
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٧-٦٠ع ص ج    الستونجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣

  WHA60.27     من جدول األعمال١٥-١٢البند 
  
  
  

  تعزيز نُظم المعلومات الصحية
  
  

  جمعية الصحة العالمية الستون،  
  

المرامي اإلنمائية ذات الصلة بالصحة والمتفـق عليهـا         بلوغ   بشأن   ٣٠-٥٨ج ص ع  إذ تذكّر بالقرار      
  دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األلفية؛

  
   بشأن الصحة اإللكترونية، وإذ تـضع فـي الحـسبان القـرار             ٢٨-٥٨ج ص ع  وإذ تشير إلى القرار       
   بشأن مؤتمر القمة الوزاري المعني بالبحوث الصحية؛٣٤-٥٨ج ص ع

  
ياسات الصحية واتخـاذ القـرارات      وإذ تقر بأن المعلومات السليمة تكتسي أهمية حيوية في وضع الس            

باالستناد إلى البينات، كما تكتسي أهمية أساسية لرصد التقدم المحرز نحو بلوغ المرامي اإلنمائية ذات الـصلة                 
  بالصحة والمتفق عليها دولياً، بما في ذلك المرامي الواردة في إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية؛

  
صحية في معظم البلدان النامية يشوبها الضعف والتجزؤ وأنها تمتلـك،           وإذ تقر بأن نُظم المعلومات ال       

أحياناً، مصادر أولية للمعلومات معزولة ويصعب الوصول إليها كما أنها تشكو من قلة الموظفين ومـن عـدم                  
  كفاية الموارد؛

  
تماعيـة  واقتناعاً منها بأهمية المعلومات الصحية، المصنفة حسب نوع الجنس والسن والعوامـل االج              

واالقتصادية األساسية، بالنسبة إلى تقديم المعلومات الالزمة للقرارات التي تتخذ بشأن توفير التدخالت لمن هم               
  في أمس الحاجة إليها؛

  
وإذ تقر بأن المعلومات والبحوث الصحية تكمل بعضها بعـضاً كأسـاسٍ لتعزيـز الـنُظم الـصحية                    

  والسياسات الصحية؛
  

سي لمكاتب اإلحصاءات الوطنية في وضع وتنفيذ االسـتراتيجيات اإلحـصائية           وإذ تدرك الدور الرئي     
  الوطنية والمساهمة في إعداد المعلومات الخاصة بصحة السكان؛
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وإذ تشير إلى الوالية التقييسية للمنظمة، بمقتضى دستورها، في مجال المعلومات الـصحية والتبليـغ                 
ة كشريك مؤسس لشبكة القياسات الصحية وأمانـة مـضيفة لهـذه       الوبائي، مع التأكيد مجدداً على دور المنظم      

  الشبكة التي حددت المعايير األساسية لنُظم المعلومات الصحية،
  
 الدول األعضاء على حشد الموارد العلمية والتقنية واالجتماعية والسياسية والبـشرية والماليـة              تحثّ  -١

  :الالزمة من أجل ما يلي
  

 الصحية وإقامتها وتشغيلها بوصفها استراتيجية أساسية لتعزيز نُظمهـا          إقرار نُظم المعلومات    )١(
  الصحية الوطنية؛ 

  
وضع الخطط وتنفيذها وتعزيزها وتقييمها من أجل تعزيز نُظم المعلومات الـصحية التابعـة                )٢(

لها، من خالل التعاون بين قطاعي الصحة واإلحصاءات وسائر الشركاء، والتنـسيق الفعـال داخـل                
  ت الصحة وتقسيم المسؤوليات على نحو عقالني؛ إدارا

  
تحديد نُظم المعلومات القائمة على البرامج ككيانات متفرعة عن نُظم المعلومـات الـصحية                )٣(

  الوطنية وتنظيم تنسيق مختلف النُظم الفرعية البرامجية في هذا الصدد؛
  

ة وخطـة متـسقتين ومنـسقتين       تجميع الشركاء التقنيين والشركاء في التنمية على استراتيجي         )٤(
تقودهما البلدان، لتعزيز نُظم المعلومات الصحية المتكاملة تكامالً تاماً ضمن التيار الرئيسي للبـرامج              

  والخطط الصحية الوطنية؛
  

تعزيز قدرة المخططين والمديرين على مختلف مستويات النظـام الـصحي علـى توليـف                 )٥(
ى استعمالها التخاذ القرارات استناداً إلى البينـات وإلذكـاء          المعلومات الصحية وتحليلها ونشرها وعل    

  وعي الجمهور؛
  

تعزيز قدرة العاملين الصحيين على جمع المعلومات الصحية الدقيقة والوثيقة الصلة بالمجال              )٦(
  المعني؛

  
الربط بين تعزيز نُظم المعلومات الصحية وبين السياسات والبرامج من أجل بنـاء القـدرات                 )٧(

  اإلحصائية بوجه عام؛
  
تعزيز البحوث حول معايير المعلومات الصحية والترويج لتقييس وتنسيق نُظـم المعلومـات               )٨(

  الصحية؛
  
 المنظمات الدولية، بما فيها المبادرات       الدوائر المعنية بالمعلومات الصحية واإلحصاءات، وسائر      تناشد  -٢

والصناديق الصحية العالمية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وغير ذلك من أصحاب المصلحة المعنيـين،              
تقديم دعم قوي ومستدام لتعزيز نُظم المعلومات بما في ذلك استخدام المعايير والمبادئ اإلرشادية المحددة فـي                 

ياسات الصحية، وتغطية مجموعة اإلحصاءات الصحية، بما فـي ذلـك المحـددات             اإلطار الخاص بشبكة الق   
الصحية، والموارد والمصروفات الصحية، وأداء النُظم الـصحية، وإتاحـة الخـدمات والتغطيـة والجـودة،                
والحصائل الصحية والحالة الصحية، وإيالء اهتمام خاص للمعلومات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة في مجـال               

  صحة؛ال
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  : المدير العام ما يليتطلب إلى  -٣
  
تعزيز ثقافة المعلومات والبينات في المنظمة، وضمان استخدام اإلحصاءات الصحية الدقيقـة              )١(

والمناسبة التوقيت في إعداد البينات الالزمة للقرارات والتوصيات الرئيسية الخاصة بالسياسات داخل            
  المنظمة؛

  
 مجال اإلحصاءات الصحية على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي          زيادة أنشطة المنظمة في     )٢(

إلى الدول األعضاء من أجل بناء قدراتها فيما يتعلق بتطـوير نُظـم              المنسق والقطري، وتقديم الدعم  
  المعلومات الصحية وإعداد المعطيات وتحليلها ونشرها واستخدامها؛

  
يع على نشر المعلومات على كل أصحاب       تعزيز تحسين إتاحة اإلحصاءات الصحية، والتشج       )٣(

المصلحة في أنساق مناسبة يسهل الوصول إليها، وتعزيز الشفافية في تحليـل المعطيـات وتوليفهـا                
  وتقييمها، بما في ذلك االستعراض الجماعي؛

  
التشجيع على تحسين مواءمة األنشطة الخاصة بالمعلومات الصحية والتوفيق بينها وتنسيقها،             )٤(

 االلتزام والمواءمة والتنسيق والنتائج والمـساءلة       -ة إعالن باريس بشأن فعالية المساعدات       مع مراعا 
والمبادئ الخاصة بأفضل الممارسات للشراكات الصحية العالمية علـى المـستوى           ) ٢٠٠٥(المتبادلة  
   وإعطاء األولوية للبرامج التي تدعم نُظم المعلومات الصحية؛ ١القطري،

  
ات منتظمة للتجارب القطرية، وتقديم الدعم الالزم لتحديث اإلطار الخـاص           إجراء استعراض   )٥(

بشبكة القياسات الصحية، بما يتسق مع الدروس المستفادة والمنهجيات المتغيرة، إلبقاء البلدان علـى              
علم بالشبكة لتعزيز قدرات البلدان على المشاركة فيها وتقديم تقرير عن التقدم المحرز، ابتـداًء مـن                 

  .ة الصحة العالمية الثانية والستينجمعي
  

  ٢٠٠٧مايو /  أيار٢٣، الحادية عشرةالجلسة العامة   
  ١١/المحاضر الحرفية/ ٦٠ج   
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تقريـر الفريـق العامـل    . المبادئ الخاصة بأفضل الممارسات للشراكات الصحية العالمية على المستوى القطري   ١

باريس، المنتدى الرفيع المستوى المعني بالمرامي اإلنمائيـة لأللفيـة ذات الـصلة             . يةبالشراكات الصحية العالم   المعني
 .٢٠٠٥نوفمبر /  تشرين الثاني١٥-١٤بالصحة، 


