاصة بالمحصلة قيد النظر )بما ال يقل عن 2000 

مشترك(، فلن يتم خفض مرتبة البيّنات على أساس عدم الدقة.

عندما تكون معدالت الحدوث قليلة جدًا، يمكن أن تكون حدود الثقة بنسبة 95% حول اآلثار 
تكون ضيقة. وفي  المطلقة  اآلثار  بنسبة 95% حول  الثقة  أن حدود  في حين  واسعة جدًا،  النسبية 

تلك الحالة األخيرة، ال ينبغي أن يتم خفض الجودة النوعية لعدم الدقة.
ويُذكر أن نفس المنطق الداعي إلى خفض الجودة النوعية للبيّنات على أساس عدم الدقة ينطبق 
على المتغيرات المستمرة، حيث يتطلب الحجم األمثل للمعلومات حساب حجم العينة لمتغير مستمر. 

إذا تجاوز حجم العينة 400، فليس من المحتمل ظهور عدم الدقة.

9-5-1-5 عامل التحيز في نشر البحوث العلمية
التأثير  تقدير  في  المبالغة  أو  المنهجي  الواقع  من  أقل  هو  العلمية  البحوث  نشر  في  التحيز  عامل   
الكامن في الفوائد أو األضرار من التدخل أو التعرض الناجمة عن النشر االنتقائي للدراسات استنادا 
إلى نتائج الدراسة؛ والدراسات التي ال تنم على تأثير أقل عرضة للنشر. يمكن لعمليات البحث في 
سجالت التجارب والمنشورات غير الرسمية أن تفيد في تحديد الدراسات غير المنشورة، مما يؤدي 
بالتالي إلى التقليل من خطر التحيز )راجع الفصل السابع(. يمكن تقييم الخطر المرتبط بعامل التحيز 
في نشر البحوث العلمية باستخدام مخططات قُمعية الشكل واختبارات إحصائية مناسبة. إال أنه يجب 
اإلشارة إلى القيود المفروضة على مثل هذه االختبارات؛ فال يمكن البت بشكل قاطع في وجود أو 
التحيز في  اشتباه  فيه. عند  االشتباه  فقط  يمكن  وإنما  العلمية  البحوث  التحيز في نشر  انعدام عامل 

النشر، ينبغي خفض نوعية البيّنات بمستوى واحد )16(.

۱۱۸



البيّنات التاسع تقييم  الفصل 

9-5-2 ثالثة عوامل يمكنها زيادة الجودة النوعية للبيّنات من خالل
الدراسات الرصدية

تعتبر الدراسات الرصدية بيّنات ذات نوعية منخفضة منذ البداية بحكم تصميمها. ويشترط التأكد بشكل جازم 
من عدم وجود قيود أخرى، مثل مخاطر إضافية من التحيز )أي في حالة عدم وجود أي مبرر لتخفيض 
جودتها النوعية(، وذلك قبل أن يتسنى لخبير التقييم أن يدرس تخفيض الجودة النوعية للبيّنات وفقًا لثالثة 
معايير، أال وهي: درجة االستجابة للتعرض؛ واتجاه التحيز المقبول؛ وحجم التأثير. )من المهم مالحظة 
أنه يجب دائًما مراعاة العوامل التي قد تقلل من الجودة النوعية للبيّنات قبل العوامل التي من شأنها رفع 

مستوى جودتها النوعية( )17(.

9-5-2-1 درجة استجابة التعرض
الثقة  من  مزيدًا   )Dose–response gradient( التعرض  استجابة  درجة  وجود  يُّولد  قد 
بمقدار  البيّنات  نوعية  يزيد من  قد  وبالتالي  الرصدية،  الدراسات  إليها  توصلت  التي  النتائج  في 

مستوى واحد.

9-5-2-2 اتجاه التحيز المقبول
المحتملة  المصادر  )أي  المقبولة  التشوش  عوامل  جميع  مع  التكيّف  عدم  فإن  األحيان،  بعض  في 
للتحيز( في تحليل دراسة المراقبة الصارمة قد يؤدي إلى التقليل من تأثير عالج ظاهر أو المبالغة في 
تقدير التأثير، إذا لم يتم مالحظة أي تأثير. في مثل هذه الحاالت، يمكن أن تتم ترقية الجودة النوعية 
للبيّنات الخاصة بالمحصلة المعنية بمقدار مستوى واحد. على سبيل المثال، إذا تلقى المرضى تدخالً 
التأثير  التحسن، فمن المرجح أن يكون  التعرض، إال أنهم ال يزالون يحققون  تجريبيًا أو حالة من 

الفعلي للتدخل أو التعرض أكبر مما تشير إليه البيانات.

9-5-2-3 حجم التأثير
التعرض،  أو  العالج  تأثير  حجم  عن  ومتسقة  ودقيقة  هائلة  تقديرات  البيّنات  مجموعة  تُنتِج  عندما 
فمن الممكن أن يخلق ذلك ثقة أكبر في النتائج. وفي مثل هذه الحاالت، ليس من المحتمل أن يفسر 
تصميم الدراسة الرصدية المنفعة الظاهرة أو الضرر الظاهر بشكل كامل، فكلما كبر حجم التأثير، 

زادت قوة البيّنات.
ينبغي أن تستند قرارات ترقية الجودة النوعية للبيّنات بالنظر إلى تأثيراتها الكبيرة أو الكبيرة 
التأثير )أي امتداد حدود الثقة(:  التقدير النقطي، بل على الدقة المحيطة بهذا  للغاية ليس فقط على 
 ونادًرا ما ينبغي على المرء ترقية الجودة النوعية للبيّنات على أساس التأثير الهائل عندما تتداخل 
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حدود الثقة بشكل جوهري مع تأثيرات تحت مستوى األهمية اإلكلينيكية. من المحتمل ترقية الجودة 
النوعية للبيّنات بسبب وجود تأثير كبير أو كبير للغاية إذا انطبقت الشروط التالية:

التأثير سريع ■
التأثير متناسق عبر جماهير المرضى ■
تم االرتداد على المسار السابق بمرور الوقت إلحدى المحصالت ■
يستند الحجم الكبير للتأثير على بينّات غير مباشرة ■

يتم تحديد التقييم النهائي لنوعية البيّنات لكل نتيجة من خالل النظر إلى كيفية مساهمة العوامل 
الثالثة التي يناقشها هذا القسم إلى اليقين الكلي لتقديرات التأثير )شكل 9-1(. إذا كانت هناك مجموعة 
البيّنات مأخوذة من الدراسات الرصدية والتي ال يوجد سبب لخفض تقديرها، فمن الممكن أن يتم 

ترقيتها بمقدار مستوى أو اثنين، اعتمادًا على التقييم الشامل للعوامل األخرى المذكورة أعاله.

9-6 كيف يتم تحديد الجودة النوعية اإلجمالية للبيّنات؟

يعمل القائمون على إعداد المبادئ التوجيهية على مراجعة جميع المعلومات من المراجعة المنهجية، 
كما يقومون – إذا لزم األمر – بإجراء إعادة تقييم واتخاذ قرار نهائي لتحديد ما هي المحصالت 
ويقوم  إلى صياغتها.  يهدفون  التي  التوصيات  في ضوء  الهامة  المحصالت  هي  وما  الضرورية، 
فريق إعداد المبادئ التوجيهية بتحديد مستوى جودة نوعية شاملة للبيّنات، باالعتماد على تصنيف 
مجّمع لجودة البيّنات عبر جميع المحصالت التي تعتبر ضرورية لإلجابة على السؤال الرئيسي )أي 

اتخاذ قرار أو إبداء توصية(.
مختلف  عبر  للبيّنات  اإلجمالية  النوعية  الجودة  التوجيهية  المبادئ  إعداد  فرق  تحدد  أن  يجب 
المحصالت الضرورية لكل توصية. ونظًرا ألنه يتم تصنيف الجودة النوعية للبيّنات بصورة منفصلة 
عن كل محصلة، فكثيًرا ما تختلف نوعية البيّنات من محصلة إلى أخرى. إذا كانت الجودة النوعية 
للبيّنات ثابتة لجميع المحصالت الهامة، فإن ذلك يشير إلى مستوى الجودة النوعية الذي يسري على 
جميع البيّنات التي تدعم اإلجابة على السؤال الرئيسي. أما إذا كانت الجودة النوعية للبيّنات تختلف 
التأثير أعلى من  تقديرات  الثقة اإلجمالي في  الهامة، فال يمكن أن يكون مستوى  المحصالت  عبر 
أدنى مستوى للثقة في تقديرات التأثير لمحصلة منفردة. ولذلك، فإن أدنى مستوى من الجودة النوعية 

للبيّنات ألي محصلة حاسمة بعينها يحدد المستوى اإلجمالي للجودة النوعية للبيّنات.
وعلى  البيّنات،  على  القرارات  التخاذ  الحاسمة  المحصالت  بتحديد  الخاص  الحكم  يعتمد  قد 
ندرة حدوث هذا التصور، فأحيانًا ال تستند الجودة النوعية اإلجمالية للبيّنات على المحصالت التي 
تم اعتبارها حاسمة في بداية عملية إعداد المبادئ التوجيهية. وقد يعود السبب في ذلك إلى سببين:

قد تبدو إحدى المحصالت غير حاسمة في اتخاذ القرارات )على سبيل المثال قد يكون هناك  ■
حدث سلبي محدد يتم اعتباره حاسًما في بداية عملية إعداد المبادئ التوجيهية، إال أنه يتضح 

بعد ذلك ندرته الشديدة والشك في قوة ارتباطه بعملية التدخل(.
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إذا كان هناك مستوى أعلى من الجودة النوعية للبيّنات المتعلقة ببعض المحصالت الحاسمة  ■
والكافية لدعم إحدى التوصيات، فال داعي لتخفيض الجودة النوعية اإلجمالية للبيّنات بسبب 

مستوى الجودة النوعية األدنى لمحصلة حاسمة أخرى إذا ما كانت التوصية لن تتغير.

9-7 هل يمكن تطبيق GRADE في جميع المواقف؟

فيها  يقوم  التي  الحاالت  GRADE على جميع  تطبيق  بقابلية  تتعلق  للقلق  ارتباك ومسببات  هناك 
فريق إعداد المبادئ التوجيهية بإبداء التوصيات بشأن عملية للتدخل، فمكمن قوة GRADE يعتمد 
على استخدام إطار منظم لتقييم نوعية البيّنات وعلى اشتراطات االلتزام بوضوح العمليات وشفافية 
السريري،  الطب  مجال  في  التدخالت  من  واسعة  مجموعة  على   GRADE تطبيق  تم  األحكام. 
والصحة العمومية، والسياسات الصحية المتعلقة بالعالج )18(. في حين تختلف سهولة تطبيق نهج 
 GRADE تبعًا لنوع البيّنات التي يتم تقييمها، تكون الظروف التي ال يمكن فيها تطبيق GRADE
التخطيط  بديل في مقترح  توفير أساس منطقي ونهج  الحاالت، يجب  الحدوث. في مثل هذه  نادرة 
ويتم الموافقة عليه من خالل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية. كما يتم تطبيق GRADE على 
األسئلة المتعلقة باالختبارات التشخيصية )يمكن لموظفي منظمة الصحة العالمية الرجوع إلى موقع 
اإلنترانت الخاص بلجنة استعراض المبادئ التوجيهية )1( للحصول على إرشادات إضافية( و أسئلة 
عن التكهن بالمرض أو الخطر األساسي للمرض. لم يستكمل بعد فريق عمل GRADE األساليب 
الخاصة بتقييم أنواع أخرى من األسئلة والبيّنات. على سبيل المثال، فإن النهج الخاص بتقييم نوعية 
قيد اإلعداد،  البيئية والكفاءة االقتصادية  للعوامل  التعرض  للرد على أسئلة بشأن  المطلوبة  البيّنات 

وكذلك األساليب الخاصة بتقييم نوعية البيّنات على أساس شبكة استعراض التحاليل والنمذجة.
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التوجيهي  المبدأ  البيّنات وتجميعها وتقييم نوعيتها، يواجه فريق إعداد  التعرف على    بمجرد 
– بدعم من الفريق التوجيهي – مهمةً بالغة األهمية لصياغة التوصيات المبنية على البيّنات. يقدم 
تؤثر على  قد  التي  المحددة  للعوامل  مراعاة صريحة  مع  المهمة،  هذه  إطاًرا إلنجاز   GRADE
اتجاه وقدرة كل توصية. يحدد هذا الفصل الخطوط العامة لهذه العوامل ويقدم إرشادات حول كيفية 

مساعدة فريق إعداد المبدأ التوجيهي في صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
تبني منظور معين – على  إلى  التوجيهي  المبدأ  إعداد  فريق  يحتاج  التوصيات،  عند صياغة 
االلتزام  إلى  الفريق  يحتاج  الصحية – حيث  الخدمة  المستفيد من  أو  الصحي  النظام  المثال،  سبيل 
بالوضوح بشأنه، ألن المنظور يتبنى التأثيرات المحققة، ومن بينها، األثر الواقع لعملية تدخل على 
الموارد. في سياق منظمة الصحة العالمية باعتبارها وكالة الصحة العمومية في العالم، تعتمد معظم 
التوصيات بمنظور النظم الصحية )بالمقارنة مع منظور المريض الفرد(. يجب أن يتم االتفاق على 
منظور معين من كل توصية ويُرسل إلى فريق إعداد المبدأ التوجيهي من خالل الفريق التوجيهي، 

قبل أن تتم صياغة التوصيات.

10-1 العوامل التي تحدد اتجاه وقوة التوصيات

أربعة عوامل رئيسية تحدد اتجاه وقوة التوصية في مجال الصحة العمومية )1–5(:
الثقة في تقديرات أثر البيّنات الُمقيّمة )أي نوعية البيّنات( )راجع الفصل التاسع(؛ ■
القيم والتفضيالت المتعلقة بنتائج التدخل أو التعرض. ■
موازنة الفوائد واألضرار. ■
اآلثار المترتبة على الموارد. ■

اعتبارات أخرى هامة عند صياغة  الرئيسية، هناك عدة  األربعة  العوامل  إلى هذه  باإلضافة 
توصيات الصحة العمومية، والنظام الصحي والسياسات الصحية. تتداخل هذه العوامل مع العوامل 
األربعة الرئيسية المذكورة أعاله، ال سيما مع القيم والتفضيالت. ومع ذلك، تجد بعض مجموعات 

إعداد المبادئ التوجيهية أنه من المفيد مناقشة التالي كاعتبارات واضحة:
أهمية أو أولوية المشكلة التي يجرى تناولها. ■

10. إعداد التوصيات
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العدالة وحقوق اإلنسان. ■
المقبولية. ■
الجدوى. ■

الجدول 10-1 يسرد معايير GRADE التفصيلية التي تحدد اتجاه وقوة التوصية وتصف كيف 
تؤثر هذه المعايير على التوصية. يتم تضمين هذه المعايير أيًضا في أداة نهج GRADE إلعداد 
المبادئ التوجيهية )6(. ولكي يقوم فريق إعداد المبدأ التوجيهي بصياغة توصية، فإنه ينظر في كل 

عامل بالتناوب ويحدد أهمية كل عامل وتأثيره على التوصية.

العوامل التي تحدد اتجاه وقوة التوصية جدول 1-10. 

كيف يؤثر العامل على اتجاه وقوة التوصيةالعامل
سوف تبلغ جودة نوعية البيّنات من جانب النتائج المرجوة التي تكون الشئ الضروري الجودة النوعية للبيّنات

لصنع القرار عن قوة التوصية. كلما ارتفعت الجودة النوعية للبيّنات، زادت احتمالية 
وجود توصية قوية.

يشرح هذا الجانب األهمية النسبية المخصصة للمحصالت الصحية من جانب أولئك القيم والتفضيالت
المتأثرين منها؛ وكيف يمكن لمثل هذه األهمية أن تتباين داخل القطاعات السكانية 

)جمهور المرضى( وفيما بينها؛ وما إذا كانت هذه األهمية أو التغيير يحاط بها عدم 
اليقين. كلما قل عدم اليقين أو االختالف حول القيم والتفضيالت من األشخاص الذين 

يعانون من نتائج حاسمة أو مهمة، زادت احتمالية وجود توصية قوية.
يتطلب ذلك إجراء تقييم للتأثيرات المطلقة عن الفوائد واألضرار )أو السلبيات( الناتجة موازنة الفوائد واألضرار

من التدخل وأهميتها. كلما زاد صافي الفائدة أو صافي الضرر المرتبط بتدخل أو 
تعرض، زادت احتمالية وجود توصية قوية لصالح أو ضد التدخل.

ينطبق ذلك على احتياج عملية التدخل إلى الموارد، وما إذا كان فعااًل من حيث  اآلثار المترتبة على الموارد
التكلفة، وما إذا كان يقدم منفعة إضافية. كلما زادت مزايا أو عيوب اآلثار المترتبة 
على الموارد بوضوح، زادت احتمالية وجود توصية قوية لصالح التدخل أو ضده.

يتم تحديد أولوية المشكلة من خالل أهميتها وتكرار حدوثها )أي عبء المرض، أولوية المشكلة
وانتشار المرض أو خطر أساسي(. كلما زادت أهمية المشكلة، زادت احتمالية وجود 

توصية قوية.
كلما زادت احتمالية تقليل التدخل من حاالت الغبن وتحسين العدالة أو المساهمة في العدالة وحقوق اإلنسان

تحقيق واحد أو عدة من حقوق اإلنسان على النحو المحدد في إطار قانوني دولي، 
زادت احتمالية وجود توصية قوية.

كلما زادت مقبولية الخيار للجميع أو لمعظم أصحاب المصلحة، زادت احتمالية وجود المقبولية
توصية قوية.

كلما زادت مقبولية الخيار من وجهة نظر الجميع أو معظم أصحاب المصلحة، زادت الجدوى
احتمالية وجود توصية قوية. تتداخل الجدوى مع القيم والتفضيالت، واعتبارات 

الموارد، والبنية التحتية القائمة، والعدالة، والمعايير الثقافية، وإطار العمل القانوني، 
والعديد من االعتبارات األخرى.
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10-2 المعايير التفصيلية التي يجب أخذها في االعتبار عند االنتقال 
من البيّنات إلى التوصيات

10-2-1 الجودة النوعية للبيّنات

تمثل الجودة النوعية للبيّنات – درجة الثقة في تقديرات التأثير – عامالً رئيسيًا في تحديد 
ضمان  زاد  البيّنات،  نوعية  جودة  ارتفعت  كلما  التاسع(.  الفصل  )راجع  التوصية  قوة 
الخروج بتوصية قوية. ومن الممكن أن يحيط عدم اليقين بالفوائد واألضرار، وإذا كانت 
الحاسمة  أو  الهامة  المحصالت  من  أكثر  أو  بواحدة  ترتبط  والتي   – لها  المقابلة  البيّنات 
الخروج  احتمال  أو منخفضة جدًا، فسوف يرجح  نوعية منخفضة  – ذات مستوى جودة 

بتوصية مشروطة.

10-2-2 القيم والتفضيالت

تقود القيم والتفضيالت الخاصة باألفراد المتأثرين من التوصية إلى تحديد قوة التوصية. تتعلق 
بالتدخل  المرتبطة  للنتائج  األشخاص  يخصصها  التي  النسبية  باألهمية  والتفضيالت  القيم  هذه 
تم  إذا  المثال،  ذاته. على سبيل  التدخل بحد  الناس بشأن  بآراء  لها عالقة  التعرض؛ وليس  أو 
استهداف مجموعة من التدخالت من أجل الوقاية والعالج من فيروس نقص المناعة البشرية 
واألمراض األخرى المنقولة جنسيًا بما في ذلك الواقي الذكري واالختبار والتحري عن األجسام 
المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية على الرجال المثليين، فيجب استخالص وتضمين القيم 
والتفضيالت ذات الصلة من هذه المجموعة، ووجهات نظرهم بشأن الفوائد المحتملة واألضرار 

)النتائج( للتدخل في عملية صنع القرار)7(.
يمكن أن تكون البيانات المتعلقة بقيم وتفضيالت األشخاص المتأثرين بالتوصيات ذات طبيعة 
كميّة )مثال على ذلك مرافق الحاالت الصحية المختلفة( أو نوعية )على سبيل المثال استقصاءات 
وتحديد  منهجية  مراجعة  إجراء  يتم  أن  المحبذ  ومن  المصلحة(.  أصحاب  من  أو غيرهم  المرضى 
البيانات المتعلقة بالقيم والتفضيالت. وفي حال تعذر تحديد البيانات المعنية في المؤلفات المنشورة 
أو في المنشورات غير الرسمية، يجوز جمع البيانات األولية إذا كان الوقت والموارد تسمح بذلك. 
قيمة  معلومات  التوصيات عن  من  بشدة  سيتأثرون  الذين  المصلحة  استقصاءات أصحاب  تسفر  قد 

حول األهمية النسبية التي يعلقونها على فوائد وأضرار هذا التدخل.
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إذا كانت البيانات األولية غير متوفرة وال يمكن جمعها، فيمكن أن يستند النقاش بين أعضاء 
فريق إعداد المبدأ التوجيهي إلى حصيلتهم من الخبرة. وتتمثل األسئلة المطلوب طرحها في مدى 
مقدار  وعن  المتأثرين  لألشخاص  بالنسبة  التدخل  بعملية  المرتبطة  الصحية  المحصالت  أهمية 
التنوع عبر القطاعات السكانية في هذا الصدد. عندما تحيط حالة من اليقين البيّن بقيم وتفضيالت 
األشخاص أو عند وجود اختالف كبير فيما بينها وعبر القطاعات السكانية الرئيسية وشرائحها 
التوجيهي  المبدأ  إعداد  فريق  أعضاء  يجد  مشروطة.  بتوصية  الخروج  المرجح  فمن  الفرعية، 
صعوبة بالغة في تقديم وصف دقيق لوجهات نظر األشخاص المتأثرين بالتوصية. فإذا تم االعتماد 
على أعضاء فريق إعداد المبدأ التوجيهي كوكالء لألشخاص الذين سيتأثرون في نهاية المطاف 
من  إطار  في  بنتائجه  تقرير  ورفع  النهج  هذا  تنفيذ  فيجب  اإلعداد،  قيد  تزال  ال  التي  بالتوصية 

الشفافية، مع التزام الحذر في تأويل النتائج.

10-2-3 موازنة الفوائد واألضرار

المبدأ  التعرض، ينبغي على فريق إعداد  التدخل أو  التوازن بين فوائد وأضرار  النظر في  عند 
للنتائج، بما في ذلك أي عيوب أو مضايقات  النسبية  التأثيرات واألهمية  التوجيهي دراسة حجم 
الكفة لصالح  إذا مالت  القيم والتفضيالت(.  بيانات على  أبلغت من خالل  بالتدخل )كما  مرتبطة 
الفوائد عن األضرار بشكل واضح، فمن المرجح أن يتم طرح توصية قوية. ومن ناحية أخرى، 
يتم طرح توصية مشروطة إذا كان هناك عدم يقين بشأن توازن الفوائد مقابل األضرار أو عندما 

تكون الفوائد الخالصة المتوقعة صغيرة.

10-2-4 اآلثار المترتبة على الموارد

متعمد  قرار  هناك  يكن  لم  ما  التوصيات،  صياغة  في  عامة  بصفة  الموارد  اعتبارات  تندرج 
المبدأ  إعداد  فريق  إبالغ  يمكن  الموارد،  على  المترتبة  اآلثار  إلى  النظر  في  لحذفها.  وواضح 
التوجيهي من خالل تقييم اقتصادي رسمي بناًء على تقديرات تم جمعها خالل استرجاع البيّنات 
اآلثار  توقع  يمكن  كامل،  تقييم  توافر  الممكن  ليس من  كان  إذا  وفعاليتها.  التكلفة  ونمذجة عائد 
المترتبة على الموارد ووصفها بطريقة نوعية. كلما زادت مزايا أو عيوب اآلثار المترتبة على 
الموارد، زادت احتمالية وجود توصية قوية لصالح أو ضد التدخل. من المرجح أن يتم طرح 
توصية مشروطة إذا كانت اآلثار المترتبة على الموارد غير مؤكدة )وهو ما قد يحدث مثالً في 
حالة عدم توفر بيانات عن التكاليف وكيفية اختالفها عبر اإلعدادات، أو إذا لم يتم تحديد ما إذا 

كانت الفوائد الصافية للتدخل تستحق التكاليف(. 
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10-2-5 أولوية المشكلة

والمخاطر  المرض  عبء  حول  بالبيّنات  والتزود  التوجيهية  المبادئ  إعداد  فرق  تنظر  أن  يجب 
األساسية أو انتشار أو حدوث المشكلة التي يتم معالجتها. هذه االعتبارات مهمة للغاية عند احتياج 

فريق إعداد المبدأ التوجيهي إلى تحديد األولويات لمختلف أوجه التدخل.

10-2-6 العدالة وحقوق اإلنسان

الخيارات  أن  للحق في الصحة، كما  التدريجي  بالتطبيق  تتعلق  آثار  إلى تحقيق  التدخالت  تقود 
الواردة في المبدأ التوجيهي قد تقلل أو تزيد من أوجه الغبن في الرعاية الصحية. وعادةً ما تكتسب 
السياسات أو البرامج التي ترفع من مستوى العدالة أو تقلل من الغبن درجةً أعلى من األولوية 
التي يتم إسنادها من جانب فريق إعداد المبدأ التوجيهي بالمقارنة مع السياسات أو البرامج التي 
ال تحقق ذات األثر. يجب أن تنظر مجموعات إعداد المبادئ التوجيهية بعناية إلى احتمالية تأثير 
التدخل على العدالة وحقوق اإلنسان والسعي لصياغة التوصيات بالتوافق مع المبادئ األساسية 
لمنظمة الصحة العالمية. كلما زادت احتمالية أن يقود التدخل إلى تقليل حاالت الغبن في المجال 
زادت  باألمر،  المعنين  للمتلقين  خيار  على  الحصول  إمكانية  وزيادة  المساواة  وزيادة  الصحي 

احتمالية طرح توصية قوية.

10-2-7 المقبولية

كلما قلت مقبولية التدخل من قبل أهم أصحاب المصلحة، قلت احتمالية التوصية به. وفي حال 
صدور توصية، فمن المرجح أن يتضمن المبدأ التوجيهي استراتيجية لمعالجة المخاوف بشأن 
المستفيدين  مثل  عوامل،  بعدة  المقبولية  تتأثر  التوصيات.  جانب  إلى  التنفيذ،  أثناء  المقبولية 
بالتدخل والمتضررين منه؛ والجهات التي تغطي نفقات التدخل أو تّوفر النفقات من خالله؛ 
الفوائد  توزيع  حول  المقبولية  غياب  يدور  قد  والتكاليف.  واألضرار  الفوائد  تتحقق  ومتى 
واألضرار والتكاليف المترتبة على التدخل المحدد؛ وآثاره غير المرغوبة على المدى القصير 
أو  األخالقية  المبادئ  أو  الطويل؛  المدى  على  فيها  مرغوب  )فوائد(  تأثيرات  وجود  رغم 
االعتبارات القضائية المعنية. كلما زادت مقبولية الخيار للجميع أو لمعظم أصحاب المصلحة، 

زادت احتمالية طرح توصية قوية.
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10-2-8 الجدوى

كلما قلت جدوى الخيار )أي كلما زادت العوائق التي تحول دون تنفيذه(، قلت احتمالية إبداء التوصية 
بالتدخل إلى حد كبير، حيث تتأثر الجدوى بالموارد المتاحة، واالعتبارات البرنامجية، والبنية التحتية 

القائمة والالزمة، والتدريب، والعديد من العوامل األخرى.

10-3 جداول تسلسل العمل من البيّنات إلى التوصيات

تصور الجداول التي توضح تسلسل العمل من البيّنات إلى التوصيات كيف أن العوامل 
التوصية.  لوضع  المعرفي  األساس  تقدم  التي  هي  وقوتها  التوصية  اتجاه  تحدد  التي 
وتعزز هذه الجداول من شفافية العملية، كما تساعد على تمركز مناقشات فريق إعداد 
المبدأ التوجيهي، وتسمح بتسجيل األحكام الصادرة عن كل عامل وكيف ساهم كل منها 
في هذه التوصية. ونظًرا ألن هذه العوامل تتداخل إلى حد ما، ينبغي على مجموعة 
إعداد المبادئ أن تلتزم بحد أدنى من توثيق األحكام على العوامل األربعة الرئيسية. 
يمكن أن يقدم فريق المراجعة المنهجية والمختصين معظم المعلومات المطلوبة لجداول 
المبدأ  إعداد  فريق  يلتقي  أن  قبل  البيّنات  من  انطالقًا  القرارات  اتخاذ  عملية  تسلسل 
التوجيهي لصياغة التوصيات. تتوفر أمثلة عن هذه الجداول لموظفي منظمة الصحة 
العالمية على موقع اإلنترانت الخاص بلجنة استعراض المبادئ التوجيهية في منظمة 

الصحة العالمية )8(.

10-4 قوة التوصية

العواقب  بين  التوازن  في  التوجيهي  المبدأ  إعداد  فريق  ثقة  مدى  التوصية عن  قوة  تعبّر 
المرغوبة وغير المرغوبة عند تنفيذ التوصية. وعندما يكون فريق إعداد المبدأ التوجيهي 
واثقًا من هذا التوازن )أي أن العواقب المرغوب فيها تفوق العواقب المرغوب فيها(، فإنه 
يقوم بإبداء توصية قوية لصالح هذا التدخل. ولكن في حالة عدم اليقين من هذا التوازن، 
مساعدة  وسيلة   2-10 ويقدم جدول  )أو ضعيفة(.  مشروطة  توصية  بطرح  الفريق  يقوم 

لتفسير قوة التوصية.
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10-4-1 التوصيات القوية

من  المرغوبة  اآلثار  بأن  الثقة  على  يقوم  التوجيهي  المبدأ  بأن  رسالة  القوية  التوصيات  توصل 
التمسك بالتوصية تفوق العواقب غير المرغوب فيها. ال تشيع التوصيات القوية ألن موازنة الفوائد 
التوجيهية  المبادئ  إعداد  وتحتاج مجموعات  مؤكدًا.  يكون  ما  نادًرا  التوصية  تنفيذ  في  واألضرار 
على وجه الخصوص إلى توخي الحذر عند النظر في إجراء توصيات قوية على أساس البيّنات التي 

تكون جودتها منخفضة أو منخفضة جدًا.

10-4-2 التوصيات المشروطة أو الضعيفة

التوجيهي  المبدأ  إعداد  فريق  يكون  عندما  الضعيفة  أو  المشروطة  التوصيات  إبداء  يتم 
أقل يقينًا بشأن توازن الفوائد واألضرار أو عيوب تنفيذ التوصية. وبشكل عام، تتضمن 
التوصيات المشروطة وصفًا للظروف التي يجب على المستخدم النهائي أن يقوم إما بتنفيذ 

هذه التوصية أو اإلحجام عن تنفيذها.

تفسير التوصيات القوية والمشروطة من أجل التدخل جدول 2-10. 

الجمهور 
المستهدف

توصية مشروطةتوصية قوية

معظم األفراد في هذه الحالة تريد مسار العمل المرضى
 الموصى به؛ فقط نسبة صغيرة ال تريد ذلك.
وليس من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى 
مساعدة األفراد على اتخاذ قرارات تتفق مع 

القيم والتفضيالت.

قد يرغب معظم األفراد في هذه الحالة في اتباع 
اإلجراء المقترح، إال أن الكثيرين قد ال يرغبون 

بذلك.

يجب أن يتلقى معظم األفراد التدخل. ويمكن األطباء
التمسك بالتوصية كمعيار للجودة أو كمؤشر 

لألداء.

سوف تتناسب خيارات مختلفة مع كل مريض  
على حدة، ممن يحتاجون إلى المساعدة في 

التوصل إلى قرار يتفق مع القيم والتفضيالت 
الخاصة بهم. قد تكون الوسائل المساعدة على 

اتخاذ القرار مفيدة في مساعدة األفراد على 
اتخاذ قرارات تتفق مع القيم والتفضيالت 

الخاصة بهم.
صناع 

السياسات
يمكن اعتماد التوصية كسياسة في معظم 

الحاالت.
سوف تتطلب عملية صنع السياسات نقاًشا 

جوهرًيا وإشراك فئات مختلفة من أصحاب 
المصلحة.
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10-5 صياغة التوصيات

إلى  تؤدي  التي  واألحكام  البيّنات  فقط  والتوصيات  البيّنات  على  تشتمل  التي  الجداول  تصور  ال 
توضح  أنها  كما  وقوتها.  التوصية  باتجاه  الخاصة  المبررات  على  أيًضا  تشتمل  وإنما  التوصية، 
المجموعات الفرعية، والعملية المتبعة لصياغة التوصيات )على سبيل المثال إذا جرى التصويت( 
إلى  باإلضافة  عشر(  الثالث  الفصل  )راجع  والرصد  والتقييم  بالتنفيذ  المحيطة  الرئيسية  والقضايا 

البحثية. الفجوات 

10-5-1 التوصل إلى اتفاق بشأن التوصيات

المبدأ  إعداد  فريق  يلتقي  أن  قبل  التوجيهي  الفريق  إما من خالل  التوصيات  إعداد صياغة  يمكن 
ويشرف  التوجيهي.  المبدأ  إعداد  فريق  اجتماع  خالل  من  أو  التوصيات،  عند صياغة  التوجيهي 
بنهج  البيّنات  توصيفات  ومناقشة  بمراجعة  الفريق  قيام  على  التوجيهي  المبدأ  إعداد  فريق  رئيس 
GRADE المقدمة من خالل مجموعة من ممثلي فريق المراجعة المنهجية. وباإلضافة إلى ذلك، 
ينظر فريق إعداد المبدأ التوجيهي بعين االعتبار إلى معايير وبيّنات أخرى ذات صلة على النحو 
المذكور أعاله. إذا لم يقم فريق التوجيه بصياغة الجداول التي توضح كيفية االنتقال من البيّنات 
إلى اتخاذ القرارات قبل اجتماع فريق إعداد المبدأ التوجيهي، فإن هذا األخير يقوم بتقييم كل عامل 
من العوامل الواردة في الجدول 10-1 في اجتماعه، ويستكمل الجداول التي توضح كيفية االنتقال 
من البيّنات إلى القرارات. إذا قام فريق التوجيه بصياغة هذه الجداول، فإنها تخضع للمراجعة في 

تقييم. بالتأكيد على كل  الفريق  التوجيهي، كما يقوم  المبدأ  اجتماع فريق إعداد 
تتم  أن  وينبغي  وقدرتها.  التوصيات  اتجاه  الموافقة على  إلى  التوجيهي  المبدأ  إعداد  فريق  يحتاج 
إعداد  فريق  كان  إذا  الثالث(.  الفصل  )راجع  اآلراء  بإجماع  العالمية  الصحة  توصيات منظمة  صياغة 
المبدأ التوجيهي في خالف قوي فيما يتعلق باتجاه التوصية وقوتها، فمن المناسب إبداء توصية مشروطة.

10-6 كتابة التوصيات

 ،PICO تعكس صيغة  أن  لها  ينبغي  كما  للتنفيذ،  وقابلة  تكون واضحة  أن  إلى  التوصيات  تحتاج 
وتتضمن مؤشًرا على قوتها والجودة النوعية للبيّنات التي تعتمد عليها. يجب عموًما أن ال يتم ذكر 
المحصالت في التوصية لتجنب تقديم االنطباع بأن المحصالت الفردية هي وحدها المعنية أو التي 

خضعت للدراسة.
تتسم اللغة المستخدمة لصياغة كل توصية بأهمية بالغة. كما ينبغي أن تلتزم بأكبر درجة ممكنة من 
االتساق في مختلف التوصيات الواردة في المبدأ التوجيهي، والتي ينبغي أن تكون مكتوبة بصيغة المبني 
 للمعلوم. يوصي نهج GRADE باستخدام مصطلحات أو عبارات مثل"ينبغي" أو "يوصي بشدة" عند 
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إبداء التوصيات القوية، مع استخدام مصطلحات وعبارات مثل "نقترح" أو "ننصح بدراسة" عند 
إبداء التوصيات المشروطة. كما يجب تجنب استخدام العبارات التي توحي باإلرباك أو الغموض. 
فعلى سبيل المثال، يمكن تأويل عبارة "غير موصى بها" على أنها تشير إما إلى عدم إبداء توصية 
تصب في صالح التدخل أو حتى ضده، أو أنه ال ينبغي تنفيذ التدخل. وفي الحالة األخيرة، فمن المحبّذ 

استخدام صيغة مثل "نوصي بعدم تنفيذ التدخل 'س'...".
مشروطة،  بصيغة  صياغتها  أو  قوتها  سبب  يوضح  تبريًرا  التوصية  تتضمن  أن  ينبغي 
ولماذا ترجح كفة تدخل محدد أو تحذر منه. وينبغي أن تتضمن أيًضا مجموعة من المالحظات 
في  تُؤخذ  أن  يجب  التي  والنقاط  التوصية  فيه  تنطبق  الذي  والسياق  الحاالت  تشرح  التي 
االعتبار فيما يتعلق بالتنفيذ. ويجب تحديد الجودة النوعية لمجموعة بيّنات اإلثبات )من حيث 
كونها مرتفعة، أو متوسطة، أو منخفضة، أو منخفضة جدًا(. ينبغي ربط كل توصية بملخص 
للبيّنات )على سبيل المثال مراجعة منهجية منشورة أو مراجعة منهجية في ملحق يُنشر عبر 
من  االنتقال  كيفية  توضح  التي  والجداول   GRADE بنهج  البيّنات  وتوصيفات  اإلنترنت(، 

البيّنات إلى القرارات.

10-7 متى يتم العزوف عن إسداء توصيات

في حاالت نادرة، قد يقرر فريق إعداد المبدأ التوجيهي أن البيّنات ليست كافية ليتمكن الفريق 
من صياغة توصية. على سبيل المثال، قد ال يكون من المالئم إعداد توصية في غياب أي بيّنة 
حول اآلثار المترتبة على التدخل، وفي هذه الحالة يمكن إدراج البيان التالي: "ال يمكن إبداء 

أي توصية ألنه لم يتم تحديد أي بيّنات تدل على فعالية )أو أضرار( التدخل "س" ."
تظهر  التي  المنهجية  المراجعة  نتائج  نشر  أحيانًا  المناسب  فمن  توصية،  تقديم  من  بدالً 
المتاحة، دون توصيات مصاحبة. ومع ذلك،  التدخالت  نقص الدراسات، أو لمحة عامة عن 
ينبغي أن تكون هذه األساليب المنهجية نادرة؛ فال ينبغي التفكير في عدم إبداء التوصية إال في 
الصادر عن منظمة  التوجيه  إلى  الحاالت تكون هناك حاجة  استثنائية ألنه في معظم  حاالت 
الصحة العالمية، على الرغم من ندرة البيّنات أو عدم كفايتها. وفي حال عدم توفر بيّنة، ينبغي 
المثال،  سبيل  إعدادها. على  يتم  توصيات  األساس ألي  تقديم  وينبغي  واضًحا  ذلك  يكون  أن 
البيّنات على إجراء بحث دقيق، فقد يتم االعتماد على تقارير الحالة وتجميع  في حالة غياب 
الخبرات الوطنية أو الفردية لتكون األساس عند صياغة التوصية )المشروطة(. ويجب توثيق 

هذا النهج والقيود المفروضة بوضوح.
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10-8 األبحاث المستقبلية

عندما تكون الثغرات في البيّنات حرجة، يظهر عدم اليقين فيما يتعلق بتوازن فوائد وأضرار التدخل، 
وينبغي أن يتم وصف هذه الثغرات المعرفية واقتراح أسئلة وأساليب لمعالجة الثغرات. يمكن تحديد 
المبادئ  وثيقة  من  الجز-ء  هذا  يدعم  سوف  مناسبًا.  ذلك  كان  إذا  البحوث،  أعمال  جدول  أولوية 
التوجيهية التوصيات المستقبلية والمبادئ التوجيهية. عند صياغة األسئلة من أجل إجراء أبحاث في 
المستقبل، يجب أن يكون فريق إعداد المبدأ التوجيهي محددًا بقدر اإلمكان في بيان ما هو مطلوب 

والسبب. ويكون إطار عمل PICO مفيدًا للغاية لهذا الغرض.
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  تعمل منظمة الصحة العالمية على إعداد مبادئ توجيهية استجابةً منها لحاالت الطوارئ أو 
تلبيةً إلحدى الحاجات العاجلة، وفي مثل هذه الحاالت، قد يتم إصدار أحد المبادئ التوجيهية التي تمثل 
استجابة سريعة في غضون فترة تتراوح بين يوم واحد وعدة أسابيع، أو قد تقتضي الحاجة إصدار 
أحد المبادئ التوجيهية التي تقدم نصيحة سريعة في فترة زمنية أطول نوًعا ما )راجع الفصل األول(. 
ويركز هذا الفصل على النوع الثاني من المبادئ التوجيهية؛ ومناهج إنشاء المبادئ التوجيهية التي 
تمثل استجابة سريعة ال زالت في مرحلة اإلعداد من قبل أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.

السريعة  النصيحة  تقدم  توجيهية  مبادئ  إنشاء  كيفية  بشأن  التوجيه  تقديم  إلى  الفصل  هذا  يهدف 
المدعومة بالبيّنات في إطار حاالت الطوارئ في مجال الصحة العمومية. حيث يتم التركيز على كيفية 
التعجيل بإعداد المبادئ التوجيهية، مع االهتمام بوجه خاص بمرحلة التخطيط، وإجراء مراجعات لألدلة 
لدعم التوصيات بالمعلومات الالزمة، واستجماع مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية لصياغة التوصيات.

11-1 ما المقصود بمبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة؟

استجابةً لحاالت الطوارئ في مجال الصحة العالمية، فإن من الواجب على منظمة الصحة العالمية تقديم 
توجيهات آنية رائدة عالميًا في شكل مبدأ توجيهي مدعوم بالبيّنات يتم وضعه في غضون فترة تتراوح 
بين شهر وثالثة أشهر. وينبغي على الفريق التوجيهي المعني بهذا المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة 
السريعة اتباع جميع الخطوات األساسية إلعداد المبادئ التوجيهية وفقًا لما ورد ذكره في هذا الدليل، 

ولكن مع إجراء بعد التعديالت لاللتزام بالمدى الزمني العاجل.

11-2 ما المقصود بالمراجعة السريعة؟

نظًرا للحاجة إلى اعتماد التوصيات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية على أفضل البيّنات المتاحة، 
فعادةً ما يقتضي إعداد المبادئ التوجيهية االستفادة من البيّنات المستمدة من عمليات المراجعة المنهجية 
يجري  أو  بالفعل  موجودة  العمليات  هذه  كانت  سواء  جيد،  نحو  على  بها  واإلفادة  إجراؤها  يتم  التي 
يستغرق  أن  الممكن  ومن  التوجيهية.  المبادئ  إعداد  أثناء  الالزمة  المعلومات  لتقديم  بها  االضطالع 
إجراء المراجعات المنهجية فترات زمنية تختلف مدتها ــ حيث تتراوح بين ستة أشهر وما يزيد على 
عام واحد ــ طبقًا لمدى تعقيد الموضوع والموارد المتاحة. وقد ال يكون إجراء مراجعة منهجية تقليدية 
للتنفيذ فيما يتعلق بحاالت الطوارئ في مجال الصحة العمومية. ومن ثم  أو معيارية مرةً أخرى قابالً 

11. المبادئ التوجيهية التي تقدم نصيحة سريعة 
في إطار حاالت الطوارئ في مجال الصحة العمومية
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ظهرت المراجعات السريعة لتمثل منهًجا يتسم بالكفاءة في تجميع البيّنات سريعًا، وعادةً ما يكون ذلك 
بغرض مساعدة صانعي القرار في مجاالت الرعاية الصحية على اتخاذ القرارات بشكل عاجل.

وسيتم  السريعة.  المراجعة  مفهوم  لتعريف  عالميًا  مقبولة  لصياغة  التوصل  اآلن  حتى  يتم  لم 
تعريف "المراجعة المنهجية"، بغرض الخروج بهذه التوجيهات، على أنها أحد أنواع مراجعة البيّنات 

التي تُجرى باستخدام مناهج المراجعات المنهجية العاجلة و/ أو المعدَّلة )1(.
تشتمل  التي  البيّنات،  تجميع  مجموعة  تشاركها  التي  الجوهرية  القيم  على  السريعة  المراجعة  تحافظ 
على دراسة نطاق األسئلة المراد اإلجابة عليها من خالل المراجعة وصياغتها؛ والشفافية؛ وقابلية التكرار؛ 
والتقييم الدقيق لمستوى جودة المعلومات المتضمنة في المراجعة؛ والجهود المبذولة للوصول بالتحيز إلى 
الحد األدنى في كل مرحلة، والتقديم الواضح للمعلومات التي تركز على احتياجات المستخدمين المستهدفين.
عند الحاجة إلى البيّنات التي تفيد بظهور مشكلة خارج النطاق الزمني للمراجعة المنهجية التقليدية، 
فمن الممكن اتباع أساليب تحقق كفاءة االستخدام عن طريق تضييق نطاق المراجعة؛ والحد من النتائج 
محل االهتمام؛ وإضافة المزيد من الموارد كي يعمل المزيد من المراجعين بطريقة موازية؛ وتبسيط 
العمليات كي تتم بمستوى أعلى من الكفاءة. ومع ذلك، إذا كانت األساليب المحققة لكفاءة االستخدام غير 
كافية، فيجب تطبيق المناهج التي تؤدي إلى تقديم البيّنات المجمعة في الوقت المناسب لصانعي القرار.

11-3 ما هي البيِّنات الدالة على صحة وتأثير المراجعات السريعة والمبادئ 
التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة؟

قليلة  بيانات  تتوافر  كما  سريعة،  مراجعة  إجراء  وكيفية  زمن  عن  اآلن  حتى  محدودة  توجيهات  تقديم  تم 
المتاحة  البيانات  وتشير  المعيارية.  المنهجية  بالمراجعة  مقارنةً  لدورها  السريعة  المراجعة  أداء  كيفية  عن 
بالفعل إلى تزايد واتساع نطاق االهتمام ــ وتنوعه الكبير ــ فيما يتعلق بالمناهج المستخدمة ومستوى اإلفادة 
بالمناهج والنتائج داخل المؤسسات إلنشاء عمليات مراجعة سريعة ومبادئ توجيهية تقدم النصيحة السريعة 
ضة  )2–4(. قد تكون المراجعات السريعة أضيق نطاقًا ومصممة بشكل أكثر مالءمة الحتياجات الهيئة المفّوِ
والمستخدمين المستهدفين من المراجعات المنهجية المعيارية )2(. واألمر األهم هو قلة المعلومات المتاحة 
إعداد  والمصداقية، وسبل  بالتحيز  يتعلق  فيما  المنهجية  بالمراجعات  السريعة  المراجعات  مقارنة  كيفية  عن 
المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة وتطبيقها، وتأثير هذه المبادئ على النتائج في المجال الصحي.

11-4 هل يستدعي األمر وجود مبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة؟

يدور السؤال األول واألهم بالبحث حول مدى مالءمة المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة في 
إطار حاالت الطوارئ في مجال الصحة العمومية محل النظر. تفسر الحاجة إلى إعداد مبادئ توجيهية 
 تقدم النصيحة السريعة ومدى مالءمتها للغرض، في ضوء القيود المحتملة لهذا المنهج، أهمية النظر 
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في األمر أثناء مرحلة التخطيط األولية إلعداد المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة. فثمة 
العديد من المشكالت بحاجة إلى النظر فيها عند تقرير إذا ما كان األمر يقتضي إعداد مبدأ توجيهي 

يقدم النصيحة السريعة بدالً من المبدأ المعياري، أو تأجيل إعداد المبدأ التوجيهي تماًما.

11-4-1 ما نوع الحاالت الطارئة والخطورة المتعلقة بمجال الصحة العمومية؟

تتمثل الخطوة األولى في دراسة الحالة المتعلقة بمجال الصحة العمومية التي تستوجب طلب إعداد 
مبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة. قد تُصنف حاالت الطوارئ ضمن مشكالت تقع طبيعيًا، أو تقنيًا، 
أو مشكالت ترتبط بالصراع، وقد تكون مشكالت فجائية )مثل الزالزل، أو تسونامي، أو األزمات 
المواقف  )مثل  بالتدريج  تحدث  مشكالت  ضمن  تصنف  قد  أو  الكيماويات(  استخدام  عن  الناجمة 
المتدهورة في الصراعات المسلحة، أو التفشي التدريجي ألحد األمراض، أو الجفاف، أو مشكالت 

انعدام األمن الغذائي(. ويمكن أن تتطور حاالت الطوارئ فتصبح حاالت طويلة األمد أو ممتدة.
تستخدم منظمة الصحة العالمية والدول األعضاء كتيب إرشادي بعنوان التقييم السريع لخطورة 
قد  لها  أو تدهور سريع  لتقييم "أي تفشي لحاالت  العمومية  المتعلقة بمجال الصحة  الحادة  الحاالت 
يؤدي إلى عواقب سلبية تضر بصحة اإلنسان، مما يتطلب التقييم واتخاذ اإلجراءات الالزمة على 
التي  التعريفات  من  واسع  نطاق  على  وتعتمد  مستويات  خالل  من  الخطورة  وتتحدد   .)5( الفور" 
االستجابة  إطار  ويوضح  الخطورة.  مصفوفات  شكل  في  المقدمة  والعواقب،  االحتماالت  توضح 
لحاالت الطوارئ لدى منظمة الصحة العالمية األدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها المنظمة منذ 
اإلنذار األولي بظهور الحالة ثم تصنيفها بعد ذلك اعتمادًا على التحقق من وجود الخطورة وتقييمها 
)6(. وتصنف منظمة الصحة العالمية حاالت الطوارئ ضمن فئات تبدأ من المستوى 1 )حيث يمثل 
تلك الحاالت التي تستتبع حدوث عواقب متوقعة تصل خطورتها على الصحة العمومية للحد األدنى( 
وصوالً إلى المستوى 3 )حيث يشمل تلك الحاالت التي تظهر في بلد واحد أو أكثر ويستتبع حدوث 
عواقب وخيمة تضر بالصحة العمومية وتتطلب استجابة كبيرة على المستوى اإلقليمي و/ أو الدولي(.

11-4-2 هل الحالة جديدة؟

قد ينظر فريق العمل التابع لمنظمة الصحة العالمية في إنشاء مبادئ توجيهية يقدم النصيحة السريعة 
نتيجةً لظهور نوعين من الحاالت:

حالة جديدة )مثل ظهور ساللة جديدة لإلنفلونزا أو متالزمة الشرق األوسط التنفسية  ■
]MERS[ فيروس كورونا؛ أو حدوث زلزال(؛ أو

حالة تمت مواجهتها من قبل ولكنها تسبب المشاكل على صعيد مختلف )مثل وقوع كارثة  ■
طبيعية؛ أو حدوث تغيير في نمط المرض مثل المرض الناتج عن اإلصابة بفيروس اإليبوال 

في غرب أفريقيا في 2014؛ أو نشوب صراع مسلح طويل المدى مصحوب بتفشي أحد 
األمراض(.
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ذات  المستوى  التوجيهية عالية  المبادئ  بالفعل بعض  توجد  فقد  الحالة جديدة،  تكن  لم  إذا  أما 
الصلة والقابلة للتطبيق على الحالة الطارئة القائمة، وبالتالي قد ال يستدعي األمر وجود مبدأ توجيهي 

جديد.

11-4-3 هل يوجد أي التباس يحتاج إلى التوضيح العاجل؟

اتباعها في حالة  الواجب  بالخطوات  يتعلق  فيما  التباس  التوجيهية عندما يوجد  المبادئ  يظهر دور 
التي تقدم النصيحة السريعة عن ذلك. فقد يلتبس األمر على  التوجيهية  المبادئ  معينة. وال تختلف 
يتعلق  التباس  يوجد  قد  أو  تقديمها،  الواجب  النصيحة  بشأن  العالمية  الصحة  منظمة  عمل  فريق 
بالمجال، حيث يوجد مشاركون مختلفون يتبنون وجهات نظر ومناهج مختلفة. وهنا تكمن المشكلة 

التي تتمثل في مدى السرعة الالزمة إلزالة االلتباس.

11-4-4 ما هو اإلطار الزمني المتوقع للحالة؟

تهدف المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة إلى تقديم توصيات مدعومة بالبيّنات تدعو إليها 
الحاجة الملحة والتي يمكن تنفيذها خالل فترة تتراوح بين شهر واحد وثالثة أشهر منذ ظهور الحالة 
أو األزمة التي تبدء في التكشف. إذا أشارت التقديرات أن الحالة ستستمر منذ بدايتها لفترة تتعدى ستة 
أشهر، فقد يكون المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة غير مناسبًا لها. وجدير باالهتمام تقدير 
مدى تأثير التوصيات المعدة باستخدام العمليات المعيارية والجدول الزمني، بدالً من تقديم أحد المبادئ 

التوجيهية التي قد تكون عرضة لقيود شديدة وفقًا لما يقتضيه الجدول الزمني العاجل.

11-4-5 هل سيتم التنفيذ العاجل للمبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة؟

ال يجب إعداد المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة إال في حال توافر إحدى اآلليات بحيث 
إمعان  ويجب  الطارئة.  الحالة  إطار  في  التوصيات  تطبيق  وإمكانية  والتنفيذ،  للنشر  جاهزة  تكون 
النظر في العديد من العوامل قبل االضطالع بعملية إعداد المبادئ التوجيهية. وتشمل هذه العوامل 
التدريب  المقترح، وتوفر متطلبات  التدخل  التحتية، وقبول  البنية  أنظمة صحية وغيرها من  وجود 

المتضمنة، والموارد الالزمة.
وتلخيًصا لما سبق، يجب أن يكون قرار إعداد مبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة مدعوًما 
بالعوامل السابقة الذكر، باإلضافة إلى التقدير الشامل المقدم من جانب الوحدات التقنية ذات الصلة 
 وكبير موظفي منظمة الصحة العالمية. وقبل االضطالع بإعداد مبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة 
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ال بد من وجود حاجة لذلك يتم تحديدها بوضوح؛ وتوفر إمكانية إدارة نطاق المبادئ التوجيهية 
المنشودة؛ وتوافر موارد مناسبة، تشتمل على الخبرة والتمويل؛ وتجهيز خطة لنشر وتنفيذ المبدأ.

11-5 كيف يتم إعداد مبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة؟

تتطابق الخطوات األساسية إلعداد مبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة مع الخطوات المتبعة إلعداد 
المبادئ التوجيهية المعيارية، كما هو مبين في الفصل األول. وعلى الرغم من ذلك، ال يخلو األمر 
من وجود بعض االختالفات واالعتبارات اإلضافية عند إعداد مبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة: 

وقد تم توضيح الخطوات المتعلقة بذلك في الجدول 1-11.

 11-5-1 استشارة أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية في مرحلة مبكرة

أن  السريعة  النصيحة  يقدم  توجيهي  مبدأ  إعداد  عن  والمسؤول  المتخصص  الموظف  على  ويجب 
يهتم بوجه خاص باالتصال بأمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية في مرحلة مبكرة أثناء عملية 
اإلرشادات  العامة  واألمانة  التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  وستقدم  التوجيهية.  المبادئ  إعداد 
التوجيهية التي تبين إذا ما كان المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة مناسبًا للحالة القائمة. 
وعالوةً على ذلك، يمكن لألمانة العامة أن تساعد في إعداد مقترح الخطة وتحديد فريق المراجعة 
إعداد  على  التصديق  ويجب  التوجيهية.  المبادئ  بمجال  المتعلقة  المنهجية  األساليب  في  والمختص 
المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة من جانب لجنة استعراض المبادئ التوجيهية في مرحلة 
مقترح التخطيط، وبخالف ذلك لن يتسنى مراجعة المبدأ التوجيهي النهائي وتقييمه بطريقة عاجلة.

11-5-2 تشكيل المجموعات المتنوعة المشاركة في إعداد المبادئ التوجيهية

يجب تجميع أعضاء الفريق التوجيهي سريعًا لتحديد النطاق واألسئلة الرئيسية األكثر مالءمة للغرض 
وكذلك كل األعضاء المشاركين بالكامل في عملية إعداد المبادئ التوجيهية. كما يجب تحديد الرئيس 
واألعضاء المحتملين اآلخرين في مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية في مرحلة مبكرة والتواصل 
معهم بشأن المهمة محل النظر والتوافر في ضوء اإلطار الزمني المحدد. وللوصول لألداء األمثل 
يجب توافر عضو واحد أو أكثر من األعضاء الرئيسين في مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية على 
الفور لتقديم الرأي فيما يتعلق بالنطاق المقترح واألسئلة الرئيسية. وفي حال خضوع مسودة المبادئ 
التوجيهية النهائية للمراجعة الندية، يجب أيًضا تحديد القائمين على المراجعة ــ سواء كانوا أفراد أم 

منظمات ــ في مرحلة مبكرة أثناء العملية كما يجب جمع إقرارات المصالح المتعلقة بهم.
تطرح حاالت الطوارئ في مجال الصحة العمومية معضالت أخالقية واجتماعية وقانونية بصفة 
متكررة ويُعد تضمين أفراد يتمتعون بالخبرة في هذه المجاالت في مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية 
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يُتبع...

الخطوات التي يتضمنها إعداد المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة الجدول 1-11. 
 النقاط الرئيسية الواجب مراعاتها في إعداد الخطوات المطلوبةالمساهم األساسي

المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة
المرحلة 1. التخطيط

إحدى الدول األعضاء، أو 
المكاتب القطرية لمنظمة 

الصحة العالمية، أو كيان من 
القطاع العام/الخاص

تقديم طلب أو أكثر للحصول على بعض 
التوجيهات اإلرشادية في أحد الموضوعات

يجب أن يكون الطلب في إطار حاالت الطوارئ 
في مجال الصحة العمومية.

الوحدة التقنية التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية

تحديد إذا ما كان األمر يستدعي وجود المبدأ 
التوجيهي؛ ومراجعة المبادئ التوجيهية 

الحالية لدى منظمة الصحة العالمية والمبادئ 
التوجيهية الخارجية

ال بد أن تحدد الوحدة التقنية إذا ما كان األمر 
يستدعي إعداد مبدأ توجيهي يقدم النصيحة 

السريعة، أم أن أحد المبادئ المعيارية أو المؤقتة 
سيكون مالئًما للغرض بدرجة أكبر.

الحصول على موافقة إلعداد المبادئ 
التوجيهية من مدير الوحدة التقنية

يجب اشتراك مدير الوحدة التقنية في كل 
القرارات الهامة.

مناقشة عملية اإلعداد مع أمانة لجنة 
استعراض المبادئ التوجيهية ومع موظفين 
آخرين تابعين لمنظمة الصحة العالمية من 

ذوي الخبرة في إعداد المبادئ التوجيهية

يُناقش المبدأ التوجيهي الذي تم التخطيط له مع 
أمانة اللجنة في أول مرة يصبح فيها احتمال 

يمكن تنفيذه.

يجب اشتراك كل اإلدارات والمكاتب اإلقليمية تشكيل الفريق التوجيهي
المعنية في ذلك.

تحديد الموارد الكافية
من 1 إلى 3 أشهر عادًة.تحديد الجدول الزمني

 صياغة نطاق المبدأ التوجيهيالفريق التوجيهي
بدء تحضير مقترح التخطيط

يجب تحديد نطاق المؤلف من خالل مراجعة 
موجزة. يجب أن يكون نطاق المبدأ التوجيهي 

ضيًقا وفي حدود المستطاع.
تحديد األعضاء والرئيس المحتمل في 

GDG
ينبغي إصدار الدعوات في مرحلة مبكرة؛ 

وتضمين GDG فيما يتعلق بالنطاق واألسئلة 
الرئيسية منذ البداية.

الحصول على إقرارات المصابح وإدارة أي 
حاالت لتضارب المصالح ألعضاء مجموعة 

إعداد المبادئ التوجيهية المحتملين

ال يوجد أي اختالف في هذه العملية فيما يتعلق 
بالمبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة 

والمبادئ التوجيهية المعيارية.
GDGالفريق التوجيهي و.PICO صياغة األسئلة الرئيسية بطريقة 

تحديد أولويات النتائج
تتضمن األسئلة الرئيسية )بطريقة PICO( تلك 

األسئلة التي تتصدر أولويات األسئلة، وال بد أن تكون 
متمركزة حول الهدف وضيقة النطاق. وال يتم التعامل 

مع األسئلة المرتبطة بخلفية الموضوع محل النظر 
وذلك في المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة.

االنتهاء من مقترح التخطيط المتعلق بالمبادئ الفريق التوجيهي
التوجيهية

إن هذه العملية هي نفس العملية المتبعة فيما 
يتعلق بالمبدأ التوجيهي المعياري.

GRCعملية عاجلة للمراجعة والتنسيق.مراجعة مقترح التخطيط والتصديق عليه GRC تستخدم

المرحلة 2. اإلعداد

إجراء المراجعات المنهجية للبيّنات فيما فريق المراجعة المنهجية
يتعلق بكل سؤال رئيسي

يجب تحديد المتعاقد منذ البداية وتضمينه في 
عملية تحديد النطاق وإعداد األسئلة الرئيسية: 

ومن الممكن االستعانة بمشورته فيما يتعلق بما 
يمكن عمله خالل الجدول الزمني المتاح.

تقييم الجودة النوعية للبيّنات لكل النتائج الهامة، 
وذلك باستخدام GRADE حسب االقتضاء

إن هذه العملية هي نفس العملية المتبعة فيما 
يتعلق بالمبدأ التوجيهي المعياري.
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في  غاية  أمًرا  اإلنسان  الجنسانية وحقوق  والشؤون  بالعدالة  المتعلقة  المشكالت  في  الخبرة   وكذلك 

...تابع
 النقاط الرئيسية الواجب مراعاتها في إعداد الخطوات المطلوبةالمساهم األساسي

المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة
ينبغي تحديد مكان االجتماع والمشاركين فيه التنظيم لعقد اجتماع ألعضاء GDGالفريق التوجيهي

في بداية عملية اإلعداد. يتشابه هذا االجتماع 
من حيث الترتيبات وجدول األعمال مع نظيره 

المتعلق بإعداد إحدى المبادئ التوجيهية المعيارية.
GDGGRADE إن المناهج العامة المتعلقة بهذه الخطوة هي نفس صياغة توصيات باستخدام إطار

المناهج المستخدمة فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي 
المعياري. وقد تقل البيِّنات، لذا ال بد أن تتسم 

العوامل األخرى التي تقدم المعلومات التي 
تقوم عليها التوصيات بالشفافية واعتمادها على 

البيِّنات وعلى مراعاة مبادئ العدالة، وحقوق 
اإلنسان، واالعتبارات الجنسانية إن أمكن.

يجب أن تكون الوثيقة موجزة ومناسبة الحتياجات صياغة وثيقة المبادئ التوجيهيةالفريق التوجيهي
المستخدم النهائي.

يُوصى بإجراء مراجعة ندية خارجية فيما يتعلق إجراء مراجعة ندية خارجيةفريق المراجعة الخارجية
بالمبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة 
ولكن ذلك قد ال يكون ممكًنا في بعض الحاالت.

المرحلة 3. النشر والتحديث

وضع اللمسات األخيرة على وثيقة المبادئ الفريق التوجيهي والمحررون
التوجيهية وأداء أعمال الصياغة اللغوية 

 والتحرير التقني.
تقديم المبادئ التوجيهية النهائية إلى لجنة 

GRC لمراجعتها واعتمادها.

ال بد أن يتم إجراء هذه الخطوة على نحو عاجل. 
كما يجب تحديد فريق التحرير في مرحلة مبكرة 

من العملية.

GRCعملية عاجلة للمراجعة والتنسيق.مراجعة المبادئ التوجيهية النهائية واعتمادها GRC تستخدم
وضع اللمسات األخيرة على المخطط الفريق التوجيهي والمحررون

والمراجعة التصحيحية
ينبغي أن تكون هذه الخطوة عاجلة وقد تمثل 

شكاًل مقتضًبا من العمليات المعيارية.
النشر )عبر اإلنترنت وفي صورة مطبوعة 

حسب اقتضاء الحال(
الوحدة الفنية التابعة لمنظمة 

الصحة العالمية ومدير البرنامج
النشر والتعديل والتنفيذ والتقييم

الوحدة التقنية التابعة لمنظمة 
الصحة العالمية

البد أن تراعي الوحدة التقنية منذ البداية في التحديث
الفترة المحتملة لعمر المبدأ التوجيهي الذي 
يقدم النصيحة السريعة وإذا ما كان األمر 

يستتبع وجود مبدأ توجيهي معياري والوقت 
المناسب لذلك.

COI: تضارب المصالح؛ DOI: إقرار المصالح؛ GDG: مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية؛ GRADE: تصنيف 
تقييم التوصيات، واإلعداد والتقييم؛ GRC: لجنة استعراض المبادئ التوجيهية؛ PICO: قطاع السكان، وجانب 

التدخل المطلوب تحديد جدواه، ووجه المقارنة، والمحصلة المرجوة.
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األهمية. وعلى الرغم من اعتبار الموظف المختص المسؤول هذه المشكالت ثانوية عند التعامل 
مع مشكالت الصحة التي يتم التصدي لها من خالل المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة 
)مثلما يحدث في حالة تفشي أحد األمراض(، إال أن المشكالت الشائكة المتعلقة بحقوق اإلنسان غالبًا 
ما يُكشف عنها النقاب ويتحتم التصدي لها في المراحل األولية لالستجابة. ومن الممكن أن يساعد 
الوعي بالتأثيرات المتعلقة بالناحية الجنسانية التي تظهر في المجموعات السكانية المتضررة على 

استهداف التدخالت على نحو أفضل من الناحية االستراتيجية.

11-5-3 تحديد نطاق المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة واألسئلة الرئيسية

في  المحوريين  األعضاء  وتحديد  السريعة  النصيحة  يقدم  توجيهي  مبدأ  إلى  الحاجة  تأكيد  بمجرد 
الرئيسية  األسئلة  إعداد  وعلى  التوجيهي  المبدأ  نطاق  تحديد  على  العمل  يبدأ  أن  يجب  التوجيهي   الفريق 
بصيغة PICO. وسيقدم المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة على األرجح توصيات تتعلق بمنافع وأضرار 
التدخالت؛ أما التعامل مع األمور المتعلقة بالتشخيص أو التوقعات أو حد الخطورة فهو من األمور األقل ترجيًحا.
ينبغي على فريق العمل التابع لمنظمة الصحة العالمية، بمساعدة أخصائي المعلومات، إجراء عملية 
تحديد سريع للنطاق لتقديم مفهوم عام لحجم وعمق المؤلفات ذات الصلة. وال يمثل ذلك بحثًا نظاميًا لكل 
المصادر المناسبة المحتملة، ولكنه بخالف ذلك، يمثل بحثًا عمليًا متمركًزا حول المؤلفات ذات الصلة 
واألكثر توافًرا، بما في ذلك المراجعات المنهجية عالية المستوى والدراسات الرئيسية. وجدير باالهتمام 
MED-  دراسة المعلومات المستمدة من المصادر األكثر قابلية للتطبيق في الموضوع محل النظر، مثل
LINE، ومكتبة Cochrane Library، والباحث العلمي من جوجل Google Scholar، ونظام 
السجالت الدولية للتجارب السريرية International Clinical Trial Registry Platform )أو 
 National Guideline وموقع ،ClinicalTrials.gov على سبيل االختصار(، وموقع ICTRP
نشر  بالفعل. وفي حال  الموجودة  العالمية  الصحة  لمنظمة  التوجيهية  والمبادئ   ،Clearinghouse
منظمة الصحة العالمية ألي معلومات أو إرشادات توجيهية في المراحل المبكرة للتصدي إلحدى حاالت 
الطوارئ، يجب أيًضا دراسة هذه المعلومات. ويجب أال تستغرق عملية تحديد النطاق المذكورة، بما 
في ذلك تجميع البيّنات المستخلصة، فترة تزيد عن يوم واحد أو يومين. ويجب تضمين ملخص موجز 

عن نتائج عملية تحديد النطاق في مقترح التخطيط المقدم للجنة استعراض المبادئ التوجيهية.

11-5-4 إعداد مقترح التخطيط لتقديمه للجنة استعراض المبادئ التوجيهية

تتطلب المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة، مثلها في ذلك مثل المبادئ التوجيهية المعيارية، 
تقديم مقترح التخطيط إلى لجنة استعراض المبادئ التوجيهية للمراجعة والتنسيق. ويتضمن المقترح 
نفس المحتوى ومستوى التفاصيل والصيغة الشكلية الموضَّحة في الفصل الرابع. وعلى الرغم من 
أن إعداد مقترح التخطيط يستغرق بعض الوقت، إال أنه يُعد ضروريًا إلعداد المبادئ التوجيهية التي 
تقدم النصح السريع، نظًرا ألنه يمثل نقطة مرجعية للفريق التوجيهي، وفريق المراجعة المنهجية، 
ومختص األساليب المنهجية المتعلقة بالمبادئ التوجيهية. يوضح مقترح التخطيط كالً من العمليات 
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واإلجراءات الواجب استخدامها إلعداد المبادئ التوجيهية ويقدم مخطط تفصيلي للمناهج الموضوعة 
في الخطة لتطبيقها أثناء إجراء المراجعة السريعة وترجمة البيّنات إلى توصيات.

وتتجلى األهمية البالغة لخروج مقترح التخطيط بشكل مفصل وااللتزام بتحديثه عند العمل وفقًا 
عند  ذلك  يحدث  أن  الممكن  من  متغير، حيث  فريق عمل  واعتمادًا على  زمنية مضغوطة  لجداول 
السريعة  المراجعة  العمومية. وتسمح عملية  الطوارئ في مجال الصحة  التعامل مع إحدى حاالت 
التي  المستردة  البيّنات  لحجم  وفقًا  المراجعة  عملية  أثناء  معينة  أوقات  في  الحقة  تعديالت  بإجراء 
المراجعة في  تتسم عملية  قد  لذلك  تعقيدها ومستوى جودتها. ونتيجةً  للغرض ومدى  تُعتبر مناسبة 
ثم يجب  المعيارية. ومن  المنهجية  المراجعة  والتكرارية من  المرونة  أعلى من  بدرجة  الصدد  هذا 
أن يمثل مقترح التخطيط وثيقة متغيرة، حيث يمكن تعديلها كلما اقتضت الحاجة مع اشتمالها على 
دواعي هذا التغيير. وتضمن الوثائق الكاملة والدقيقة الوصول إلى الشفافية كما تيسر بدرجة كبيرة 

صياغة الوثيقة الختامية للمبادئ التوجيهية.

11-6 كيف يتم إجراء المراجعات السريعة مقارنةً بالمراجعات المنهجية؟

تنطبق المبادئ الجوهرية التي تحكم البحث عن البيّنات واسترجاعها، والتي تشمل تطبيق المناهج 
القابلة للتكرار والتي تتسم بالشفافية والوضوح، على المراجعات السريعة. وعلى الرغم من ذلك، 
المراجعات  في  وإجرائه  السريعة  المراجعات  إطار  في  البحث  إجراء  بين  أساسية  اختالفات  فثمة 
للمراجعات  فيها  ويُنظر  تقيدًا؛  أكثر  بحثية  معايير  لها  السريعة  فالمراجعة  المعيارية.  المنهجية 
تطبيق  تتضمن  كما  لألدلة؛  األهم  المصدر  أنها  على  بالفعل  الموجودة  المستوى  عالية  المنهجية 
البيانات  المؤلفات وتحليل  الهدف بدرجة أكبر وذلك لفرز  بالتكرارية والسعي نحو  إجراءات تتسم 
وتجميعها؛ باإلضافة إلى تركيز المراجعات السريعة بدرجة أقل على استعراض التحاليل؛ واشتمالها 
على تقرير موجز ومقتضب. وعالوةً على ذلك، تتميز عملية البحث في المراجعات السريعة بالطابع 
المنشورات  أنواع  تتغير  قد  وبالتالي  خطوة.  كل  في  للنتائج  وفقًا  المستويات،  وتدرج  التكراري 
وتصميمات الدراسة التي تشتمل عليها المراجعة السريعة، وقواعد البيانات الببليوغرافية الخاضعة 

للبحث أثناء استكشاف قاعدة البيّنات.

11-6-1 أنواع المراجعات السريعة

يمكن تقسيم المراجعات التي تقوم عليها المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة إلى أربعة 
من  متنوعة  مجموعة  تشمل  ومراجعات  سريعًا؛  تُجرى  كاملة  معيارية  منهجية  مراجعات  أنواع: 
ومراجعات  فقط؛  القائمة  التوجيهية  والمبادئ  المنهجية  المراجعات  وتشمل  المقتضبة  المناهج 
للدراسات الرئيسية والمراجعات المنهجية القائمة؛ ومراجعات للدراسات الرئيسية فقط. ويبيِّن الشكل 
11-1 أنواع المراجعات السريعة، باإلضافة إلى أوجه التشابه بينها والخصائص المميزة لكل منها.
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صها
صائ

أنواع المراجعات السريعة وخ
الشكل 1-11. 

أنواع المراجعات السريعة
تقليدية
 

المراجعة المنهجية
 

)تم إجراؤها بشكل سريع(

المراجعة السريعة
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11-7 الخطوات التي تشتمل عليها عملية المراجعة السريعة

11-7-1 اختيار أنواع البيّنات الواجب جمعها وتحديد المصادر المالئمة

المراجعة  المطروح، والغرض من  السؤال  لطبيعة  البيّنات طبقًا  متعددة من  أنواع  استهداف  يمكن 
السريعة، وحجم المؤلفات المتعلقة بالموضوع محل النظر. وفي معظم الحاالت ينصب االهتمام على 
تحديد سياق البيّنات وتلخيصها بالرجوع إلى المراجعات المنهجية أو المبادئ التوجيهية "المتاحة" 
تضمين  أيًضا  يمكن  المنهجية،  المراجعات  غياب  وفي  المستوى.  بارتفاع  تتسم  التي  الصلة  ذات 
الدراسات الرئيسية عالية المستوى و/ أو الحديثة. كما يمكن تضمين األبحاث البارزة للرجوع إليها 
عند الحاجة. وأخيًرا يمكن أيًضا النظر بعين االعتبار إلى الدراسات شبه التجريبية و/ أو الدراسات 

الرصدية عالية المستوى، وفقًا لألسئلة الرئيسية وحجم البيّنات المتاحة.
محل  بالموضوع  المتعلقة  البيانات  قواعد  ذلك  في  بما  إضافية،  بيانات  قواعد  دراسة  ويمكن 
النظر وقواعد البيانات اإلقليمية. غير أن ذلك سيتوقف على الموضوع الخاضع للمراجعة وإمكانية 
الوصول إلى هذه المصادر اإلضافية. وال يشمل البحث في معظم المراجعات السريعة أكثر من اثنتين 
إلى ثالثة من قواعد البيانات األكثر صلة بالموضوع الخاضع للمراجعة؛ ويمكن وضع قواعد بيانات 

إضافية في االعتبار إذا تحولت المراجعة السريعة إلى مراجعة منهجية كاملة في مرحلة الحقة.

11-7-2 إعداد استراتيجيات البحث

يجب تحديد المفاهيم على نحو جيد من خالل مصطلحات البحث التي تتضمن عناوين الموضوعات 
الطبية )MeSH( والكلمات المدرجة داخل النصوص على حد سواء. وتتمثل أحد األمور الهامة 

في مراجعة مسودة استراتيجية البحث من جانب كل من:
أحد أعضاء فريق المراجعة السريعة اآلخرين على األقل. ■
واحد أو أكثر من خبراء المحتوى، كالفريق الفني التابع لمنظمة الصحة العالمية على سبيل  ■

المثال.
أخصائي معلومات لدى منظمة الصحة العالمية لديه الخبرة في المراجعات المنهجية. ■

وقد تكون مرشحات البحث المصدق عليها ذات فائدة كبيرة عند إجراء إحدى عمليات المراجعة 
السريعة )راجع الفصل الثامن(. وتتمثل مرشحات البحث األعظم فائدة في المرشحات التي تحتوي 
على مصطلحات الفهرس المتعلقة بنوع وتصميم الدراسة، مثلالتجربة الموجهة التي تستخدم عينات 
عشوائية )RCT(، أو المراجعة المنهجية أو استعراض التحاليل. وسييسر استخدام مرشحات تصميم 

الدراسة من فرز مصادر االستشهاد عن طريق تحديد البيّنات ذات المستوى األعلى أوالً.
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الحد األقصى من  إلى  الوصول  يمثل  المعيارية  المنهجية  المراجعة  البحث في  الهدف من  إن 
ومع  )الدقة(.  لتحديدها  أيًضا  األقصى  للحد  الوصول  محاولة  مع  )االستدعاء(  للبيانات  الحساسية 
ذلك، قد يمثل الهدف من البحث الوصول للحد األقصى من الدقة )القدرة على استبعاد المقاالت غير 
المتعلقة بالموضوع قيد البحث( بدالً من االستدعاء )القدرة على تحديد كل المقاالت ذات الصلة(. 
ويجب اإلفادة بالمنهج الذي يتم اختياره، ودواعي استخدامه، والقيود المحتملة المرتبطة به في تقرير 

المراجعة وفي وثيقة المبدأ التوجيهي.

11-7-3 البحث عن المؤلفات غير الرسمية

القيود عليه. فعلى سبيل  المؤلفات غير الرسمية ولكن مع وضع بعض  بالبحث عن  يجب االهتمام 
سريعًا.  البحث  بموضوع  تتعلق  بيانات  الصلة  ذات  للمنظمات  التابعة  المواقع  تقدم  قد  المثال، 
ويجب استشارة أخصائي المعلومات في المكتبة الموجودة بمقر منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق 

باالستراتيجية المقترحة للبحث عن المؤلفات غير الرسمية.

11-7-4 قيود البحث الشائعة

يجب النظر في القيود المتعلقة باألهلية عند إعداد استراتيجيات البحث في إطار المراجعة السريعة 
ومع  التوجيهي  الفريق  أعضاء  بين  فيما  المحتملة  القيود  مناقشة  ويجب   .)1(  )1-11 )الجزء 
أخصائي المعلومات لدى فريق المراجعة لتحقيق التوازن األمثل بين الدقة واالستدعاء فيما يتعلق 

البحث. باستراتيجيات 
بالمراجعة  المرتبطة  البحث  استراتيجيات  على  باللغة  تتعلق  قيود  وضع  عام  بوجه   سيتم 
السريعة، نظًرا ألن الترجمة تستغرق وقتًا طويالً. وينبغي اختيار اللغات المستخدمة للتضمين بعناية 
بمعدات  المتعلقة  السريعة  المراجعة  تضمنت  المثال،  سبيل  فعلى  التوجيهي.  المبدأ  لموضوع  وفقًا 
نتيجة  للعاملين في مجال الصحة في مراكز عالج اإليبوال )7(، والتي أجريت  الشخصية  الوقاية 
باللغة  أفريقيا في عام 2014، مؤلفات مكتوبة  اإليبوال في غرب  بفيروس  تفشي مرض اإلصابة 
حيث  الخبراء  رأي  وإدراج  المرض  لتفشي  الجغرافي  للتوزيع  نظًرا  فقط،  والفرنسية  اإلنجليزية 
ظهرت معظم المؤلفات ذات الصلة بهاتين اللغتين. ويتم بوجه عام تضمين البيانات االستشهادية التي 
تظهر باللغات غير المحددة أثناء مرحلة تحديد الدراسة ولكن يمكن استبعادها من التحاليل التالية إذا 
تعذر الوصول إلى النص الكامل للمقالة أو لم يتوفر الوقت الكافي أو كانت المصادر متاحة للترجمة.
المراجعة  بتقرير  الخاص  المناهج  قسم  في  التخطيط،  مقترح  في  البحث  قيود  تدوين  يجب 
السريعة، وفي وثيقة المبدأ التوجيهي. ينبغي على فريق المراجعة تقديم قائمة ــ في شكل ملحق 
إليها  التوصل  تم  التي  والملخصات  الصلة  ذات  المؤلفات  بأسماء  ــ  السريعة  المراجعة  لتقرير 

التحليل. من  مستبعدة  بلغات  نُشرت  ولكنها  البحث  أثناء 
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11-7-5 االستراتيجيات األخرى لتحديد المؤلفات ذات الصلة

قد يتم الحصول على أفضل البيانات )وربما البيانات الوحيدة( الممكنة في سياق ظهور حالة أو حدث 
الحقيقي. فعند تفشي مرض  المستحدثة وتحليلها في وقتها  المعلومات  إلي  التوصل  جديد من خالل 
اإلصابة بفيروس اإليبوال في غرب أفريقيا في عام 2014، لم يمكن الحصول على أي بيانات مقارنة 
متعلقة بذلك بشكل أساسي من خالل المراجعة المنهجية للمؤلفات التي تم نشرها. ومن ثم ابتكر فريق 
العمل التابع لمنظمة الصحة العالمية سريعًا دراسة استقصائية ونفذها فيما يتعلق بالعاملين في مجال 
الرعاية الصحية الذين أُعيدوا إلى أوطانهم وذلك لجمع المعلومات عن تجربتهم مع أنواع متعددة من 

معدات الوقاية الشخصية.

قيود البحث الشائعة فيما يتعلق بالمراجعات السريعة الجزء 1-11. 
المصادر

الببليوغرافية. ■ البيانات  يجب البحث عادًة فيما ال يتجاوز اثنتين أو ثالثة من قواعد 
وإذا توفر الوقت والمصادر الالزمة، فمن الممكن زيادة عدد المصادر. ■

اللغة
باللغة، نظًرا لما تطلبه الترجمة من وقت طويل ومصادر عديدة. ■ القيود المتعلقة  كثيًرا ما يتم تطبيق 
اللغة المستخدمة في المطبوعات لكل موضوع على حدة،  ■ التي تفرضها  تقييم الحدود  ويتطلب األمر 

مع الوضع في االعتبار أماكن انتشار المرض أو الحالة محل النظر واللغات المحتملة للمطبوعات 
ذات الصلة.

الدراسات التي يمكن االطالع عليها
الكاملة فقط )ال يشمل ذلك عادًة الملخصات(. ■ تقتصر حالة المطبوعات على النصوص 
لتحقيق الحد األقصى من الكفاءة، يجب أن تكون المقاالت متاحة إلكترونًيا من خالل إتاحة  ■

السريعة. المراجعة  لفريق  اإللكترونية  المجالت  في  االشتراكات 
ال يجب شراء المقاالت مباشرًة من إحدى المجالت إال في وجود ظروف خاصة، تتمثل في اعتبار  ■

البحث ضرورًيا وغير متاح من خالل أي وسيلة أخرى. 
المؤلفات غير الرسمية

يتم تقييم مدى فائدة المؤلفات غير الرسمية لكل موضوع على حدة. ■
محل  ■ للموضوع  وفًقا  الصلة،  ذات  بالمؤسسات  الخاصة  المواقع  بعض  دراسة  األمر  يقتضي  وقد 

المراجعة.
السنة )تواريخ البحث(

المنشورة  ■ المطبوعات  بالبحث عن  يُسمح  المثال،  )فعلى سبيل  المطبوعات بحدود معينة  تواريخ  تتقيد 
في العقد األخير فقط(.

وعند االلتزام بحد معين، فال بد من تقديم األساس المنطقي لإلطار الزمني المناسب. ■
اإلقليم

المشمولة. ■ للدراسات  الجغرافية  المواقع  القيود على  تُفرض  قد 
بداًل  ■ أقاليم بعينها،  إلى  تنتمي  لتفسير أسباب استهداف مصادر استشهاد  المنطقي  تقديم األساس  يجب 

من استهداف مؤلفات من مختلف أنحاء العالم.
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يجب فحص قوائم المراجع لكل الدراسات المتضمنة للتأكد من وجود الدراسات اإلضافية ذات 
الصلة لضمان عدم إغفال المطبوعات الرئيسية، إذا سمح الوقت بذلك.

11-7-6 الفرز واختيار الدراسة

يمكن تطبيق مناهج المراجعة المنهجية المعيارية على عملية فرز السجالت التي تم استرجاعها من 
قاعدة البيانات الببليوغرافية وغيرها من عمليات البحث. ويجب استيراد السجالت في برنامج إدارة 
المراجع بالطريقة المعتادة لتيسير إدارة السجالت وفرز مصادر االستشهاد واإلدارة أثناء صياغة 

وثيقة المبدأ التوجيهي.
من خطوتين:  عملية  على  الدراسة  اختيار  فيشتمل  المعيارية،  المنهجية  للمراجعة  بالنسبة  أما 
األولى هي فرز أسماء المؤلفات والملخصات والسجالت التي من المحتمل أن تكون ذات صلة من 
جانب شخصين فرًزا مستقالً، وكذلك السجالت التي تفتقر إلى المعلومات الالزمة لتحديد مدى أهليتها 
)مثل عدم توافر الملخصات(. وثمة منهج آخر مناسب وهو فرز جميع أسماء المؤلفات والملخصات 
من جانب شخص واحد، بينما يقتصر دور الشخص اآلخر على فحص مصادر االستشهاد التي تم 
استبعادها من جانب الشخص األول. والخطوة الثانية هي فحص النص الكامل للمطبوعات لتحديد 
مدى أهليتها من جانب اثنين من المراجعين. أما بالنسبة لمرحلة المراجعة المنهجية المعيارية، فيجب 
اتفاق اآلراء على الدراسات الواجب تضمينها والدراسات الواجب استبعادها خالل تلك المرحلة، مع 

اشتراك مراجع ثالث إذا لزم األمر.

11-7-7 استخدام نهج متدرج مع التأكيد على الوصول لمستويات أعلى من البيّنات

والمصادر،  الزمنية  الجداول  تفرضها  التي  بالقيود  السريعة  المراجعات  نطاق  التزام  على  للحفاظ 
فيجب أن تقتصر البيّنات في البداية على ما يتم التوصل إليه في المراجعات المنهجية. وإذا اقتضى 
 ،RCT عينات عشوائية  تستخدم  التي  الموجهة  التجارب  مثل  الرئيسية،  الدراسات  تضمين  األمر 
الزمنية والميزانية  الجداول  التخطيط كما يجب أن تعكس  فيجب توضيح مبررات ذلك في مقترح 
ذلك. وقد يُنظر إلى القيود اإلضافية )مثل القيود التي تفرضها النتائج أو المعايير المتعلقة بمستوى 
التي  الدراسات  استبعاد  يؤدي  وقد  الرئيسية.  الدراسات  متطلبات تضمين  تلبي  أنها  الدراسة( على 
ال تفضي إلى اإلفادة بالنتائج محل االهتمام إلى ظهور التحيز بسبب اإلفادة االنتقائية للنتائج. غير 

أن ذلك يرجع إلى التوفيق بين األمرين في ظل الجدول الزمني المضغوط والمصادر المحدودة.

11-7-8 الحصول على المنشورات

التوجيهي  المبدأ  لعدم مالءمة طبيعة  إلكترونيًا بوجه عام نظًرا  المتاحة  السجالت غير  يتم استبعاد 
المكتبات. ويجب  بين  فيما  تتطلبها االستعارة  التي  التأخير  السريعة مع فترات  النصيحة  يقدم  الذي 
أحد  أن  باستنتاج  الخروج  قبل  العالمية  الصحة  لمنظمة  التابعين  المعلومات  علماء  مع   التواصل 
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المطبوعات غير متاح، حيث أنه من الممكن أن تتمتع منظمة الصحة العالمية بإمكانية الوصول إلى 
المعلومات المطلوبة. وحتى إذا لم يتسنى الحصول على النص الكامل أو لم تكن ترجمته متاحة، قد 

يقدم الملخص معلومات قيمة، خاصةً عندما تكون البيّنات قليلة.

11-7-9 استخالص البيانات وتجميع البيِّنات

يجب قبل البدء باستخالص البيانات االهتمام بإمعان النظر في المعلومات المحددة التي ستحتاجها 
مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية التخاذ قراراتها كي يتم استخالص المعلومات الضرورية فقط. 
ويجب إعداد استمارة معيارية الستخالص المعلومات لتيسير جمع المعلومات بطريقة دقيقة جديرة 
بالثقة، كما يجب وضع االستمارة تحت االختبار التجريبي. وعادةً ما يتولى مراجع واحد استخالص 
البيانات بينما يتحقق اآلخر من صحة كل ما يتم تسجيله. وإذا لم يتسنى إجراء ذلك التحقق، فيجب 
فحص عينة عشوائية من الدراسات المتضمنة تصل إلى 10% منها كحد أدنى حيث يتم ذلك بشكل 
منفصل لتوفير منهج قياسي للتأكد من تحقيق المستوى المطلوب. فإذا انخفضت نسبة الموافقة بين 

المقيِّمين، فسيقتضي ذلك مراجعة كل البيانات المستخلصة والتحقق من صحتها.

11-7-10 تقييم خطر التحيز على مستوى الدراسة الفردية

يجب أن يتولى فريق المراجعة تقييم خطورة التحيز فيما يتعلق بالدراسات الفردية، تماًما مثلما يحدث 
في المراجعة المنهجية المعيارية. وتُعد هذه الخطوة ضرورية لتفسير نتائج المراجعة السريعة على 
نحو صحيح والستخدام GRADE لتقييم مدى قوة مجموعة البيّنات المتعلقة بكل نتيجة. وبالنسبة 
الختيار  التحيز  خطورة  تقييم  استخدام  الممكن  فمن  الخصوص،  وجه  على  السريعة  للمراجعات 
الدراسات التي تشملها المراجعة، وذلك بمجرد تطبيق المعايير األولية القائمة على تصميم الدراسة.

11-7-11 تجميع البيِّنات

للبحث  اإلجمالية  النتائج  يوضح  ملخص  األول،  المقام  في  السريعة،  المراجعة  تقرير  يتضمن 
االنسيابي  التخطيطي  الرسم  يقدم  والتدخالت.  الدراسة  لمجتمع  العامة  والخصائص  المؤلفات  عن 
للبيِّنات التي  للقارئ حول عملية المراجعة السريعة ووصف قصير  PRISMA )8( نظرة عامة 
تم التوصل إليها. ويجب أن تتضمن كل عمليات المراجعة السريعة ملخص سردي لألدلة التي تم 

.PICO التوصل إليها، والتي تم تخطيطها بوجه عام بحيث ترتبط بإطار

147
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الدراسة  نتائج  بتصنيف  البدء  بالنتائج،  المتعلقة  البيانات  فهم  في  للبدء  المجدي  من  يكون  قد 
مجموعة  من  االنتهاء  بمجرد  قاطعة.  غير  نتائج  أو  للتحكم،  تدعو  نتائج  أو  للتدخل،  تدعو  كنتائج 
النتائج،  بيانات  استخالص  يمكن  نتيجة،  بكل  الخاصة  المشمولة  بالدراسات  المتعلقة  الموضوعات 
باإلضافة إلى تقديرات األثر )مثل نسبة االحتمال، أو الخطورة النسبية، أو فروق المتوسطات، أو 
ذلك على  وينطوي  بها(.  المتعلقة  المطابقة  الثقة  التحاليل[، وحدود  استعراض  ]أي  الملخص  تأثير 
جولة أخرى من استخالص البيانات السترجاع البيانات اإلضافية. ويمكن الستخالص النتائج عن 
طريق النهج المرحلي واتباع أسلوب يتسم بالسعي نحو الهدف أن يوفر في الوقت إذا لم يتضح منذ 

البداية البيانات األكثر صلة بالغرض.
الهامة  بالنتائج  المتعلقة  البيانات  وتجميع  المشمولة  للدراسات  النوعي  الوصف  اكتمال  بمجرد 
البيانات مع االستعانة بمشورة  السريعة من خطة تحليل  المراجعة  والبالغة األهمية، سينتهي فريق 
الفريق التوجيهي. وطبقًا للتوصيات المعتمدة على GRADE، يجب أن يكون تجميع البيّنات مرتبًطا 
بالنتائج. قد ال يكون التجميع الكمي للدراسات الرئيسية )أي استعراض التحاليل( ممكنًا عند إجراء 
المراجعات السريعة إذا لم يتيح الوقت والمصادر المتوفرة ذلك. ومع ذلك يجب اإلفادة بنتائج عمليات 
استعراض التحاليل السابقة النشر. ويوضح الشكل 11-2 الخطوات والقرارات المتضمنة في عملية 

اختيار نوع البيِّنات والنهج المتبع لتحليل البيانات وعمليات التجميع.

GRADE 11-7-12 تقييم جودة مجموعة البيِّنات باستخدام

نوع  مع  يتناسب  لما  وفقًا   ،GRADE باستخدام  نتيجة  بكل  المتعلقة  البيّنات  مجموعة  تقييم  يجب 
اتخاذ  في  األهمية  بالغة  النتائج  على  االهتمام  وينصب  التاسع(.  الفصل  )راجع  المتضمنة  البيانات 
متوسطة  النتائج  على  وليس  السريعة،  النصيحة  تقدم  التي  التوجيهية  المبادئ  إطار  في  القرارات 
األهمية أو النتائج البديلة أو غير ذلك من أنواع النتائج. وعلى الرغم من ذلك، قد تفرض الحاجة 
بعض االستثناءات عندما تكون النتائج قليلة ويتطلب األمر اتخاذ القرارات بناًء على البيّنات غير 

المباشرة، بما في ذلك النتائج متوسطة األهمية على سبيل المثال.
تتوافر  التي  الحاالت  على   GRADE باستخدام  للبيِّنات  النوعية  الجودة  تقييمات  تقتصر  ال 
الحاالت،  هذه  مثل  وفي  للبيِّنات.  تجميع وصفي  تقييم  أيًضا  ويمكن  المجمعة:  التأثير  تقديرات  بها 
لن يمثل تقييم األثر تقييم ذو نقطة واحدة في وجود حد للثقة يبلغ 95%، ولكنه بدالً من ذلك يمثل 
مجموعة من اآلثار التي تم رصدها خالل الدراسات المشمولة. ويمكن تقييم مدى اتساق التأثير ودقته 
وحجمه باإلضافة إلى نطاقات GRADE األخرى، طبقًا للتوجيهات اإلرشادية الروتينية. وضمن 
فئة "االعتبارات األخرى" في GRADE، بإمكان المراجع إدراج أي تعديالت لمناهج المراجعة 

المنهجية المعيارية التي قد تكون أثرت على قوة االستنتاجات المستخلصة أثناء المراجعة.
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11-8 تقرير المراجعة السريعة

يجب أن يقدم فريق المراجعة تقريًرا موجًزا يلخص باختصار ولكن بطريقة منهجية المناهج 
المستخدمة ونتائج المراجعة. وقد تم إدراج العناصر المقترحة لتقرير المراجعة السريعة في 
الجزء 11-2 وينبغي توضيح كل العناصر باختصار؛ فال داعي للمغاالة في ذكر التفاصيل. 
فالمناهج المتبعة في المراجعة السريعة يجب أن تُذكر تفاصيلها للحد الذي يتيح تكرارها. ومن 
األمور التي تحقق نفعًا كبيًرا تضمين قسم قصير يدور حول الفجوات في البيِّنات ومتطلبات 
األبحاث المستقبلية وتتجلى أهميته الخاصة في حال قلة البيانات. ويجب اإلفصاح كتابةً عما 
يشير إلى أن الغرض من المراجعة السريعة ال يتمثل في إجراء مراجعة منهجية عالية القيمة، 

ومن ثم يجب تفسير نتائجها بحذر والنظر إليها في إطار سياق بعينه.

يُتبع...

العناصر المقترحة لتقرير المراجعة السريعة الجزء 2-11 
المقدمة

التوجيهي ■ بالمبدأ  المتعلق  السريعة والسياق  المراجعة  تقوم عليه  الذي  المنطقي  توضيح موجز لألساس 
بها( ■ المرتبطة  التواريخ  السريعة )مع إضافة  المراجعة  تستغرقها عملية  التي  الفترة 
اإلشارة إلى أن العملية محل النظر تمثل مراجعة سريعة ويجب تفسيرها من هذا المنطلق ■

األساليب
■ PICO بطريقة  النهائية  الرئيسية  األسئلة  صياغة 
والهامة ■ الحاسمة  النتائج  اختيار  كيفية 
الدراسة ■ تستثنيه  وما  تتضمنه  بما  المتعلقة  المعايير 
يشملها ■ التي  البيانات  وقواعد  البحث  استراتيجيات 
المشمولة ■ الدراسات  المجموعة األخيرة من  لفرز مصادر االستشهاد وتحديد  المنهجية  األساليب 
البيانات ■ استخالص  عملية 
الفردية ■ الدراسة  التحيز على مستوى  تقييم خطر 
البيِّنات لكل  ■ النوعية لمجموعة  لتقييم الجودة  المنهجية  GRADE أو غيره من األساليب  استخدام نهج 

الحاسمة النتائج  من  نتيجة 
البيانات ■ تجميع  عملية  توضيح 

النتائج
■ )8 ( PRISMA البحث، بما يشمل المخطط االنسيابي بأسلوب  لنتائج  الكامل  التوثيق 
المتعلقة بكل سؤال رئيسي ■ النتائج  بملخص  جدول 
GRADE )أو النسخ المعدلة له( لكل سؤال من األسئلة الرئيسية ■ وصف البيِّنات بنهج 
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11-9 صياغة التوصيات

11-9-1 التنظيم لعقد اجتماع لمجموعة إعداد المبادئ التوجيهية

يجب على الموظف المختص والمسؤول والفريق التوجيهي منذ اللحظة األولى لعملية إعداد المبادئ 
التوجيهية التخطيط الجتماع مجموعة إعداد المبادئ التوجيهية حيث تتم صياغة التوصيات. وبسبب 
الجدول الزمني المضغوط، يجب االلتفات إلى التفاصيل اإلدارية في مرحلة مبكرة. ويتضمن ذلك 
المحتملين،  التوجيهية  المبادئ  إعداد  مجموعة  الدعوات ألعضاء  وإصدار  االجتماع،  مكان  تحديد 
تستغرق  المهام  فهذه  السفر.  وتنظيم رحالت  المصالح،  وإدارة تضارب  المصالح  إقرارات  وجمع 

فترة زمنية طويلة ومن الضروري تقديم الدعم اإلداري المكثف الالزم لها.

...تابع

المناقشة
التركيز بصفة خاصة على كيفية اختالف  ■ المفروضة عليها، مع  المراجعة والقيود  لعملية  القوة  نقاط 

التي  للتحيز  المحتملة  والخطورة  المعيارية  المنهجية  بالمراجعة  المتعلقة  تلك  المتبعة عن  المناهج 
السريعة المراجعة  عملية  تفرضها 

مستقبلية ■ أبحاث  إلى  الحاجة 
صفحة المعلومات

وتقدير ■ شكر 
التأليف ■ في  والمشاركين  بالمؤلفين  قائمة 
السريعة ■ للمراجعة  االستشهاد  ذكر مصادر  كيفية 
التقرير ■ لكاتبي  المصالح  إقرار 
السريعة ■ بالمراجعة  المتعلقة  التمويل  مصادر 
السريعة ■ المراجعة  المفروضة على عملية  بالقيود  المتعلق  اإلفصاح  بيان 

قائمة المراجع
الملحقات )حسب االقتضاء(

التضمين، فضاًل عن مصادر االستشهاد ■ تفي بمتطلبات معايير  قائمة دراسات 
الكاملة، فضاًل عن مصادر االستشهاد. ■ النصوص  أثناء مرحلة فرز  المستبعدة  المطبوعات  قائمة 
القائمة  ■ اللغة اإلنجليزية أو لغة أجنبية محددة، بحيث تفي  المكتوبة بلغات غير  الدراسات  قائمة 

التضمين معايير  بمتطلبات 
البيانات ■ استخالص  جداول 
التحيز ■ جداول ملخص خطورة 
■ GRADE بنهج  البيّنات  توصيفات 

GRADE: تصنيف تقييم التوصيات، واإلعداد والتقييم؛ PICO: قطاع السكان، وجانب التدخل المطلوب تحديد 
جدواه، ووجه المقارنة، والمحصلة المرجوة؛ PRISMA: المواد المفضلة في إعداد التقارير للرسم التخطيطي 

االنسيابي للمراجعات المنهجية واستعراض التحاليل
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ويمكن إعداد التوصيات من خالل اجتماع إلكتروني إذا حال عنصر الوقت أو القيود المتعلقة 
بالموارد دون عقد اجتماع بحضور األشخاص. وعلى الرغم من ذلك يُفضل بوجه عام عقد اجتماع 

العالمية. الصحة  لمنظمة  التوجيهية  بالمبادئ  المتعلقة  التوصيات  بحضور األشخاص لصياغة 

11-9-2 من البيّنات إلى التوصيات

النصيحة  تقدم  التي  التوجيهية  المبادئ  إعداد  التوصيات عند  GRADE لصياغة  نهج  اتباع  يجب 
السريعة )راجع الفصل العاشر(. ويمكن وضع األدوات المستخدمة لترجمة البيِّنات موضع التنفيذ 
التوجيهية  والمبادئ  السريعة  النصيحة  تقدم  التي  التوجيهية  المبادئ  من  كل  في  متساوية  بدرجة 
البيانات  السريعة جمع  النصيحة  يقدم  الذي  التوجيهي  المبدأ  إطار  في  يتسنى  ما  ونادًرا  المعيارية. 
الرئيسية أو إجراء مراجعة للقيم واألفضليات المحيطة بالنتائج محل االهتمام في المبدأ التوجيهي، 
كما أن الوقت لن يسمح بجمع معلومات تفصيلية عن استخدام الموارد. وعلى الرغم من ذلك، يجب 
الوقاية  القفازات باعتبارها جزًءا من معدات  التي يسهل الحصول عليها )مثل تكلفة  البيانات  جمع 

الشخصية المستخدمة في عام 2014 عند تفشي مرض اإليبوال في غرب أفريقيا(.

11-10 صياغة وثيقة المبادئ التوجيهية

تتشابه العملية والموارد الالزمة لصياغة الوثيقة الختامية للمبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة 
تحديد  وينبغي  المعيارية.  التوجيهية  المبادئ  تتطلبها صياغة  التي  تلك  مع  األساسي  مضمونها  في 
الكاتب في مرحلة مبكرة وفي معظم الحاالت سيكون الموظف المختص المسؤول أو عضو أو أكثر 
من أعضاء الفريق التوجيهي اآلخرين. فإذا تمت االستعانة بمتعاقد خارجي، يجب تحديده أو تحديدها 
في مرحلة قريبة من بداية عملية إعداد المبادئ التوجيهية ويتحتم مشاركته أو مشاركتها في جميع 

مراحل العملية.

11-11 مراجعة ندية خارجية

يُعد إجراء المراجعة الندية لمسودة الوثيقة الختامية للمبادئ التوجيهية، الداخلي والخارجي على حد 
سواء فيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية، أمًرا هاًما في كل المبادئ التوجيهية التي تقدمها منظمة 
على  الندية  المراجعة  إجراء  وسيتم  سريعًا.  تقدَم  التي  المبادئ  تلك  ذلك  في  بما  العالمية،  الصحة 
نحو عاجل ومقتضب في إطار المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة. وينبغي على الفريق 
التوجيهي تحديد من ثالث إلى ستة أشخاص رئيسين في مرحلة مبكرة أثناء عملية إعداد المبادئ 
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التوجيهية والتماس االهتمام والتوافر وااللتزام من جانبهم فيما يتعلق بالمراجعات المنوطة بهم وذلك 
لفترة زمنية قصيرة تلزم إلكمال المهمة التي تقع على عاتقهم. كما ينبغي طلب مراجعة مسودة الوثيقة 
مجال  في  الطوارئ  حاالت  التصدي إلحدى  في  المشاركة  الرائدة  الخارجية  المنظمات  جانب  من 
الصحة العمومية. ويفضي ذلك إلى تعزيز المشاركة وتسوية االنضمام أثناء مرحلة نشر المعلومات 
والتنفيذ كما يتيح الفرصة لطرح المشكالت والتعامل معها قبل النشر. ويتضح قصر الفترة الزمنية 
التي تستغرقها المراجعة الندية على نحو ملحوظ بدرجة أكبر من تلك التي يتطلبها المبدأ التوجيهي 

المعياري؛ فقد يُسمح للمراجعين بفترة تتراوح بين 48 و72 ساعة إلتمام المراجعة المنوطة بهم.
قد تحول القيود الزمنية، في حاالت نادرة جدًا، دون إجراء أي شكل من أشكال المراجعة الندية 
النصيحة السريعة. ومن ثم يتطلب أدنى حد لما يُسمح به  التي تقدم  التوجيهية  المبادئ  أثناء إعداد 
يتعلق  فيما  إسهاماتها  لتقديم  العالمية  الصحة  لدى منظمة  الصلة  اإلدارات ذات  لكل  الفرصة  إتاحة 

بالنقاط الجوهرية لتضمينها في الوثيقة الختامية.

11-12 عملية التنفيذ وأهمية السياق

يتم استخالص معظم البيِّنات المستمدة من األبحاث في بيئات ومجتمعات تختلف عن تلك المتضررة 
من حالة الطوارئ في مجال الصحة العمومية. وبالتالي قد تصل إمكانية تطبيق هذه البيِّنات بصورة 
العوامل  تغيير  كيفية  في  بالنظر  االهتمام  ويجدر  محدودة.  درجة  إلى  الحالي  السياق  في  مباشرة 
التنفيذ  على  رة  الميّسِ والعناصر  العوائق  من  العديد  تأثير  وكيفية  التدخل،  وأضرار  لمنافع  السياقية 
والتأثير. ومن ثم يجب أن يتناسب تجميع البيِّنات في إطار المراجعة السريعة التي تعتمد بقوة على 
التي تشتمل عليها  المراحل  المحلي خالل كل  السياق  المنهجية مع  المراجعة  المستمدة من  البيِّنات 
عملية إعداد المبادئ التوجيهية، كما يجب تزويد صانعي القرار على الصعيد الوطني والصعيد دون 
المرتبطة  البيئة  في  التوصيات  وتنفيذ  البيِّنات  لتطبيق  الالزمة  بالمعلومات  سواء  حد  على  الوطني 

بهم )9(.

11-13 النشر

فيما يخص  المبيَّنة  الخطوات  نفس  للنشر  التوجيهية  للمبادئ  الختامية  الوثيقة  إعداد  تتضمن مرحلة 
المبادئ التوجيهية المعيارية. وسيتم استخدام الوسائط اإللكترونية كما جرت العادة لنشر المعلومات 
كمرحلة أولية، يتبعها تداول المطبوعات حسبما تقتضي الحاجة في السياق المحلي )راجع الفصل 

الثاني عشر والفصل الثالث عشر(.
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11-14 التحديث

يجب الحفاظ على تحديث كل المبادئ التوجيهية واتساقها مع أفضل البيِّنات المتاحة. وتتجلى أهمية ذلك 
وصعوبة تنفيذه في إطار حاالت الطوارئ في مجال الصحة العمومية، فدائًما ما تظهر بيانات جديدة وتنشأ 
الخبرات باستمرار. ويتحتم على الوحدة التقنية المكلفة بالمسؤولية الرئيسية المتعلقة بالمبادئ التوجيهية 
التي تقدم النصيحة السريعة الدراية بالمعلومات الجديدة واالستمرار في تقييم احتمال تأثير هذه المعلومات 
على التوصيات المقدمة في إطار المبادئ التوجيهية. وإذا أشارت البيانات المستحدثة إلى وجوب مراجعة 

التوصيات الحالية، فيتوجب على منظمة الصحة العالمية االضطالع بهذه المراجعة. 
وفي ضوء ما سبق، جدير باالهتمام اإلشارة إلى احتمال قصر فترة فاعلية المبدأ التوجيهي الذي 
يقدم النصيحة السريعة في وثيقة المبدأ التوجيهي وأي ملخصات، خاصةً إذا تم إعداد المبدأ التوجيهي 
الذي يقدم النصيحة السريعة أثناء المراحل األولى لظهور أو تطور حالة جديدة وكانت البيانات ال 
تزال في مرحلة الجمع. ويجب إبراز التاريخ الذي ينبغي مع حلوله مراجعة المبدأ التوجيهي السريع 

في وثيقة المبدأ التوجيهي وأي ملخصات ومنتجات مشتقة عنه أو أدوات تنفيذية له.
ويجب أيًضا على الفريق التوجيهي تقرير إذا ما كان األمر يستوجب استبدال المبدأ التوجيهي الذي 
يقدم النصيحة السريعة بالمبدأ التوجيهي المعياري والوقت المناسب لذلك. ويتوقف ذلك على مدى قرب 
المعياري طبقًا  التوجيهي  المبدأ  وإعداد  السريعة  النصيحة  يقدم  الذي  التوجيهي  المبدأ  إعداد  بين  التشابه 
في  وضعها  الواجب  الهامة  األمور  وتشمل  الجديدة.  المعلومات  ظهور  ومعدل  المنهجية،  للمراجعات 
االعتبار مدى تضييق النطاق فيما يتعلق بالمبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة، ومستوى الحاجة 
إلى الخروج بتوصيات تعتمد على أسئلة رئيسية إضافية، واحتياجات العديد من األقليات. فعلى سبيل المثال، 
اتسمت التوجيهات المؤقتة المقدمة من جانب منظمة الصحة العالمية أثناء تفشي وباء اإلصابة بفيروس 
أنفلونزا الخنازير )H1N1( عام 2009 بااللتباس في حالة استخدام العوامل المضادة للفيروسات للنساء 
الحوامل. وعلى الرغم من ذلك، عندما اتضحت الحقائق عن هذا الوباء، اتضح أن النساء الحوامل عرضة 
لإلصابة بالمرض بدرجة حادة؛ وبالتالي انصب االهتمام على هذه الفئة السكانية في التوجيهات التي تمت 
مراجعتها )10(. وقد تقرر منظمة الصحة العالمية، في حاالت بعينها، إجراء المراجعات المنهجية تحت 
رعايتها وتطبيق عملية إعداد مبدأ توجيهي معياري لتحديث المعلومات وحسم األمر فيما يتعلق بالتوصيات 
شديدة التأثير أو المثيرة للجدل والخالف، حتى في حالة عدم اإلفادة ببيِّنات جديدة تتعلق بالنقاط الجوهرية.

11-15 لجنة استعراض المبادئ التوجيهية المعنية بالمبادئ التوجيهية التي 
تقدم النصيحة السريعة

يجب التصديق على إعداد المبدأ التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة من جانب لجنة استعراض 
المبادئ التوجيهية. ويُنظر في مدى مالءمة إعداد أحد المبادئ التوجيهية في سياق حالة طوارئ معينة 
في مجال الصحة العمومية عندما تتصل الوحدة التقنية بأمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية؛ 
 ويتم التعامل مع ذلك رسميًا عندما تراجع لجنة استعراض المبادئ التوجيهية مقترح التخطيط. وال بد 
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أن يقدم مقترح التخطيط مبررات كافية لتطبيق تلك العملية العاجلة والمقتضبة؛ أما حاالت الطوارئ 
التي تستمر لفترة ممتدة وتستدعي وجود مبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة فهي حاالت نادرة.

بالمبدأ  المتعلق  التخطيط  مقترح  من  كل  تراجع  أن  التوجيهية  المبادئ  استعراض  للجنة  البد 
التوجيهي الذي يقدم النصيحة السريعة والمبدأ التوجيهي النهائي والتصديق عليهما في نهاية األمر، 
في  الموضحة  األساسية  والمعايير  المبادئ  وتنطبق  المعيارية.  التوجيهية  المبادئ  مع  يحدث  مثلما 
هذا الدليل على المبادئ التوجيهية التي تقدم النصيحة السريعة. وسيتم وضع الحاالت االستثنائية في 
االعتبار اعتمادًا على دراسة كل حالة على حدة، وفقًا لما تفرضه الظروف واالحتياجات المرتبطة 

بحالة الطوارئ في مجال الصحة العمومية.
وستنفذ لجنة استعراض المبادئ التوجيهية واألمانة الخاصة بها عمليات مقتضبة وعاجلة عند 
االضطالع بإعداد مبدأ توجيهي يقدم النصيحة السريعة والموافقة عليه من جانب لجنة استعراض 
المبادئ التوجيهية. وستجري لجنة استعراض المبادئ التوجيهية مراجعات ُمستعجلة لمقترح التخطيط 
والمبدأ التوجيهي النهائي وستعقد اجتماعات لتحقيق الغرض المطلوب أو تنفذ عمليات وإجراءات 

أخرى لتقديم تعليقات في الوقت المناسب وكذلك تقييم اللجنة.

11-16 النتائج المستخلصة

السريعة في  النصيحة  يقدم  المستخدمة إلعداد مبدأ توجيهي  العمليات والمناهج  الفصل  يوضح هذا 
غضون فترة تتراوح من شهر واحد إلى ثالثة أشهر في سياق حاالت الطوارئ في مجال الصحة 
العمومية. يختلف إعداد مبدأ توجيهي سريع ُمعد مسبقًا في نقاط هامة عن إعداد مبدأ توجيهي معياري. 
المبدأ  على عكس  السريعة،  النصيحة  يقدم  الذي  التوجيهي  بالمبدأ  المتعلق  النطاق  يكون  أن  يتحتم 
التوجيهي المعياري، ضيق جدًا لتكون عملية اإلعداد ممكنة في اإلطار الزمني المتاح. وعالوةً على 
ذلك، ال بد من تحديد فريق العمل التابع لمنظمة الصحة العالمية والخبراء الخارجيين ومشاركتهم 
في المهمة المنوطة بهم منذ اللحظة األولى لعملية إعداد المبدأ التوجيهي، ومن الضروري التواصل 
الفني  والدعم  الُمستعجلة  العمليات  تجهيز  من  تتمكن  حتى  التوجيهية  المبادئ  استعراض  لجنة  مع 
المطلوب. وقد تختلف المناهج المتعلقة بمراجعة البيِّنات والمستخدمة في إعداد المبدأ التوجيهي الذي 
بسبب  المعيارية  المنهجية  المراجعات  المستخدمة إلجراء  المناهج  تلك  السريعة عن  النصيحة  يقدم 
القيود التي تظهر أثناء البحث المتعلق بقواعد البيانات الببليوغرافية وغيرها من مصادر المعلومات؛ 
والحاجة إلى منهج يتسم بالمرونة والتكرارية إلنشاء المعايير المتعلقة بتضمين واستبعاد الدراسات، 

واستخالص البيانات وتجميع البيِّنات؛ والطابع المقتضب لتقرير المراجعة.
وعلى الرغم من ذلك تنطبق المبادئ والمعايير الجوهرية للمبادئ التوجيهية المقدمة من منظمة 
الصحة العالمية: الوصول بالتحيز إلى أدنى حد له؛ وتطبيق العمليات التي تتسم بالشفافية والمناهج 
الواضحة القابلة للتكرار؛ واالهتمام باحتياجات الجمهور المستهدف وبمصالح األفراد والمجتمعات 
التي تتأثر بالتوصيات. ويشمل تطبيق هذه المبادئ والوفاء بمتطلبات المعايير على الرغم من وجود 
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حالة الطوارئ والجداول الزمنية المضغوطة إجراء بعض عمليات التوفيق والتمتع بالخبرة بمناهج 
إعداد المبادئ التوجيهية في مجال الموضوع المنظور في المبدأ التوجيهي المطلوب. ويتطلب األمر 
ذكر القيود المتعلقة بالمبدأ التوجيهي، والتي تشمل قصر فترة الفاعلية، بأسلوب يتسم بالشفافية ومن 

الضروري أن تلتزم الوحدة التقنية المسؤولة بتحديث التوصيات حسبما تقتضي الحاجة.
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  تتسم مرحلة إعداد المبدأ التوجيهي بأهميتها، وحرًصا على الوصول إلى الجمهور المستهدف 
بطريقة مالئمة، تتطلب عملية إنتاج المبادئ التوجيهية ونشرها تخطيًطا متأنيًا. من الضروري أن يتم 

تنسيق المعطيات المقدمة من العديد من المساهمين في المراحل التالية:
صياغة بالمبادئ التوجيهية ■
إدارة المراجعة الندية ■
متابعة عمليات اإلنتاج والنشر التابعة لمنظمة الصحة العالمية؛ ■
نشر المبدأ التوجيهي ■
تحديث محتواه ■

12-1 الصيغة الشكلية للمبدأ التوجيهي
وملحقات.  رئيسي،  وموضوع  تنفيذي،  ملخص  على  التوجيهية  المبادئ  جميع  تحتوي  أن  يجب 
ويجب أن يحتوي الملخص التنفيذي على التوصيات الرئيسية للمبدأ التوجيهي. نظًرا ألنه غالبًا ما 
تتم قراءة الملخصات التنفيذية باعتبارها مستندات مستقلة، فإنه يجب تحديد طول التوصية والجودة 
النوعية للبيّنات لكل توصية في الملخص التنفيذي، وكذلك في الموضوع الرئيسي للمبدأ التوجيهي. 
قد يرغب الكتّاب في مالحظة المشكالت التي تتعلق بالسياق لكل توصية وتضمين قسم يشتمل على 

االستشهادات واألساليب المختصرة، على الرغم من أنها غير مطلوبة.
يجب أن يشتمل النص الرئيسي للمبدأ التوجيهي على جدول المحتويات، والمقدمة، واألساليب، 
حاالت  مع  واالنتماءات،  واألدوار،  المشاركين،  جميع  إدراج  ويجب  واالستنتاجات.  والتوصيات، 
تضارب المصالح الخاصة بهم وكيفية إدارتها. كما يمكن مراعاة الشؤون الجنسانية بين المجموعات 

المشاركة.
يمكن تقديم المراجعة المنهجية )واحدة كانت أو أكثر(، وعمليات تقييم المحصالت(، وملخصات 
النتائج، وتوصيفات البيّنات بنهج GRADE، وإطارات العمل والجداول الخاصة بسير العمل من 
البيّنات إلى إصدار القرارات، وأي عمليات توثيق أخرى ذات صلة في الملحقات و/أو قد يتم نشرها 
الرئيسي. يجب اإلبالغ  التوجيهي  بالمبدأ  الخاصة  الطباعة والتوزيع  يقلل من تكلفة  إلكترونيًا، مما 
عن المراجعات المنهجية بالمطابقة مع العناصر المفضلة التي تم اإلبالغ عنها للمراجعات المنهجية 
والتحليالت التالية )PRISMA( ) 1( يجب ذكر جميع المواد المتوفرة عبر شبكة اإلنترنت خالل 
المبدأ التوجيهي ذاته وتقديمها إلى لجنة استعراض المبادئ التوجيهية عند الرغبة في الحصول على 

النهائية. الموافقة 
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 )2(   AGREE-II التقييم  أداة  استخدام  يتم  أن  يجب  االعتماد،  عملية  إلجراء  اإلرسال  قبل 
للوقوف على ما إذا كان المبدأ التوجيهي يلبي معايير الجودة الدولية ومعايير التقارير.

12-2 المراجعة الندية
يجب أن تخضع المبادئ التوجيهية التابعة لمنظمة الصحة العالمية للمراجعة الندية قبل إتمام الصياغة 
مسؤولية  األساس  في  الثالث(  الفصل  )راجع  الخارجية  المراجعة  فريق  ويتولى  نشرها.  تم  لكي 
المراجعة الندية، باإلضافة إلى األقسام المعنية في المراكز الرئيسية التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
والمكاتب اإلقليمية. يجب نشر الصيغة النهائية للمبدأ التوجيهي مع التوصيات إلجراء المراجعة قبل 
إرسالها إلى عملية التصديق التابعة لمنظمة الصحة العالمية وإلى لجنة استعراض المبادئ التوجيهية. 
فإن القائمين على المراجعة الندية الذين يعملون بصفة فردية يحتاجون إلى إكمال نموذج إقرارات 
المصالح، بينما من يقومون بالمراجعة من الممثلين للمؤسسات ال يحتاجون إلى إكمال هذا النموذج 

)راجع الفصل السادس(.
يجب أن يكون الطلب الموجه إلى مجموعة المراجعة الخارجية للحصول على التعليقات حول 
التغييرات  تقييد  التي يمكن إجراؤها. يجب  بالتغييرات  التوجيهي واضًحا فيما يتعلق  المبدأ  صياغة 
في هذه المرحلة بحيث ال يشوبها حدوث أخطاء في الحقائق، وعمليات التوضيح، واالعتبارات التي 
على  القائمون  كان  إذا  التوصيات.  تطبيق  بها  يتم  التي  والحاالت  والتطويع،  التنفيذ،  بعملية  تتعلق 
عملية المراجعة الندية لديهم مخاوف تتعلق بصياغة التوصيات، فسيتم إشراك فريق إعداد المبادئ 

التوجيهية في معالجة هذه المخاوف والموافقة على أية تغييرات.
الفصل  )راجع  التخطيطي  المقترح  في  عليهم  والرد  التعليقات  مراجعة  عملية  تحديد  يجب 
من  ذلك،  من  الرغم  وعلى  مستقلة.  بصورة  تعليق  كل  على  الرد  يتم  أن  الضروري  من  الرابع(. 
الضروري أن تخبر القائمين على عملية المراجعة بكيفية معالجة التعليقات من خالل تزوديهم بنسخة 
من المبدأ التوجيهي الذي تم نشره )والذي يشمل الشكر والتقدير إلسهاماتهم(. كما يمكن للموظف 
التقني المسؤول أن يوافي القائمين على المراجعة الندّية بنسخة من المبدأ التوجيهي تشمل التغييرات 

التي تم تحديدها، أو تلخيص منفصل للنقاط أو الردود.
أخرى  مراحل  في  الخارجيين  الخبراء  وتعليق  الندية  المراجعة  على  للحصول  السعي  يمكن 
متنوعة، اعتمادًا على الجدول الزمني، وطبيعة الخالفات التي تنشأ حول موضوع المبدأ التوجيهي، 

والعالقات بين الفرق المختلفة المساهمة في عملية إعداد المبدأ التوجيهي.
 أثناء مرحلة التخطيط، يمكن نشر صياغات األسئلة الرئيسية )بصيغة PICO( للحصول  ■

على التعليقات الخاصة بالخبراء التقنيين والخبراء في مجال العدالة، والشؤون الجنسانية، 
وحقوق اإلنسان في المراكز الرئيسية والمكاتب اإلقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، 

باإلضافة إلى أعضاء مجموعة المراجعة الخارجية والمستخدمين النهائيين المرتقبين للمبدأ 
التوجيهي.
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يمكن نشر بروتوكوالت المراجعة المنهجية الُمحدد الستراتيجية البحث، ومعايير أهلية  ■
الدراسة وأساليب تكوين البحث ألعضاء مجموعة المراجعة الخارجية للحصول على 

تعليقاتهم.
يمكن إرسال قائمة تضم الدراسات التي تحددها قواعد البيانات الببليوغرافية البحثية إلى الخبراء  ■

التقنيين للبحث عن الدراسات الناقصة.
يمكن إرسال الصياغة الخاصة بتوصيفات البيّنات إلى الخبراء، وذلك أيًضا لتحديد البيانات  ■

الناقصة.

تتطلب جميع المبادئ التوجيهية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بعض أشكال المراجعة الندية 
الخارجية لصياغة المبدأ التوجيهي النهائي. نظًرا للقيود الزمنية في عملية اإلعداد للمبادئ التوجيهية 
المتعلقة بالمشورة السريعة، قد يتم تحديد عدد محدود من القائمين على المراجعة الخارجية ومنحهم 

نطاقًا زمنيًا قصيًرا.

12-3 عملية اإلنتاج
يجب أن تتبع عملية إنتاج المبادئ التوجيهية التابعة لمنظمة الصحة العالمية نفس العملية التي تمر 
بها المطبوعات األخرى التابعة لمنظمة الصحة العالمية. تتوفر المعلومات التفصيلية حول كل خطوة 
يتم   .)3( العالمية  الصحة  بمنظمة  الخاص  اإلنترانت  موقع  على  العالمية  الصحة  منظمة  لموظفي 

تقديم نظرة عامة مختصرة هنا. 

12-3-1 الكتابة

يجب تحدد كاتب في مرحلة مبكرة من العملية مع الحرص على إشراكه خالل عملية إعداد المبادئ 
العالمية أو متعاقدًا  العمل في منظمة الصحة  الكاتب عضًوا في فريق  التوجيهية. ويمكن أن يكون 
على أساس العمل الحر. ومن المهم في كلتا الحالتين أن يتم وضع تقدير دقيق للمتطلبات التي سيتم 
تحديدها لوفقًا لوقت الشخص. بمجرد أن يكون لديك الفكرة حول الطول التقريبي للمستند الخاص بك، 
فإنه يمكنك إجراء الحساب التقريبي للوقت المطلوب ويمكن بدء المفاوضات مع الكاتب الخارجي 
إذا تطلب األمر. ال تمتلك منظمة الصحة العالمية مقياًسا معياريُا لتقدير أجر الكتّاب، ولكن عادةً ما 
تنصح إدارة الطباعة والنشر التابعة لمنظمة الصحة العالمية بتحديد 0-50 دوالر أمريكي كحد أدنى 
لكل كلمة يقوم بها الكتّاب، أو السعر اليومي الذي تم التفاوض بشأنه من أسعار الدفع اليومية الحالية 
من المستشارين )المتوفرة في eManual(. في حالة إجراء المفاوضات بشأن الرسوم والجداول، 

قم بحساب الحد األدنى ألسبوع واحد من وقت العمل الكامل إلنتاج 5000 كلمة.
للقيام  للخبراء  الطلب  توجيه  أن  كما  التوجيهي،  المبدأ  كتابة  عند  كتّاب  بعدة  االستعانة  تجنب 
تكن  لم  إذا  ولكن  العمل،  إلتمام  التكلفة  ومنخفض  فعاالً  أسلوبًا  يبدو  قد  بالمجان  الفصول  بصياغة 
قادًرا على ضمان الجودة، واالتساق، والتسليم في الوقت السليم، فإن هذا األسلوب يؤدي إلى خلق 
أنه يستدعي االستعانة بكاتب يتمتع بخبرة أو  القدر الذي تحاول تخفيفه، كما  العمل يفوق  قدر من 

محرر لتجميع األقسام المختلفة.
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لة الملكية 12-3-2 االستشارة القانونية على المنتجات المسجَّ

لة الملكية   يجب على المبادئ التوجيهية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تجنب تحديد المنتجات المسجَّ
بأي شكل ممكن. ويجب وصف األجهزة وعمليات التشخيص المستخدمة في حاالت التدخل بصيغة 
االتصال  يرجى  الشك،  حالة  وفي  المعينة.  التجارية  والعالمات  المنتجات  تحديد  لتجنب  عمومية 

بالمستشار القانوني التابع لمنظمة الصحة العالمية.

12-3-3 التحرير والتصحيح

ستحتاج أيًضا إلى محرر ومصحح لغوي. تحتفظ إدارة الطباعة والنشر التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
بقوائم تشمل المحررين التقنيين المعتمدين الذين يعملون بشكل حر، ومحررين الطباعة والمصححين، كما 
تقدم نموذًجا لالختصاصات المطلوبة واألسعار المعيارية لدفع مقابل هذه المهام عبر موقع اإلنترانت. غالبًا 
ما يتم حجز أفضل المحررين والمصححين بعدة أشهر مقدًما، لذلك قم بتخطيط جداول اإلنتاج في مرحلة 

مبكرة بقدر اإلمكان وبذلك يمكنك توفير الوقت.

12-3-4 التخليص التنفيذي والموافقة الُمقدّمة من قبل لجنة استعراض 
المبادئ التوجيهية

التوجيهية  المبادئ  تشتمل على  التي  المستندات  التوجيهية مراجعة  المبادئ  استعراض  لجنة  تتولى 
باعتبارها جزًءا من االعتماد النهائي من جانب المسؤولين. في المراكز الرئيسية، تتم عملية اإلرسال 
إلى لجنة استعراض المبادئ التوجيهية بعد موافقة الرئيس المختص وقبل اإلرسال إلى المدير العام 
المستندات في صيغة تحرير نهائية وجاهزة إلخراج الشكل )التنضيد أو  المساعد. يجب أن تكون 
Layout باإلنجليزية(، والتصحيح اللغوي، والطباعة، وعندما يتم إرسالها إلجراء االعتماد النهائي.

12-3-5 إخراج الشكل

بمجرد قيامك بتحرير المخطوطات والتحقق منها بدقة بحيث تخضع لجميع عمليات االعتماد التنفيذي 
)التنضيد(.  الشكل  إخراج  لعملية  إرسالها  إلى  ستحتاج  فإنك  المختص،  المساعد  العام  المدير  من 
من  حول  النصيحة  إسداء  العالمية  الصحة  لمنظمة  التابعة  والنشر  الطباعة  إلدارة  يمكن  وكذلك، 
يقوم بعملية الطباعة والنسخ التابعين لجهات خارجية والمواصفات التي يجب أن تتوفر عند التعاقد 
إلجراء هذا العمل. يقدم أيًضا فريق رسومات الجرافيك التابع لمنظمة الصحة العالمية خدمة تصميم 
داخلية. وبما أن العديد من قرارات التصميم المتعددة يكون لها آثار رئيسية فيما يتعلق بتكلفة المنتج، 
والطباعة، والنشر، والترجمات التالية، فيستحق األمر أن يتم استخدام  نماذج النشر المتواجدة إذا قام 
القسم الخاص بك بتأسيسها من أجل المطبوعات األخرى. بعد اعتماد النص الكامل، فإنك ستحتاج 
عمودية  وشفرة  للكتاب(  المعياري  الدولي  )الرقم  دولي  معياري  كتاب  ورقم  غالف،  تصميم  إلى 
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التابعة  والنشر  الطباعة  إدارة  األخرين يصدران من خالل  العنصرين  أن  )باركود(؛ مع مالحظة 
لمنظمة الصحة العالمية.

12-3-6 الطباعة

 سيقوم فريق المشتريات المطبعية التابع إلدارة الطباعة والنشر التابعة لمنظمة الصحة العالمية بتقديم 
االقتباسات باإلضافة إلى ترتيب ملفاتك إلرسالها إلى الناشر. ستحتاج إلى تقديم تقدير لعدد النسخ المطبوعة 
التي تحتاج إليها. ويمكن لفريق المبيعات في إدارة الطباعة والنشر التابعة لمنظمة الصحة العالمية تقديم 
المساعدة بشأن عمليات التقدير هذه. ويجب أن يكون لديك البيّنات المطبوعة أيًضا بحيث يمكنك الحصول 
عليها من خالل المصحح، لذلك تأكد أن تقوم بتضمين هذه الخطوة في عقد التصحيح المبدئي. بمجرد 

تسليم النسخ المطبوعة، يمكنك التركيز على عملية التوزيع والتنفيذ.

12-4 نشر المبادئ التوجيهية
تتضمن عملية النشر توفير المبادئ التوجيهية، واإلعالن عن إتاحتها وتوزيعها على نطاق واسع. 
يجب على القائمين بإعداد المبادئ التوجيهية مراجعة إدارة الطباعة والنشر التابعة لمنظمة الصحة 
العالمية بشأن التوزيع المجاني اإللزامي الذي يتميز بسعره المحدد. تتم عملية التوزيع محددة السعر 
من خالل إدارة النشر التابعة لمنظمة الصحة العالمية من خالل وكالء المبيعات في جميع المناطق 
النشر  المجاني اإللزامي على نوع  التوزيع  العالمية. يعتمد حد  للمنظمة  التابعة  المكتبة  ومن خالل 
ويمكن أن يشمل مستودعات الكتب، والمدارس المتخصصة في الصحة العمومية، ومدارس الطب، 
استشارة  يرجى  جنيف.  في  العالمية  الصحة  لمنظمة  والتابعة  بالدولة  المختصة  والمهام  والمكاتب 
إدارة الطباعة والنشر التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن النسخ المطبوعة الذي يستلزمه التوزيع 
يمكنك  بك،  الخاصة  التوجيهية  للمبادئ  النشر  في مزيد من عملية  التفكير  اإللزامي. عند  المجاني 

التفكير في خيارات التي تم وصفها في األقسام االتالية.

12-4-1 النشر عن طريق شبكة اإلنترنت

يمكن أن تظهر المبادئ التوجيهية على اإلنترنت بتنسيقات متنوعة. وكحد أدنى، يجب عليك إجراء 
للنقل  قابل  بتنسيق  الفني إلنتاج مستند  اإلخراج  أو أخصائي  تتعامل معه  الذي  المصمم  التعاقد مع 
وجاهز لالستخدام عن طريق اإلنترنت )وهو ما يُعرف بتنسيق PDF( – والذي يكون عبارة عن 
ملف بحجم أصغر من ملفات PDF التي يتم تقديمها للطباعة – حيث يكون أسهل إلجراء عملية 
التنزيل والتنقل. اعتمادًا على طول المبدأ التوجيهي والجمهور المستهدف منه، فلعلك ترغب أيًضا 
في التفكير في تقديم نسخة بلغة بترمز النص الكامل التشعبي )HTML( إلى جانب المواد اإلضافية 
لتقديم  هاًما  مصدًرا  العالمية  الصحة  لمنظمة  التابع  اإلنترنت  فريق  يعد  والمطبوعة.  اإللكترونية 

المشورة.
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12-4-2 الحفظ في األرشيف

 في وقت النشر، يجب على القسم التأكد من الوفاء بمتطلبات عملية الحفظ في األرشيف. في المقرات 
الرئيسية، يجب على األقسام إرسال الملف اإللكتروني النهائي الخاص بالمبدأ التوجيهي إلى مكتبة 
المعلومات )والذي  بمشاركة  الخاص  المؤسسة  لتضمينه في نظام مستودع  العالمية  الصحة  منظمة 
الملف  إرسال  األقسام  على  فيجب  اإلقليمية،  المكاتب  في  أما   .)4(  ) IRIS باسم  اختصاًرا  يُعرف 
في  اإلقليمي.  للمكتب  التابعة  المكتبة  إلى  عنها  الصادرة  المعلوماتية  للمنتجات  النهائي  اإللكتروني 
حالة إنتاج النسخ المطبوعة، يجب أيًضا إرسال نسخة واحدة لضمها إلى مجموعة مطبوعات المكتبة 

المعنية.

12-4-3 الترجمات

من  يكون  ما  فغالبًا  عالميًا،  جمهوًرا  تستهدف  العالمية  الصحة  لمنظمة  التابعة  المبادئ  ألن  نظًرا 
الستة  الرسمية  اللغات  لغات، خاصةً  بعدة  أو  بلغة واحدة  التوجيهي  المبدأ  تقديم  يتم  الضروري أن 
الترجمة  دقة  واإلسبانية. ولضمان  والروسية،  والفرنسية،  واإلنجليزية،  والصينية،  العربية،  وهي: 
للمحتويات التقنية، يجب إشراك الخبراء في عملية التحقق من الترجمات. كما يجب تخطيط الترجمات 
مقدًما وتوقيتها من خالل المناقشة التي يقوم بها موردو خدمات الترجمة والمكتب اإلقليمي المختص. 
ال تنس إعداد الميزانية الخاصة بنفقات الترجمة. لتقليل هذه النفقات، قد يتم تقليل نطاق الترجمة بحيث 
يقتصر على الملخصات التنفيذية فقط. ويجب إيالء رعاية خاصة إلى ترجمة التوصيات ذاتها، فال 

ينبغي أن يتغير معنى التوصية ورصانتها أثناء عملية الترجمة.

12-4-4 المجالت

مجلة  في  للنشر  التوجيهي  للمبدأ  إجراؤها  تم  التي  المنهجية  المراجعات  إرسال  يتم  قد    
نشر  يتم  المجالت.  من  غيرها  أو   Bulletin of the World Health Organization
التوجيهي،  المبدأ  الوعي حول  لزيادة   .Cochrane مؤسسة  مكتبة  في   Cochrane مراجعات 
بالمراجعات  المعنية  المجالت  في  التوصيات  و/أو  التوجيهي  المبدأ  إعداد  نشر عملية  أيًضا  يتم  قد 
الطبع والنشر.  العالمية وسياسات حقوق  الدخول على منظمة الصحة  بالمطابقة مع سهولة  الندّية، 
تتطلب جميع المطبوعات الخارجية التي يقدمها الكتّاب التابعون لمظمة الصحة العالمية إخضاعها 

لعملية االعتماد الداخلي.

12-4-5 األشكال األخرى للنشر

يجب أن تخطط بعناية الستراتيجية النشر وذلك في مرحلة مبكرة من عملية اإلعداد. ويجب دراسة 
 األساليب المنهجية المتنوعة. وقد يشمل هذا إصداًرا رسميًا، و/أو إصدار صحفي و/أو مؤتمر و/أو 
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إعالن على موقع منظمة الصحة العالمية، نشر من خالل المكاتب اإلقليمية أو أثناء عقد االجتماعات، 
واتفاق أصحاب المصالح سواًء كانوا أفراد أو مجموعات. يمكن إنشاء أيًضا تطبيقات الهاتف المحمول 
الخاصة بعملية نشر المبدأ التوجيهي وتقديم القرارات. نظًرا ألن المستند الخاص بالمبدأ التوجيهي ذاته 
قد يكون طويالً بدرجة كبيرة، فإنه يجب التفكير والتخطيط في المنتجات الفرعية المختصرة في مرحلة 
مبكرة في هذه العملية. وقد يشمل هذا اللوحات البيانية، والكتيبات اإلرشادية وغيرها من المنتجات 

الُمصممة لتسهيل عملية التنفيذ.

12-5 تحديث المبادئ التوجيهية
12-5-1 تاريخ وجوب المراجعة

يجب إصدار المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية مع تاريخ "وجوب المراجعة" لتوضيح 
المدة المتوقعة لسريان هذه التوصيات. ليس هناك قاعدة مطلقة حول طول مدة الصالحية )5, 6(. حول 
اتخاذ القرار بشأن التاريخ التي يجب فيه مراجعة المبدأ التوجيهي فيه، يرجى األخذ في الحسبان معدّل 
تغيير إجراء البحث حول الموضوع واألسئلة التي لم يتم وجود أدلة بشأنها، واحتمال ضرورة الحصول 

على استشارة جديدة.

12-5-2 تحديث التوصيات

إن جميع التوصيات التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي ال تعتمد على العمليات والمعايير المحددة 
في هذا الدليل )خاصة ما تم نشرة قبل تأسيس لجنة استعراض المبادئ التوجيهية في 2007 وهؤالء 
الذين ال يعتبرون العدالة، وحقوق اإلنسان، والشؤون الجنسانية( يجب تحديثها لتلبية المعايير الحالية 
لمنظمة الصحة العالمية. تتسم عملية تحديث المبادئ التوجيهية بصعوبتها إذا استوجب استرجاع البيّنات 
لدعم عدد كبير من التوصيات القائمة. في هذا الموقف من الضروري إعطاء األولوية للجوانب محل 
النزاع، أو تلك الحاالت التي ينشأ بها بيّنات جديدة. إذا تم تحديث التوصيات بشكل متزايد، فإنه تجب 
مناقشة النهج الُمخطط له مع أمانة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية والتخطيط له في مقترح التخطيط.

12-5-3 المبادئ التوجيهية التي قاربت تاريخ "وجوب المراجعة" أو تخطته

يتعلق  فيما  عنها.  الصادرة  التوجيهية  المبادئ  تحديث  مدوامة  مسؤولية  التقنية  الوحدات  تتحمل 
للوقوف على  بدقة  يجب فحصها  فإنه  المراجعة"،  تاريخ "وجوب  قاربت  التي  التوجيهية  بالمبادئ 
فإنه  التوصيات،  من  أكثر  أو  واحدة  بعدم وجوب  تعتقد  يجعلك  هناك سبب  كان  إذا  مدى حداثتها. 

يجب التخطيط لبدء تلك العملية.
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12-5-4 التوصيات التي يحتمل أن يكون قد أصابها التقادم

أحيانًا ما قد يرغب القائمون على إعداد المبدأ التوجيهي في تحديث المبادئ التوجيهية قبل تاريخ "وجوب 
المراجعة"، وخاصة إذا تم نشر بيّنات جديدة. يجب دائًما إرسال هذه البيّنات الجديدة في سياق الموضوع 
الكلي للبيّنات الداعمة للتوصيات وبذلك تعد جزًءا من المراجعة المنهجية الجديدة أو التي يتم تحديثها. 
يجب مراجعة أية تحديث يتضمن تغييًرا في التوصيات من خالل لجنة استعراض المبادئ التوجيهية. 
إن التحديثات التي تضيف بيّنات جديدة دون تغيير التوصيات ال تتطلب المراجعة، وعلى الرغم من 
ذلك فإنه تحت ظروف معينة، إذا كان الموضوع أو الدليل الذي ظهر مؤخًرا يتعرض لبعض النواحي 

الجدلية بشكل كبير، فإنه قد يوصى بمراجعة لجنة استعراض المبادئ التوجيهية.
إن كانت هناك بعض المخاوف من أن واحدة أو أكثر من التوصيات الواردة في المبادئ 
إلمام  لضمان  الجهود  جميع  يبذل  أن  القسم  على  لزاًما  يبيت  سقطت صالحيتها،  قد  التوجيهية 
القائمين على تنفيذ المبدأ التوجيهي وغيرهم من أصحاب المصالح بهذا الجانب من عدم اليقين، 
وبالخطط الهادفة إلى تحديث التوصيات. من الممكن وضع هذه اإلعالنات في الصفحات ذات 
الصلة على الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية، كما يلزم وضع روابط عليها تقود إلى 
النسخ المعروضة على اإلنترنت من المبدأ التوجيهي، وتوزيعها مباشرةً على أصحاب  المصالح 

المعروفين، ونشرها في المجالت.
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المبدأ  التي تكمل عملية إعداد  الخطوات  لتشكل معًا  التطويع والتنفيذ والتقييم    تتضافر جهود 
التوجيهي. ويقود تطبيق اإلرشادات التوجيهية الجديدة إلى نشوء بيّنات جديدة حول التأثير المحقق 
كما تطرح أسئلة بحثية جديدة. تحتاج الممارسة إلى إعادة التقييم بشكل مستمر، كما تستلزم تحديث 
الخطط  تنفيذ  شرح  يلزم  ال  أنه  من  الرغم  وعلى  الجديدة.  األدلة  في ضوء  التوجيهية  اإلرشادات 
أن عليه  كما  االعتبار،  في  التوجيهي  الفريق  أن يضعها  ينبغي  لكن  التوجيهي،  المبدأ  في  وتقييمها 
تيسير سبل االطالع عليها من جانب جميع المساهمين في المبادئ التوجيهية، وتقديم الدعم الفاعل 
التوجيهية  المبادئ  إعداد  فريق  يجب على  التوجيهي.   المبدأ  بصياغة  قام  الذي  القسم  قِبل  من  لها 
الخاصة  التدقيق  قوائم  مثل  للدول،  توفيرها  يلزم  التي  والموارد  األدوات  قائمة  وتوثيق  مناقشة 
النماذج  في  المستخدمة  االفتراضات  عليها  تستند  التي  والبيانات  التكلفة،  ونماذج  التنفيذ،  بعملية 
االقتصادية. قد يرغب الفريق في دراسة الشركاء الذين سيقودون في النهاية عملية تطويع المبادئ 
التوجيهية وتنفيذها، والخطوات الُمنتظر منهم اتخاذها، وأية آثار ترتبط بالنواحي الرقابية أو بإصدار 

التراخيص المتعلقة بصدور مؤلفات محددة.
توضح البحوث الهادفة إلى إيجاد األسلوب األمثل لتنفيذ المبادئ التوجيهية أن التدريب، وسهولة 
االستخدام، وحوافز التطور المهني والمالي، والتأثيرات التفاعلية التي يلمسها مقدمو الرعاية الصحية 
التنفيذ. وقد  بعين االعتبار عند وضع خطط  إليها  النظر  تمثل كلها عوامل يجب  النتائج  من خالل 
التوجيهية طويلة األجل  للمبادئ  بلدان عدة  تقييمات شملت  تمويل ونشر  الماضية  السنوات  شهدت 

الصادرة عن منظمة الصحة الدولية، مثل اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة )1(.

13-1 التطويع

يمكن إجراء عملية تطويع المبادئ التوجيهية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية على الصعيد اإلقليمي 
المتعلقة  واالعتبارات  المحلية  الظروف  مراعاة  مع  القُطري،  دون  الصعيد  على  أو  القُطري  أو 
بالموارد. وتندرج الترجمة بين عناصر عملية التطويع. تأتي الكتيبات اإلرشادية ومجموعة األدوات 
المخصصة لعملية تطويع المبادئ التوجيهية المنشورة من خالل الشبكة الدولية للمبادئ التوجيهية 
)2( بوصف لألساليب المنهجية المتبعة عند اتخاذ القرار إما بقبول المبدأ التوجيهي أو رفضه في 
بيئات خاصة، وما إذا كان سيتم اعتماد ملخص البيّنات الخاص به و/أو التوصيات المقدمة، أم سيتم 

تعديل توصيات محددة.

13. التطويع والتنفيذ والتقييم

165
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13-2 التنفيذ

يجب أن تؤخذ عملية تنفيذ المبدأ التوجيهي بعين االعتبار منذ الشروع في إعداد المبدأ التوجيهي. 
وعادةً ما تقع عملية التنفيذ على المجموعات القُطرية أو دون القُطرية، وهو ما يبرر أهمية اشتراكها 
التابعة  والقُطرية  اإلقليمية  والمكاتب  الرئيسية  للمكاتب  ويمكن  التوجيهي.  المبدأ  إعداد  عملية  في 
للمنظمة أن تتولى دعم أنشطة التنفيذ من خالل الترويج للمبادئ التوجيهية الجديدة في المؤتمرات 
الدولية وتقديم ورش عمل لنشر المبدأ التوجيهي، إلى جانب األدوات، والموارد والتنسيقات الشاملة.
تتحدد استراتيجيات التنفيذ حسب السياق. تتمثل الخطوات الرئيسية لعملية تنفيذ المبدأ التوجيهي 

فيما يلي:
جمع فريق عمل متعدد التخصصات لتحليل االحتياجات المحلية واألولويات )بحًثا عن  ■

البيانات اإلضافية الناتجة عن الممارسة الفعلية(.
تحديد العوائق المحتملة وعوامل التيسير. ■
تحديد الموارد المتوفرة والدعم السياسي المطلوب في عملية تنفيذ التوصيات. ■
إبالغ شركاء التنفيذ المعنيين على جميع المستويات. ■
وضع استراتيجية للتنفيذ )مع مراعاة كيفية التشجيع على تبني التوصيات وكيفية جعل  ■

السياق الكلي يالئم التغييرات المقترحة(. يمكن أن يساعد البحث التطبيقي أو التنفيذي 
في المساعدة على تقديم المعلومات الالزمة إلجراء عمليات االختبار الميداني وطرح 

االستراتيجيات الجديدة للتشجيع على تبني التوصيات.

هناك العديد من المستندات الفرعية أو األدوات التي يمكن وضعها لتسهيل عملية التنفيذ. ومن 
الممكن توزيع تلك المستندات أو األدوات مع المبدأ التوجيهي، أو يمكن للفريق المحلي القائم على 
تنفيذ المبدأ التوجيهي أن يتولى وضعها. قد تشتمل هذه الوثائق أو األدوات على مجموعة من الشرائح 
التوجيهي؛ أو دليل أو كتيب إرشادي يشرح "كيفية  المبدأ  التقديمية )Slide set( تعكس محتوى 
القرارات؛ أو منظومة الحلول الحسابية؛ أو  التنفيذ"؛ أو رسم تخطيطي، أو وسيلة مساعدة التخاذ 
الكمبيوتر،  الُمنفذة بواسطة  التطبيقات  أو  الفحص؛  قوائم  أو  الجودة؛  أو مؤشرات  الوقائع؛  صحيفة 

أو النماذج وما شابه ذلك.

13-3 المراقبة والتقييم

التوجيهي  المبدأ   فعالية  لتقييم  وذلك  وتحليلها  البيانات  لجمع  والتقييم  المراقبة  أنظمة  استخدام  يتم 
وتأثيره. وينبغي أن يشتمل المبدأ التوجيهي على مقاييس المحصالت أو األداء والتي يمكن مراقبتها 

في ضوء التوصيات  الرئيسية. قد تتعلق مقاييس األداء بما يلي:
نشر المبدأ التوجيهي. ■
التطويع واالعتماد في السياق الُقطري. ■



Chapter 13 التطويع والتنفيذ والتقييم

167167

التغييرات التي تطرأ على السياسة. ■
التغييرات التي تلحق بالمستوى المعرفي للمستخدمين النهائيين ودرجة استيعابهم. ■
التغييرات في أداء الممارسات. ■
التغييرات في المحصالت الصحية وأوجه اإلجحاف )من حيث المستوى والتوزيع(. ■
النتائج االقتصادية أو االجتماعية األخرى. ■

لتقييم األداء في ضوئها   )Baseline measures( المستحسن وضع مقاييس أساسية من 
تشغيلي  بحث  إجراء  ويمكن  التوجيهي.  المبدأ  عن  ينشأ  الذي  المرتقب  التغير  حجم  على  للوقوف 
التي  والتفضيالت  القيم  وتحديد  النهائيين،  والمستخدمين  الخدمة  مقدمي  تصورات  لتقييم  وتنفيذي 
تتعلق بتنفيذ المبدأ التوجيهي. كما يجب أن يقترح المبدأ التوجيهي عددًا محددًا من المؤشرات لكي 

تتم مراقبتها وتقييمها، ويشمل هذا تجزئة البيانات ذات الصلة.
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