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  تبسيط التبليغ الوطني
  والتواصل مع الدول األعضاء

 
 

  تقرير من األمانة
  

 
ـــــار/ مـــــايو   -١ المقـــــرر اإلجرائـــــي  طلبـــــت جمعيـــــة الصـــــحة العالميـــــة الخامســـــة والســـــتون، فـــــي ٢٠١٢فـــــي أي
، أن تقتــرح المــديرة العامــة، بالتشــاور مــع الــدول األعضــاء، خيــارات بخصــوص كيفيــة تبســيط التبليــغ )٩(٦٥ع  ص  ج

رحــب المجلــس التنفيــذي، فــي دورتــه  ٢٠١٣ينــاير / يوفــي كــانون الثــان. مــن ِقبــل الــدول األعضــاء والتواصــل معهــا
وطلــب منهــا  ٤إضــافة  ١٣٢/٥م تالثانية والثالثين بعد المائة، باالقتراحات التــي قــدمتها المــديرة العامــة فــي الوثيقــة 

ــدمًا فــي إنجــاز العمــل المقتــرح مــع مراعــاة تقســيم المســؤوليات الصــحية علــى المســتوى الــوطني ودون " أن تمضــي ُق
، وأن تقــدم تقريــرًا عــن التقــدم المحــرز إلــى المجلــس فــي دورتــه الحاليــة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات "حكومــةالــوطني لل

  .المالية ذات الصلة
  
ـــة ٤إضـــافة  ١٣٢/٥م توكانـــت المـــديرة العامـــة قـــد اقترحـــت فـــي الوثيقـــة   -٢ تعريـــف  (أ): اإلصـــالحات التالي

الرئاســية وضــع آليــة واقعيــة للتبليــغ عــن تنفيــذ قــرارات األجهــزة ) ب(مجموعة دنيا من البيانات والمؤشــرات الصــحية؛ 
نــة ) د(وضــع آليــة للتبليــغ عــن السياســات والقــوانين الصــحية الوطنيــة؛ ) ج(ومقرراتهــا اإلجرائيــة؛  إنشــاء منصــة مؤمَّ

علـــى شـــبكة اإلنترنـــت للتواصـــل الرســـمي بـــين مســـتويات األمانـــة الثالثـــة كافـــة والـــدول األعضـــاء، تتـــاح علـــى نطـــاق 
إنشــاء منصــة موحــدة لشــؤون التبليــغ كافــة ومســتودع ) ه( األمانة بأكملها ولمسؤولي االتصال فــي كــل دولــة عضــو؛

ويصــف هــذا التقريــر التقــدم  .على شبكة اإلنترنت تُنشر فيه جميع  التقارير الوطنية وتتاح للــدول األعضــاء األخــرى
  .المحرز حتى اآلن في اإلصالحات المقترحة

  
  تعريف مجموعة دنيا من البيانات والمؤشرات الصحية

  
ع الصـــحي علـــى المســـتوى العـــالمي واإلقليمـــي وتقـــدير االتجاهـــات الســـائدة فـــي مجـــال ينـــدرج رصـــد الوضـــ  -٣

يــتم جمــع البيانــات الصــحية فــي الــدول األعضــاء وتُبلــغ بهــا المنظمــة الصــحة ضــمن وظــائف المنظمــة األساســية. و 
ور الوقــت زاد والوكاالت األخرى، أو يــتم جمعهــا بوســائل أخــرى، كالمســوح، ثــم يــتم تحليلهــا وتجميعهــا ونشــرها. وبمــر 

كثيرًا عدد المؤشــرات والغايــات المتفــق عليهــا. ويطلــب مختلــف شــركاء الصــحة العــالميين، كــل علــى حــدة، الحصــول 
  على مقدار كبير من البيانات.

  
وضع مجموعة أساسية وعالمية من المؤشــرات. وهنــاك قائمــة توضــيحية  وتعمل المنظمة مع الشركاء على  -٤

بالمؤشــرات يجــري إعــدادها فــي إطــار الشــراكة الصــحية الدوليــة ستشــكل أســاس مواصــلة إعــداد مجموعــة دنيــا مــن 
  المؤشرات التي ينبغي أن تتاح لكل الدول األعضاء وأن تستخدمها في تبليغ األمانة.
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صلة ستشكل أساس المعلومات التقنية والتشغيلية الالزمة من أجــل وضــع خطــة  وهناك ثالثة مشاريع ذات  -٥
  لمواءمة التبليغ من جانب الدول األعضاء:

  
تحليـــل يســـتهدف تقليـــل أو تجميـــع أدوات جمـــع البيانـــات المســـتخدمة حاليـــًا مـــن جانـــب الوحـــدات   ) أ(

ليــة أكبــر، ففــي المقــر الرئيســي للمنظمــة التقنية داخل األمانة بغية استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات بفعا
أداة يــتم اســتخدامها، ومــن المتوقــع أن إجــراء تحليــل إضــافي للمكاتــب  ٧٠وحده يوجد حاليًا ما ال يقــل عــن 
 اإلقليمية والقطرية سيزيد العدد؛

  
من أجل تحديد معالم الطريقة التي يتم بهــا تبليــغ  اليةحتحليل لهيكل وتنظيم البيانات والبيانات اإل  ) ب(

 البيانات؛
  
تقييم للمرصد الصحي العالمي التابع للمنظمة، ونشر البيانات الصحية، واستخدام استنتاجاته في   ) ج(

  ز وظيفة المرصد وتحافظ عليها في المستقبل.إعداد خطة عمل تعز 
 

األمانــة مــن تحــري طــرق أفضــل فيمــا يتعلــق بالبيانــات المجموعــة فــي وينبغي للمعلومات المتحصــل عليهــا أن تمكِّــن 
 .البلدان من خالل األساليب الروتينية التي سيتم اتباعها

  
ـــن االســـتنتاجات األمانـــة مـــن اقتـــراح طـــرق لتبســـيط االســـتبيانات ومواءمـــة منصـــات وي  -٦ نبغـــي أيضـــًا أن تمكِّ

علــى نطــاق المســتوى الــوطني ودون الــوطني للحكومــة،  التبليــغ، بمــا فــي ذلــك مراعــاة تقســيم المســؤوليات الصــحية
  والمعلومات المالية ذات الصلة.

  
  التبليغ عن تنفيذ قرارات األجهزة الرئاسية

  
الــدول التــي حثّــت جمعيــة الصــحة نتــائج دراســة عــن اإلجــراءات علــى اإلنترنــت موقعهــا فــي األمانــة نشــرت   -٧

اعتمــدت جمعيــة الصــحة  ٢٠١٣–٢٠٠٤خــالل الفتــرة و  ١الماضــية.عشــر الســنوات العلــى اتخاذهــا طــوال األعضــاء 
أن الفقــرات رغــم اتخــاذ إجــراءات. و الــدول األعضــاء علــى قــرارًا حثّــت فــي فقــرات منطوقهــا  ١٤٤، منهــا قــراراً  ٢٤٨

بعـــض فـــإن محـــددة توصـــية  ١٠٥٩قـــرارًا تضـــمنت نحـــو  ١٤٤ البـــالغ عـــددها لـــك القـــراراتالفرعيـــة الـــواردة ضـــمن ت
، علــى أن ينطبــق علــى جميــع الــدول األعضــاءم لــ لتــي حثــت الجمعيــة علــى اتخــاذه قــد تكــّرر وبعضــهاااإلجــراءات 

ًا فريــدصــارمًا و  إجــراءً  ٧٥٦يتبقــى مــا مجموعــه اســتبعاد تلــك النصــوص بعضها اآلخر ِصــيَغ بطريقــة شــرطية. وعنــد 
  .كافة على اتخاذه جمعية الصحة الدول األعضاءمن نوعه حثت 

  
الــدول التــي ُحثّــت هــذا العــدد الكبيــر مــن اإلجــراءات يقضــي بــالتبليغ عــن كــل شــرط ولن يكون واقعيًا فــرض   -٨

التبليــغ فــي نظــام مقبــل للتبليــغ بطــابع عملــي وأن ُيــدَمج بالكامــل نظــام تســم أي . وينبغــي أن يعلى اتخاذهااألعضاء 
وبــاالقتران مــع إنشــاء منصــات موحــدة  هعلــى النحــو المبــين أعــالعلــى وضــعه، وذلــك ألمانــة الــذي تعكــف االشــامل 

  للتبليغ اإللكتروني.
  
  
  

                                                            
-http://www.who.int/about/who_reform/governance/Member-State-commitments-WHAانظـــــــــــــــــــــــــــــــر العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان    ١

resolutions-2004-2013.xlsx  ٢٠١٣كانون األول/ ديسمبر  ١٨ في(تم االطالع.( 
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 فقــرةاتخــاذ إجــراءات بالمــدير العــام التــي تطلــب مــن قــرارات جمعيــة الصــحة وغالبًا ما ُتختتم فقــرات منطــوق   -٩
يعنــي مــا ُيفّســر ذاك الحكــم علــى أنــه  . وكثيــراً وتــواتر تقــديمهااألجهــزة الرئاســية تقديم التقارير إلــى د نطاق فرعية تحدّ 

بينمــا ال ُيبّلــغ فــي  ،األمانــةتتخــذها اإلجراءات التــي مــا فيمــا يتعلــق بــتقريــر عــن التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ قــرار إعــداد 
المعلومــات ذات بســبب انعــدام القــرار ذاك تخــذها الــدول األعضــاء اســتجابة لــتاإلجــراءات التــي معظــم األحيــان عــن 

  .أو قصورهاالصلة 
  

في المستقبل أن تبّت في كل حالة علــى حــدة بشــأن قراراتهــا كيمــا يتســنى تحديــد ترغب جمعية الصحة وقد   -١٠
الــواردة حكــام األتنفيــذ لتخذها الــدول األعضــاء تحيثما أمكن، عن اإلجراءات التي ما إذا كانت األمانة ستبّلغ أيضًا، 

فــي نهايــة فقــرة تــرد فــي فقــرة فرعيــة  ضــًا جمعيــة الصــحة،. وقــد تحــث أيالمعلومــاتفي حال إتاحــة تلــك القرارات، في 
التبليــغ المتوقــع نطاق بحيث تحّدد  ،تلك الدول حثًّا صريحًا على التبليغ ،الدول األعضاءالقرار الموّجه إلى منطوق 

  .تبّين لها صراحة أنه ال يوجد شرط يقضي بالتبليغ، أو من الدول وآليته وتواتره
  

  الصحية الوطنيةات والقوانين السياس
  

فــي العديــد مــن  هامــاً  القــوانين دوراً وتــؤدي الصــحية الوطنيــة.  اتالسياســرســم التشريع جزء مهــم مــن عمليــة   -١١
عمليـــات زرع األعضـــاء واألمـــن الغـــذائي مـــن التخصصـــات، مثـــل انطالقـــًا لسياســـة الصـــحية، المتعلقـــة باالمجـــاالت 

التغطيــة الصــحية الشــاملة أو القطاعــات األخــرى التــي ي تحقيــق بعمليــة المضــي قــدمًا فــ وانتهــاءً  ،ومكافحة الفاشــيات
 ضــعما تعنــدوال تمتلك الدول األعضاء نظامًا دوليًا يمّكنها من مقارنة الممارسات الجيدة تنظم المحددات الصحية. 

  .وتنّقحها دون وطنية أخرىقوانين ولوائح وطنية و 
  

المجــال  هــاعنالتبليــغ القــوانين الصــحية الوطنيــة و/ أو السياســات و  آلية فعالــة لرصــدوقد تتيح عملية وضع   -١٢
، والتبليــغ عــن تلــك ين اإلقليمــي والعــالميصــعيدالتشــريعات الصــحية علــى المــا يطــرأ مــن تطــورات علــى رصــد أمــام 

يخـــص معـــين ميـــدان مقارنـــة وضـــعها الـــوطني فـــي التطـــورات فـــي الوقـــت المناســـب. وقـــد تمّكـــن اآلليـــة البلـــدان مـــن 
المتبعة حاليًا الممارسات عن  معلوماتأحدث الالحكومات بوتزّود بلدان أخرى؛ الوضع في التشريعات الصحية مع 

رامج بــمنهــا؛ وتفيــد الجديــدة أو تعــديل القــائم تشــريعات لصــياغة  اً أساســ؛ وترســي الصــحةالمتعلقــة بالقــوانين فــي ســن 
  المختطة وطنيًا وعالميًا.التجاهات بانظمة التقنية للم

  
 منظمــةالاتفاقيــة ومنهــا السياسات والقوانين الصحية الوطنية، تبليغ عن آليات المختلف درست األمانة وقد   -١٣

ونظــام  المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة (الويبــو)منظمــة العمــل الدوليــة و واتفاقيــات  اإلطاريــة بشــأن مكافحــة التبــغ
 .االتفــاق المتعلــق بالتــدابير الصــحية وتــدابير الصــحة النباتيــةبشأن ي تستخدمه منظمة التجارة العالمية ذاإلخطار ال

لقواعــد  وفقــاً بشــأن جمــع المعلومــات، وذلــك إلزامية طوعية وأخرى ذاتي وتتباين تلك اآلليات لتتراوح بين آليات تبليغ 
 لمعنيةالدول األعضاء وأمانات المنظمات الدولية اجانب ستثمارات كبيرة من قتضي في األغلب توظيف اصارمة ت

  .على حد سواء
  

منهجيــة، علــى أن و  اً نهــج أكثــر اتســاقهــذا المجــال باستفاضــة اتبــاع ن الــذين درســوا و الخبــراء الــدوليويؤيــد   -١٤
اجتماع األمانة تنظيم لذا تقترح معروف. أمر غير لالستثمار  هااستعدادالدول األعضاء بالضبط ومدى احتياجات 

راســمي الخبــراء القــانونيين و ة، بحيــث يشــارك فيــه كــل مــن الســتاألقــاليم الــدول األعضــاء مــن جميــع  ن عــنع ممثلــيمــ
مـــن أجـــل تحديـــد االحتياجـــات وذلـــك ، اتالحكومـــغيرهـــا مـــن األجهـــزة المعنيـــة فـــي السياســـات مـــن وزارات الصـــحة و 

  تلبيتها.المتبعة في ج و والنه
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  الرسميلتواصل على شبكة اإلنترنت لمؤّمنة منصة إنشاء 
  

إنشــاء منصــة علــى شــبكة اإلنترنــت للتواصــل بــين األمانــة الخاصــة بخطــة بشــأن الالعمــل  مواصلةتبّين من   -١٥
المنظمــة ككــل علــى نطــاق لكــي يــؤدي نظــام التواصــل هــذا شــرطين أساســيين أنــه ســيلزم اســتيفاء والــدول األعضــاء 

وســيلزم ) ٢(، المعلومــاتلى استراتيجية شــاملة إلدارة البد أن يستند النظام إ )١: (وظيفته كما ينبغي، وذلك كالتالي
لـــدول أن تصــل إليهــا امجموعــة أدوات يمكـــن  أن تضــعتكنولوجيــا المعلومـــات و داخليــة لمنصـــة األمانــة أن تســتخدم 

  .بعد ذلك األعضاء
  

عقـــب إال اســتحداثها يمكــن ال شــبكة اإلنترنــت مــع الــدول األعضــاء منصــة التواصــل هــذه علــى رغــم أن و   -١٦
تطبيقــات البعــض  حســينتوسياســاتها وأدواتهــا موضــع التنفيــذ فــإن مــن الممكــن ت إدارة المعلومــاات اســتراتيجيوضــع 

األمانــة والبعثــات والُمســتخدم فعــًال للتواصــل بــين علــى شــبكة اإلنترنــت القــائم تطبيق كــالالقصــير، في األجل محددة ال
  الدائمة لدى مكتب األمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية األخرى في سويسرا.

  
  المقبلة الخطوات

  
الحاجــة بتحديــد منظمــة الاألعمال التحضيرية لهذا الجزء مــن إصــالح االضطالع بفي سياق قامت األمانة   -١٧
والممارسات ل للسياسات تحليل مفصّ وبناًء على . ككل استراتيجية إلدارة المعلومات على نطاق المنظمةوضع إلى 

وأســاليب أكثــر  اً إلدارة المعلومــات ونظمــشــاملة األمانــة اســتراتيجية ســوف تضــع  دارة المعلومــاتواألدوات الحاليــة إل
زاء أخــرى على أجتطورات مرجعيًا بما يطرأ من ستراتيجية المجال أمام مقارنة االهذا النهج وسيفسح أيضًا . تبسيطاً 

تــرح األمانــة أن تقو  المعلومــات.كشــف عــن للمقبلــة لسياســة االبمــام ربــط االســتراتيجية مــن منظومــة األمــم المتحــدة، وأ
  السادسة والثالثين بعد المائة.إلى المجلس التنفيذي في دورته تقرير مرة أخرى  قدميُ 
  
  جراء المطلوب من المجلس التنفيذياإل
  

  المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير وتقديم اإلرشاد بشأن الُمقترح اتخاذه من إجراءات أخرى.  -١٨
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