
א     א
  ١١٨/١٦م ت  المجلس التنفيذي   

  ٢٠٠٦مايو /  أيار١١   المائة بعد  عشرةالثامنةالدورة 
  EB118/16   من جدول األعمال المؤقت ٣-٨البند 

  
  
  
  

  نظم المعلومات الصحية الداعمة
  للمرامي اإلنمائية لأللفية

  
  

  تقرير من األمانة
  

 
 الذي اعتمدته الجمعية    ،ة من إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية      مستقالمرامي اإلنمائية لأللفية ال   دت ا حّد -١

 مجموعة من األهداف الطموحة يجري مقابلها قياس التقدم المحـرز فـي           ،٢٠٠٠العامة لألمم المتحدة في عام      
 االهتمام بمـواطن الـضعف     إلى    المحرز أدى التركيز على تتبع التقدم    قد  و. مجال الصحة وسائر أبعاد التنمية    

 من البلدان النامية التـي تمتلـك        عدد قليل نظم المعلومات الصحية في شتى البلدان؛ و      األساسية التي تشكو منها     
يـشكل  ومناسبة التوقيـت     موثوقة فعالة للمعلومات الصحية، وذلك حتى وإن كان توفير معلومات صحية            اًنظم

 مـن القـرن      الذي سجل في التـسعينات     وبالرغم من تزايد المعارف   . دعامة أساسية ألنشطة الصحة العمومية    
 السياسات الصحية العمومية وبين ما يلزمهم معرفته مـن          واضعو، مازالت هناك ثغرات بين ما يعرفه        الماضي

  .أجل تحسين الصحة وبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية
  

   المطروحةالقضايا
  
، وذلك لقلة   تفتقر إليها  التي   البلدانان   هي في معظم األحي    الماسة إلى المعطيات   ذات الحاجة    البلدانإن    -٢

 صنع القـرار  وبالتالي فإن المسؤولين عن     .  وتحليلها وتوزيعها واستخدامها   المعطياتاستثمارها في نظم جمع     
لبّينـات   باندة  ات ولصوغ السياسات والبرامج المس    يمتلكون ما يلزم من معلومات لتحديد المشاكل واالحتياج        ال

عفـا   معلومـات    فإنها كثيراً ما تكون   وإذا ما توافرت تلك المعلومات      . النحو األمثل على  ولتخصيص الموارد   
وعدم كفاية الموارد ال يعنـي أن بإمكـان         .  السائدة ، األمر الذي يزيد من صعوبة تقييم االتجاهات       عليها الزمن 

  .مكنها االستغناء عنها وال يفعالًها يلإ التخلي عن المعلومات الصحية الجيدة، بل هي في أمس الحاجة البلدان
  
 صعوبات مالية، فإجراء القياسات أمر معقد من الجانـب           ليست كلها  الصعوبات التي تواجهها البلدان   و  -٣

ومدخالت ) كاألمراض والوفيات( مثبتة بشأن الحصائل الصحية معطياتالمفاهيمي والتقني، وهو يستلزم وجود 
العوامـل الـسلوكية وعوامـل      (والمحددات الـصحية      ) مويلكالموارد البشرية والهياكل والت   (النظام الصحي   
 توافر المعارف والخبرات في مجال اإلحـصاء والـصحة العموميـة والطـب              كما يتعين ). االختطار البيئية 

يتوقف على توافر اختبارات إحصائية حيوية ألمـراض        أمر  الحصول على قياسات دقيقة      ذلك أن    البيولوجي،
  .ى إمكانية القياس على مستوى السكان والخدمات الصحيةمعينة وتشخيصات سريرية ومد

  



   EB118/16    ١١٨/١٦ت م

2 

؛ فهذه المعلومـات تُنـتج      وحيدومسؤولية تأمين المعلومات الصحية ال تنحصر في أي كيان حكومي             -٤
وتُستخدم من قبل شتى المؤسسات كوزارات الصحة ومكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات العمـل والرعايـة               

ل والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهـات المانحـة ووكـاالت المـساعدة             االجتماعية والتخطيط والتموي  
وقد تطورت نظم المعلومات الصحية بصورة عشوائية نتيجة لضغوط إدارية واقتصادية وقانونية أو             . اإلنمائية

نتيجة لضغوط المانحين مما أدى إلى تجزؤ هذه النظم حسب طلبات البرامج التي تركز على أمراض معينـة                  
وهذه الطلبات المتعددة والمتوازية للمعلومات الـصحية       .  الجهات المانحة والمبادرات الدولية    اشتراطاتنوع  وت

 دون إجـراء    المعطيـات  ما تجمع    اًوكثير. يمكن أن تؤدي بسهولة إلى زعزعة قدرة نظم المعلومات القطرية         
كما . رة اليومية أو التخطيط الطويل األجل لها أو تحويلها إلى معلومات صالحة لتلبية احتياجات اإلدا         ناقدتحليل  

 نتيجة للطلبات المفرطة والسيئة  كثيراً ما يرزحون تحت ضغط األعباء التي عليهم تحملها العاملين الصحيينأن
  .التنسيق المفروضة عليهم فيما يخص تقديم التقارير

  
د فـي الـرأي     فق مطّر وثمة توا . سي من وظائف النظام الصحي    والمعلومات الصحية هي عنصر أسا      -٥

 بالموارد البشرية واألدوية ووسـائل التـشخيص والهياكـل األساسـية            -على ضرورة تعزيز النظم الصحية      
إدارة النظم الصحية في سياق     من المعلوم أن    و.  من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية      -والتمويل واإلشراف   

ويولّـد  .  إيتاء الخدمات  قربة من المستوى الذي يتم عنده     على م الالمركزية تتم   ب واألخذإصالح القطاع الصحي    
 حاجة لمعلومات جديدة ويفـرض طلبـات        الطرفيةتحول الوظائف هذا من المستوى المركزي إلى المستويات         

 ومعالجتها  المعطياتإضافية ويستلزم إعادة بناء نظم المعلومات بصورة دقيقة، إلى جانب تغير مقتضيات جمع              
ؤدي إلى زيادة الحاجة لتوحيد المعلومـات وتحـسين         وبالتالي فإن إصالح النظم الصحية ي     . اا وتوزيعه وتحليله
  .نوعيتها

  
 لتقريبها من أفهام واضعي   محاولة كافية   بذل  لى األخصائيين دون     ع اًوتركز المعطيات الوبائية عموم     -٦

 فإن المعلومات الـصحية     لذا. المجال الصحي السياسات والمجتمع المدني واألفراد من غير المتخصصين في         
 الـسياسات   واضـعي ، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه مطالبة         اًتعتبر غامضة وغير واضحة ومتناقضة أحيان     

 كمـا يـؤدي تعـدد الجهـات المانحـة           .البّيناتبندة  المسؤولية وباتخاذ القرارات المس    ب وعامة الناس بالتحلي  
 معطيـات  توفير   الوعي بضرورة لصحة العمومية إلى تزايد     لمبادرات الصحية العالمية المشاركة في قطاع ا      وا

لمـوارد  ضـياع للجهـود وإهـدار ل      جيدة من أجل تجنب إطالق تدخالت سيئة التوجيه وما يترتب عليها من             
  .المصداقيةو
  

  الحلول
  
 للعمـل  إن الغاية المرجوة من نظام المعلومات الصحية هي إنتاج معلومات مفيدة وجيدة النوعية دعماً             -٧
 اإلحصاء تجميع معارفهم وخبراتهم في هذا المجـال         وخبراء المنظمات الدولية والبلدان     علىيتعين  و. لصحيا

 المعلومـات   لضخامة حجـم   اًويعتبر توافق آراء جميع القطاعات المعنية أمراً حاسم األهمية نظر         . اًالمعقد تقني 
الالزمة لتعزيز نظم المعلومات الـصحية       قطاعات أخرى، وألن الموارد      التي تولّدها الالزمة للقطاع الصحي    

ومهما كانت أهمية اإلسهامات التي يقدمها شركاء ومانحون من خـارج           . تستمد من الميزانيات الوطنية الضيقة    
وينبغي لنظم المعلومات   . القطاع في حفز العمل الصحي، فإن البلدان نفسها يجب أن تدعم االستثمارات الالزمة            

جات ومقتضيات جميع أصحاب المصلحة في إطار خطة شـاملة لتعزيـز الـنظم              الصحية أن تستجيب الحتيا   
  .الصحية واإلحصائية
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تعزيز نظام المعلومات الصحية، عمليـة الجمـع بـين          لومن الخطوات األساسية التي يلزم القيام بها          -٨
 وعـن إدارة    القائمون على إيتاء الرعاية والمسؤولون عن وضـع الـسياسات         ( ومستخدميها   المعطياتمنتجي  

الجهات المانحة ومصارف (وخارجه )  الصحة والماليةوزارتا (البرامج الصحية وتخطيطها وتمويلها داخل البلد
 على مشاركة واسعة، بمـا فيهـا مـشاركة          اًوتشتمل عملية صنع القرار أيض    ). التنمية ووكاالت الدعم التقني   

ل المعلومات التي يحتاجونها وفي نوعيتها التقنية،        جميع المستفيدين في درجة تفاصي     ويختلف. المجتمع المدني 
 وتوزيعها في صيغ مالئمة     المعطيات على عرض    اًلذا فإن نظام المعلومات الصحية الجيد ينبغي أن يكون قادر         

والمعلومات الـصحية   . لجميع هؤالء المستفيدين المتنوعين، وعلى تيسير ترجمتها إلى المعرفة الالزمة للعمل          
 وسائل اإلعالم والجمهور من أجل ضمان مواصـلة اسـتثمار           الي فإنها تحتاج لدعم   عامة، وبالت السليمة سلعة   

  .الموارد
  
المعلومات الصحية متنوعة، وهي خاضعة لمسؤولية شتى المؤسسات ويلزم إدارتها بأسلوب           مصادر  و  -٩

ومـات والمعلومـات    معليلزم الربط بين تلـك ال     كما  . متكامل من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية        
 المـسوحات  و  كسجالت التعداد الـسكاني     المحصلة من مصادر سكانية    فالمعطيات.  من نتائج البحوث   المستقاة

ـ . السكانية ينبغي أن تقرن بالمعلومات المستمدة من سجالت الخدمات الصحية وسجالت الترصد واإلدارة              اًوأي
 معطيات من أجل الحصول على      المختلفة التوجه إلى عدد من المصادر       البد من كان حجم االهتمام المطلوب،     

كاملة فيما يخص حدوث األمراض وانتشارها وبشأن الوفيات والمراضة وعوامل االختطار والتوزيع وغيـر              
  نظـام المعلومـات الـصحية       الذي يتعين علـى    دورال هو   والتوليفيوهذا الدور التحليلي    . ذلك من متغيرات  

  .االضطالع به
  
وينبغي للجهود الرامية لتعزيز المعلومات الصحية أن تنطلق من طلب المعلومات في البلد وأن تتوخى                 -١٠

يلزم وجود رؤية شاملة للمعلومات الصحية، قادرة على        كما  . غايات واقعية من حيث توافر المصادر والقدرات      
  .ة والتنظيميةيؤسسالربط بين البحوث الصحية وإدارة المعارف وعلى تجاوز الصعوبات الم

  
  شبكة القياسات الصحية 

  
جمعية انعقاد ان  األعضاء المؤسسين لشبكة القياسات الصحية التي أطلقت إّبمنمنظمة الصحة العالمية   -١١

مساعدة البلدان والشركاء علـى إنتـاج واسـتخدام         ل،  ٢٠٠٥مايو   /الصحة العالمية الثامنة والخمسين في أيار     
وهذه الشبكة هي من الشراكات الصحية      . البيناتبندة  نة من أجل اتخاذ القرارات المس     ّس ذات نوعية مح   معطيات

 الشبكة وتمّول.  يركز على األمراض وإنما تخص النظم الصحية ككلاً مطلقاًالعالمية المعدودة التي ال تتبع نهج
ت من جهـات مانحـة    من مؤسسة بيل وميليندا غيتس مع إسهاما مليون دوالر أمريكي  ٥٠قدرها  بمنحة أولية   

ومن الشركاء اآلخرين في الشبكة مستخدمو المعلومات الصحية ومنتجوها ومـنهم وزارات الـصحة              . أخرى
 والشراكات الصحية العالمية    اإلنمائيةمصارف  المنظومة األمم المتحدة و   حصاء الوطنية ومؤسسات    ومكاتب اإل 

  .والجهات المانحة الثنائية والخبراء التقنيون
  
 توافر المعلومات الصحية وتحسين نوعيتها وزيادة قيمتها        تتمثل في زيادة   الشبكة   التي تتوخاها ية  والغا  -١٢

 المناسب وضمان دقتها، وذلك بحفز التمويل المشترك ووضع نظـم قطريـة أساسـية               الوقتواستخدامها في   
  : التاليةبلوغ الغايات الثالث لذلك، تتوجه الشبكة نحو اًوتحقيق. للمعلومات الصحية

  
  وضع إطار ومعايير لنظم المعلومات الصحية؛  
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تعزيز نظم المعلومات الصحية في البلدان النامية من خالل إيتاء الدعم التقني والمـالي الـالزم                  
  لتكييف اإلطار وتطبيقه؛

  
 الحصول على المعلومات الصحية وجودتها وقيمتها واستخدامها عن طريـق           تحسين القدرة على    

ـ المـستويات   على نشرها وتطبيقها على المستوى العالمي و      الحوافز   تقديم ـ  ةاإلقليمي  ة والقطري
  .ةوالمحلي

  
ويساعد على توجيه   . ويحدد اإلطار الرؤية والمعايير والعمليات المطلوبة من نظم المعلومات الصحية           -١٣

 على  اًيعمل أيض و  هومات الصحية على المستوى المحلي،      االستثمار والمساعدة التقنية نحو تطوير نظم المعلو      
 وتتيح الشبكة   .ها على المستوى القطري والعالمي    توجيه الوصول إلى معلومات صحية أفضل نوعية واستخدام       

 وخصصت الـشبكة خـالل      .بلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل    لل السيمادعمها التقني والمالي لتنفيذ اإلطار، و     
مكينها من إجراء التقييمات لنظمها الحالية الخاصة بالمعلومات  لتاً بلد٤١تشغيلها منحاً لـ    من بداية     األول عامال

الصحية، وذلك باستخدام الوسائل التي تتيحها الشبكة، ومن وضع خطط استراتيجية شاملة يمكن لجميع الشركاء 
  . لتقديم مزيد من المقترحات٢٠٠٦وستجري الدعوة خالل عام . االستثمار فيها

  
 من نظام المعلومـات     عزيز العناصر التي ال تحظى بالكثير من الموارد       ضرورة ت ويؤكد اإلطار على      -١٤

 حساب عدد المواليد والوفيات ومسبباتها وتفاصيلها حـسب العمـر           -الصحية مثل إحصاءات األحوال المدنية      
 الحديثة مثل النُهجومن شأن .  وهي معلومات غير كافية في الوقت الحاضر في معظم البلدان النامية  -والجنس  

تسجيل العينات ومقابلة أعضاء األسرة لبحث مسببات وفاة أحد أعضائها وتحسين اسـتخدام مواقـع الترصـد                 
 تسمح للبلدان باتخاذ خطوات هامة نحو بلوغ الهدف العالمي الخاص بتوفير إحـصاءات عالميـة                أنالسكاني،  

ل تحسين قياس جودة أداء الـنظم       وتسهم المنظمة في الجهود التي تبذلها الشبكة من أج        . بشأن األحوال المدنية  
الصحية، السّيما في المجاالت الرئيسية مثل توافر وتوزيع الموارد الخاصة بالصحة، بما فيها الموارد البشرية               

  .والمادية والمالية
  
بلدان "هم   بين منو االسترشاد بإسهامات قدمها العديد من الشركاء        ، خالل عملية وضع اإلطار    ،تملقد  و  -١٥
وقامت مكاتـب المنظمـة اإلقليميـة بتيـسير         . هي بلدان تم فيها وضع واختبار المفاهيم واألدوات        و ١"رائدة

 وذلك من أجل تعريف البلدان والـشركاء        ٢٠٠٥.٢المشاورات بين البلدان في جميع أقاليم المنظمة خالل عام          
 ومواصـلة   المـستفادة وس   أن يتيح تقاسم البلدان للتجارب والدر      يةحلقات العمل الومن شأن مواصلة    . باإلطار

  .تحسين اإلطار مع تطور نظم المعلومات الصحية
  
 إطار تقني، فإن اعتماده كمعيار عالمي للمعلومات الـصحية يقتـضي            ، في األساس  ،ومع أن اإلطار    -١٦

 عن طريق جمعية الصحة العالمية واللجنة       مثالًالحصول على تأييد سياسي قوي وبناء توافق في اآلراء، وذلك           
 كمعيار يـسترشد بـه فـي جمـع          اً لقبول اإلطارعالمي  اً موعد ٢٠١١وقد حدد عام    . صائية لألمم المتحدة  اإلح

  .المعلومات الصحية واإلبالغ بشأنها واستخدامها

                                                      
 .غانا والمكسيك وتايلند   ١
؛ وفـي  )كازاخـستان (ألما آتي : ٢٠٠٥سبتمبر / بانكوك والقاهرة ونيروبي؛ وفي أيلول: ٢٠٠٥أغسطس / في آب   ٢

تـشيانغ مـاي    : ٢٠٠٥ديـسمبر   / بوينوس آيريس وداكار ومابوتو؛ وفي كانون األول      : ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني 
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 الناشـئ   رزالتـآ وتتمتع الشبكة بإمكانية فريدة لإلسراع بتغيير نظم المعلومات الصحية، وذلك بفضل              -١٧
 إالوال يمكـن    .  بهذه المهمة بمفـرده    االضطالعي واحد منهم    أل يتسنىين لن   نتيجة لتعاون شتى الشركاء الذ    

  .لشبكة عالمية قوية أن تحفز التنسيق واالتساق بين الشركاء داخل إطار لنظم المعلومات الصحية القطرية
  

  منظمةالدور 
  

ين فـي تعزيـز      في رعاية ودعم التعاون بين أصحاب المصلحة المشارك        اً فريد اًتشغل المنظمة موقع    -١٨
النظم الصحية وفي إنتاج المعلومات الصحية واستخدامها، ويتضح التزامها بذلك من خالل استضافة أمانتهـا               

دعم البلدان علـى تعزيـز نظمهـا        ها  ستوياتم وتتولى أمانة المنظمة بجميع   . لشبكة القياسات الصحية العالمية   
تـوفير   الماضي من أجل تحقيق التقدم نحو هـدف           التي نفذت في   األنشطةللمعلومات الصحية واالستفادة من     

 استراتيجية لمواصلة تعزيـز نظـم المعلومـات         اًولقد وضع كل إقليم من أقاليم المنظمة أطر       . الصحة للجميع 
الصحية على مستوى البلدان، باستثمار الفرص التقنية والمالية الجديدة التي تتيحها الشبكة واإلسهام في تحسين               

  .التقدم المحرز في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيةب  الخاصةلعالمية، مثل التقاريرإعداد التقارير ا
  
 القوي فيما يتعلق يالتقييس ها المنظمة المقارنة التي تتميز بها عن غيرها من المنظمات دورمزاياومن   -١٩

نظم الصحية علـى     معايير النظم الصحية بما فيها نظم المعلومات الصحية؛ ومعرفة وخبرات ال           بوضع ورصد 
ق المنظمة التقني في الجوانب الخاصـة بالمعلومـات         المستوى العالمي واإلقليمي وعلى مستوى البلدان؛ وتفوّ      

 المنظمة بدور ريادي في     وتضطلع. الصحية كالترصد ووضع الخرائط والتصنيفات الخاصة بالصحة العمومية       
 إلى معارف جديدة وتوصيل تلك المعارف إلى        طياتالمع المعلومات وبذل الجهود الرامية لترجمة       مجال تبادل 

  .العناصر التي يمكنها إحداث التغيير في صحة السكان وحياتهم، وخاصة الفقراء منهم
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  . بهذا التقريراًالمجلس التنفيذي مدعو لإلحاطة علم  -٢٠
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