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  مبادئ المنظمة التوجيهية: إعدادها وتصريف شؤونها  

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
اقتراح بإدراج بنـد تكميلـي فـي إن المجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة، بعد النظر في   -١

، طلــب مــن األمانــة إعــداد تقريــر يــتم إحالتــه  ١إضــافة  ١٣٦/١م تعلــى النحــو الــوارد فــي الوثيقــة  جــدول األعمــال
للمجلـــس التنفيـــذي للنظـــر فيـــه فـــي دورتـــه الســـابعة والثالثـــين بعـــد المائـــة بشـــأن تصـــريف شـــؤون المبـــادئ التوجيهيـــة 

  ، مع التركيز بشكل خاص على دور الدول األعضاء.وٕاعدادهاللمنظمة 
  
د وظائفهـــا تتمثـــل فـــي "تقـــديم توصـــيات حـــول الشـــؤون (ك) مـــن دســـتور المنظمـــة علـــى أحـــ٢تـــنص المـــادة   -٢

الصحية الدولية". فبرنامج العمل العام الثـاني عشـر يـذكر أن المنظمـة فـي سـياق عملهـا المعيـاري والخـاص بوضـع 
المقاييس كانت وستظل منظمة تعنى بـالعلم، وتسـتند إلـى البينـات، وتركـز علـى الصـحة العموميـة. وتعتبـر المبـادئ 

ى الوسائل الرئيسـية التـي يمكـن للمنظمـة مـن خاللهـا تحقيـق قيادتهـا التقنيـة فـي مجـال الصـحة، علـى التوجيهية إحد
  النحو الموضح في برنامج العمل العام.

  
وألغراض هذه الوثيقة، تشير المبادئ التوجيهية للمنظمة إلى أي وثيقـة قامـت المنظمـة بإعـدادها واشـتملت   -٣

  أو سياسات الصحة العمومية. على توصيات بشأن الممارسة السريرية
  
العلنيـة الملموسـة التـي وجهـت للـنهج السـابق الـذي  ١وعلى مدى العقد الماضي، واستجابة منها لالنتقـادات  -٤

كانـــت تتبعـــه فـــي إعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــة. وضـــعت المنظمـــة طرقـــًا صـــارمة ومتطـــورة حتـــي تضـــمن أن مبادئهـــا 
تستند إلـى مراجعـة شـاملة للبينـات وتتـوخى االسـتقاللية وتعمـل علـى إدارة التوجيهية تلتزم بأعلى مستويات الجودة، و 

تضـــارب المصـــالح بشـــكل مناســـب. وتعتبـــر هـــذه الطـــرق ضـــرورية لضـــمان التـــزام توصـــيات المنظمـــة باالســـتقالل، 
  واالعتماد على البينات، وعدم التحيز.

  
  أساسها:وفيما يلي المبادئ التي تم إعداد المبادئ التوجيهية على   -٥

  
  تصدى المبادئ التوجيهية لقدر من عدم اليقين والحاجة إلى اإلرشاد والتي لم يتم تلبيتها.  •
  
  تعكس المبادئ التوجيهية القيم الجوهرية للمنظمة المتمثلة في "الحق في الصحة".  •
  
توصـية تتميز عملية وضع التوصيات بالصراحة والشفافية: ويمكن للمستخدم معرفـة سـبب إعـداد أيـة   •

  ، ومن قام بوضعها، وعلى أي أساس تم ذلك.وكيفيته
                                                           

  يمكن الرجوع على سبيل المثال إلى   ١
Oxman AD, Lavis JN, Fretheim A. Use of evidence in WHO recommendations. Lancet. 2007;369:1883-9. 
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ـــ  • وضـــع المبـــادئ التوجيهيـــة عمليـــة متعـــددة التخصصـــات، وتنطـــوي علـــى كـــل الخبـــرات  ةتعتبـــر عملي
  ووجهات النظر ذات الصلة، بما فيها مدخالت أصحاب المصلحة.

  
بادئ التوجيهيـة إلـى الحـد تهدف العمليات واألساليب المستخدمة في كل خطوة من خطوات إعداد الم  •

  من خطر تحيز التوصيات.
  
تعتمــد التوصــيات علــى تقيــيم منهجــي شــامل للتــوازن بــين مــا تنطــوي عليــه السياســة أو التــدخالت مــن   •

  فوائد وأضرار محتملة فضًال عن النظر صراحة في العوامل األخرى ذات الصلة.
  
  لمنظمة متاحة علنَا.إن البينات المستخدمة في إعداد المبادئ التوجيهية ل  •
  
  يمكن تنفيذ التوصيات وتكييفها بما يتواءم مع األوضاع والسياقات المحلية.  •
  
ينبغــــي تصــــميم المبــــادئ التوجيهيــــة تحديــــدًا لجمهــــور محــــدد، مــــن قبيــــل واضــــعي سياســــات الصــــحة   •

عامـة العمومية، ومديري البـرامج الصـحية، ومقـدمي الرعايـة الصـحية، والمرضـى، ومقـدمي الرعايـة، و 
  الجمهور، وسائر أصحاب المصلحة.

  
، فإنهـا الً وتضطلع الدول األعضاء بدور مهم في نقطتين حاسمتين من عملية إعداد المبادئ التوجيهية. أو   -٦

مـن خـالل قـرارات األجهــزة الرئاسـية، تقـدم التوجيــه وتحـدد األولويـات المتعلقـة باختيــار الموضـوعات لوضـع المبــادئ 
، فإنها تستأثر وحدها بسـلطة تحديـد مـا إذا كـان سـيتم تطبيـق المبـادئ التوجيهيـة للمنظمـة اً ثانيو التوجيهية للمنظمة. 

على المستوى الوطني أو دون الوطني وكيفية ذلك، وٕاذا ما كان سـيتم إدراج القـيم والتفضـيالت الوطنيـة أو المحليـة 
  في أي برنامج للتنفيذ من عدمه.

  
لمبــــــادئ التوجيهيــــــة العالميــــــة، والمنظمــــــات الوطنيــــــة المعنيــــــة وقــــــد كفــــــل التعــــــاون مــــــع كبــــــار واضــــــعي ا  -٧

المبـــــــادئ التوجيهيـــــــة، وغيـــــــرهم مـــــــن الخبـــــــراء تـــــــواءم نهـــــــج المنظمـــــــة مـــــــع أفضـــــــل الممارســـــــات الدوليـــــــة.  بإعـــــــداد
كاسـتجابة  ما يلي: تعريف األسئلة التي تحظـى باألولويـة لوضـع المبـادئ التوجيهيـةهذه الطريقة  شملت وباختصار،
المبـادئ مـن  بـدأ تـوجيهيم لدول األعضاء للحصول على المشورة والتوجيه؛ وٕاعـداد بروتوكـول علمـي لكـللطلبات ا

، مـع تـدبر أي بإعـداد المبـادئ التوجيهيـة؛ واختيار خبـراء مسـتقلين لكـل فريـق مـن األفرقـة المعنيـة التوجيهات المعدة
اتخــاذ الفريــق المعنــي تضــارب فــي المصــالح بشــكل حصــيف؛ وٕاجــراء مراجعــات منهجيــة لجميــع البينــات المتاحــة. و 

  القرار بطريقة متأنية فيما يتعلق بتقديم المشورة للمنظمة بشأن صياغة التوصيات. لتوجيهيةاالمبادئ بإعداد 
  
وتضـــمن اللجنـــة المعنيـــة باســـتعراض المبـــادئ التوجيهيـــة للمنظمـــة جـــودة العمليـــة الكليـــة لجميـــع المبـــادئ   -٨

، أعضــاء يــتم اختيــارهم مــن بــين كــل مــن مــوظفي المنظمــة ٢٠٠٧التوجيهيــة. وتضــم اللجنــة، التــي أنشــئت فــي عــام 
ـــة) والخبـــراء الخـــارجيين. وتســـتعرض ـــة المعنيـــة باســـتعراض  (علـــى مســـتوى المقـــر الرئيســـي والمكاتـــب اإلقليمي اللجن

المبادئ التوجيهية اقتراح التخطيط في بداية عملية إعداد كل مبدأ توجيهي، وكذلك مشروع المبدأ التوجيهي النهائي 
قبــل النشــر، وذلــك لضــمان االلتــزام بالمقــاييس المنهجيــة للمنظمــة، واالمتثــال للعمليــات، والتبليــغ بالمبــادئ التوجيهيــة 

  بشكل مناسب.
  
كتيـــب المنظمـــة الخـــاص بإعـــداد نشـــرت اللجنـــة المعنيـــة باســـتعراض المبـــادئ التوجيهيـــة  ٢٠٠٧ي عـــام وفـــ  -٩

المبــادئ التوجيهيــة لهــا.  عــدادإوالــذي وصــف العمليــات والمعــايير التــي اســتخدمتها المنظمــة فــي المبــادئ التوجيهيــة 
علــــى تعقيبــــات  ءً بنــــا ٢٠١٤،١/ ديســــمبر األولويــــتم تنقــــيح الكتيــــب وتحديثــــه بانتظــــام، وكــــان آخرهــــا فــــي كــــانون 

                                                           
 .٢٠١٤الخاص بإعداد المبادئ التوجيهية، الطبعة الثانية، جنيف، منظمة الصحة العالمية،  كتيب المنظمة    ١
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. وهـــذا يضـــمن أن العمليـــات بإعـــداد المبـــادئ التوجيهيـــةالمســـتخدمين، وعقـــب اســـتعراض البحـــوث العلميـــة المتعلقـــة 
تزال تحتفظ بالطابع العملي وتتسق مع أفضل الممارسـات. ويـتم اسـتخدام الكتيـب الوالمعايير الموضحة في الكتيب 

خبــراء الخــارجيين الــذين يعملــون علــى المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة، كأســاس لتــدريب كــل مــن مــوظفي المنظمــة وال
  لضمان التطبيق المتسق ألعلى المعايير التقنية.

  
المبــادئ التوجيهيــة بشــأن كيفيــة تقيــيم جــودة البينــات العلميــة  إعــدادبللفــرق المعنيــة  رشــاداتإويقــدم الكتيــب   -١٠

إرشــادات بشــأن ســمات التوصــيات. ويمكــن صــياغة توصــية التــي تســتخدم كأســاس إلعــداد التوصــيات. كمــا يــوفر 
، بعــــد تقيــــيم البينـــات، أن التــــأثيرات المرغــــوب فيهــــا بإعــــداد المبــــادئ التوجيهيـــة"قويـــة" عنــــدما يــــرى الفريـــق المعنــــي 

الفوائـــد) الناجمـــة عـــن تنفيـــذ التوصـــية تفـــوق اآلثـــار غيـــر المرغـــوب فيهـــا المحتملـــة (أو األضـــرار). ومـــن ناحيـــة  (أو
غير متأكد من التـوازن  بإعداد المبادئ التوجيهيةصياغة توصية "مشروطة" عندما يكون الفريق المعني أخرى، يتم 

للظروف التي يجب  اً وصف اً بين األضرار والفوائد المترتبة على تنفيذ التوصية. وتشمل التوصيات المشروطة عموم
سـمات التوصـيات بهـذه الطريقـة تسـاعد  ذ هذه التوصـية فـي ظلهـا. فتوضـيحيأو ال يجب على المستخدم النهائي تنف

  الدول األعضاء في تحديد أولويات التدخالت.
  

صــــراحة  بإعــــداد المبــــادئ التوجيهيــــةوباإلضــــافة إلــــى رصــــيد الفوائــــد واألضــــرار، ينظــــر الفريــــق المعنــــي   -١١
عوامـــــل أخـــــرى عنـــــد صـــــياغة التوصـــــيات، بمـــــا فـــــي ذلـــــك األهميـــــة النســـــبية للنتـــــائج المحتملـــــة، ومـــــا يحبـــــذه  فـــــي
المتضـــــررين بشـــــأن التـــــدخل، وجـــــدوى التنفيـــــذ، والتـــــأثير علـــــى العـــــدل والمســـــاواة بـــــين الفئـــــات الســـــكانية  ســـــكانال

واآلثــــــــار المترتبــــــــة علــــــــى المــــــــوارد. وســــــــيتم فــــــــي المبــــــــدأ التــــــــوجيهي النهــــــــائي، تقــــــــديم مســــــــوغات كــــــــل  الفرعيــــــــة،
ـــان فـــي توصـــية ـــادئ التوجيه واضـــح بي ـــة وضـــع المب ـــة واســـتقاللها. وصـــريح، مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى نزاهـــة عملي ي

عليــه يوضــح كــل بيــان للمســوغات العناصــر التــي تــؤدي إلــى توصــية قويــة أو مشــروطة لصــالح أو ضــد هــذا  وبنــاءً 
  التدخل.

  
. وتســتند هــذه بإعــداد المبــادئ التوجيهيــةكمــا يقــدم الكتيــب المشــورة بشــأن اختيــار أعضــاء األفرقــة المعنيــة   -١٢

الخبراء ليشاركوا كأعضاء في أفرقة المنظمة للخبـراء االستشـاريين.  اإلرشادات إلى العمليات المستخدمة في اختيار
وينبغي أن يتمتـع األعضـاء بالمهـارات التقنيـة المناسـبة ذات الصـلة بموضـوع المبـدأ التـوجيهي، وأن يـوفروا وجهـات 

ن حيث التمثيـل م اً أن يكون متوازن بإعداد المبادئ التوجيهيةنظر متنوعة، كما يحتاج التشكيل العام للفريق المعني 
بإعـداد المبـادئ اإلقليمي والمساواة بين الجنسـين. وفـي سـبيل أداء مهـام وظـائفهم، يتصـرف أعضـاء الفريـق المعنـي 

كخبراء دوليين يخدمون مصالح المنظمـة فقـط، وال يتلقـون أو يطلبـون تعليمـات مـن أي حكومـة أو سـلطة  التوجيهية
ختيار أعضاء أفرقة الخبراء االستشاريين للمنظمة للتعيين كأعضاء ، يتم ااً خارج المنظمة. وحيثما يكون ذلك مناسب

  في الفرق المعنية بإعداد المبادئ التوجيهية.
  

تحت  بإعداد المبادئ التوجيهيةل الفريق المعني ِقبَ من المبادئ التوجيهية من توجيهي ويتم إعداد كل مبدأ   -١٣
مـوظفين فنيـين مـن اإلدارات ذات الصـلة. ويعتبـر مـن  فريـق تـوجيهي مـن المنظمـة. ويتـألف هـذا الفريـق مـن إشراف

لسياســـة  المهـــام الرئيســـية لكـــل فريـــق تـــوجيهي تقيـــيم اإلفصـــاح عـــن المصـــالح وٕادارتهـــا بطريقـــة تتســـم بالشـــفافية وفقـــاً 
ــــال، وٕادارة المخــــاطر  ــــراء، بالتشــــاور مــــع مكتــــب المنظمــــة لالمتث المنظمــــة بشــــأن تضــــارب المصــــالح بالنســــبة للخب

  واألخالقيات.
  

يتناول "إعالن المصالح" الخاص بالمنظمة المصالح المالية وغير المالية (الفكرية) على حد سـواء والتـي و   -١٤
قــد تتــداخل مــع قــدرة الفــرد علــى إجــراء تقيــيم موضــوعي لمجموعــة مــن البينــات، وٕاســداء المشــورة المســتقلة للمنظمــة. 

الخاصــة باإلفصــاح عــن المصــالح وٕادارة تضــاربها، ولتعزيــز المزيــد مــن الشــفافية فــي عمليــة جمــع وتقيــيم البيانــات 
تتطلب المبادئ التوجيهيـة المنقحـة بشـأن إعـالن المصـالح (لخبـراء منظمـة الصـحة العالميـة) ضـرورة نشـر األسـماء 
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 بإعــداد المبــادئ التوجيهيــةوالســير الذاتيــة المــوجزة لألفــراد الــذين يــتم النظــر فــي انضــمامهم لعضــوية الفريــق المعنــي 
، لمـدة بإعـداد المبـادئ التوجيهيـة، إلى جانب تقديم وصف ألهداف الفريـق المعنـي ةاإللكتروني للمنظمعلى الموقع 

  أسبوعين على األقل وقبل االجتماع األول المزمع عقده بوقت كاف.
  

ويــتم االحتفــاظ بمســتودع مركــزي محــدث للمبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة التــي أقرتهــا اللجنــة المعنيــة بمراجعــة   -١٥
باإلضـافة إلـى ذلـك، ال تقتصـر إدارات المنظمـة ذات الصـلة  ١.لمنظمـةوني لاإللكتر الموقع لتوجيهية على المبادئ ا

جميــع الوثــائق األساســية ألي مبــدأ تــوجيهي  اً بنشــر الوثــائق الخاصــة بالمبــادئ التوجيهيــة فحســب ولكــن تنشــر أيضــ
بع والنشر (وفي هـذه الحالـة معين (مثل المراجعات المنهجية)، ما لم تكن مقيدة النشر العتبارات تتعلق بحقوق الط

  يتم اإلشارة إلى االقتباس من المستند الخاص بالمصدر).
  

ويعتبر من التحديات التي تجابه عملية وضع المبادئ التوجيهية تحقيق التوازن بين الصرامة والتشاور مع   -١٦
ر الزمنــي الــالزم إلعــداد أحــد أصــحاب المصــلحة وتــوخي الشــفافية مــع االلتــزام بالمواعيــد والكفــاءة. ويبلــغ اآلن اإلطــا

المبادئ التوجيهية القياسية" نحو عامين، وهو ما قد يعتبـر بطيئـًا مـن حيـث سـرعة االسـتجابة. فالمبـادئ التوجيهيـة “
المطلوبة لالسـتجابة لطـوارئ الصـحة العموميـة ينبغـي أن تعـد فـي غضـون أسـابيع أو شـهور. بيـد أن التشـاور العـام 

  من الوقت الالزم إلعداد المبادئ التوجيهية.اإللزامي سيزيد بشكل كبير 
  

وتشمل المجاالت األخرى التي تحتاج إلى المزيـد مـن التحسـين فـي إطـار عمليـة إعـداد المبـادئ التوجيهيـة   -١٧
للمنظمة، مواصلة التقدم بشـأن إيجـاد أفضـل السـبل السـتخدام البينـات العلميـة، وضـمان وضـوح التوصـيات، وتقـديم 

ذ التـــدخالت. ويحبـــذ إجـــراء تقيـــيم رســـمي، بمـــا فـــي ذلـــك مـــن خـــالل تعقيبـــات الـــدول األعضـــاء، المشـــورة بشـــأن تنفيـــ
ــــة للمنظمــــة، واللغــــة المســــتخدمة فيهــــا، ووضــــوحها، وكــــذلك الحــــواجز والميســــرين  لســــهولة ــــادئ التوجيهي ــــذ المب تنفي
ة، واآلثـــــار التنفيـــــذ. وينبغـــــي أن ينظـــــر هـــــذا التقيـــــيم فـــــي أفضـــــل الســـــبل لتوصـــــيل أســـــس التوصـــــيات القويـــــ لعمليـــــة
عليهـــا، مقارنـــة بالتوصـــيات المشـــروطة، فضـــًال عـــن معنـــى البينـــات العلميـــة التـــي تتســـم بـــالجودة العاليـــة  المترتبـــة

حاجـــة إلـــى إجـــراء تقيـــيم رســـمي لآلثـــار الصـــحية المترتبـــة علـــى  اً المتوســـطة أو المنخفضـــة للغايـــة. وهنـــاك أيضـــ أو
  البينات التوجيهية للمنظمة.

  
إعــداد المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة وضــمان جودتهــا بشــكل كبيــر فــي الســنوات الســبع ولقــد تحســنت عمليــة   -١٨

ما يلـي:  اً الماضية، وسوف نحتاج إلى المزيد من االستثمار للحفاظ على هذا االتجاه. وتشمل أولويات التنمية حالي
مســتودع عــام مركــزي علــى شــبكة اإلنترنــت لجميــع المبــادئ التوجيهيــة والوثــائق األساســية؛ وعمليــات فعالــة للتشــاور 
ـــة الخاصـــة  ـــادئ التوجيهي ـــد مـــن التفاصـــيل بشـــأن طـــرق إعـــداد "المب ـــة؛ والمزي ـــادئ التوجيهي العـــام خـــالل وضـــع المب

تــدريب جميــع مــوظفي المنظمــة، بمــا فــيهم مــوظفي  بــالطوارئ"، بحيــث يــتم إعــدادها بشــكل ســريع ودقيــق. ومواصــلة
المكاتــب اإلقليميــة والقطريــة، علــى طــرق وضــع المبــادئ التوجيهيــة. وكمــا أشــرنا أعــاله، تقيــيم مــدى وضــوح المبــادئ 

 التوجيهية للمنظمة واستفادة الدول األعضاء منها.
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

  .لمًا بالتقريرالمجلس مدعو إلى اإلحاطة ع  -١٩
  

=     =     =  
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