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  البيانات اإلحصائيةاإلبالغ عن 
  
البنيــة قطــاع الصــحة و وتمويــل  والبحــوثوالوبائيــة  بيانــات إحصــائية عــن الحالــة الصــحية منظمــةتجمــع ال  -٣

فـي  صوصـاً لجمهـور (وخعامـة االدولية المتاحـة لالمسوح من ويتأتى بعض هذه البيانات المجمعة التحتية الصحية. 
ن بيانــات أخــرى بشــأن مواضــيع بّلــغ مباشــرة عــمــا يُ  غالبــاً و المتوســطة الــدخل). تلــك حالــة البلــدان المنخفضــة الــدخل و 

  ألقاليم.افي و الرئيسي أالمنظمة الفنية في مقر لإلدارات  من قبل النظراء الوطنيينمحددة 
  
حصـاءات عـن إ بيانـات و المقدمـة دوريـًا بشـأن الحصـول علـى علـى الطلبـات الـواردة الـردود اإلبالغ ويشمل   -٤

امج البـر عـن مـع تقـارير محـددة قتران مقدمـة بـاال ومعلومـاتة، الصـحقطـاع ومعلومـات عـن تمويـل يـات، أسباب الوف
الحصــول علــى اســتجابة لطلبــات ُتجمــع  بتــواتر أقــلتقــدم تقــارير مســتمدة مــن معلومــات كمــا يشــمل اإلبــالغ . تقنيــةال

أو مـــن رصـــد التقـــدم المحـــرز فـــي تنفيـــذ القـــرارات والمبـــادرات  مســـوح أساســـية زاخـــرة بالمعلومـــات،مـــن  وأالبيانـــات 
 عينسـتيطريقـة منهجيـة منسـقة، كمـا أنـه ال ب ال يجـري دومـاً حصائية اإلبيانات عن الهذا اإلبالغ على أن العالمية. 

  .الموحدة والحديثة تكنولوجيا المعلوماتأدوات ب دائماً 
  
النظـام دوريـة عـن أداء تقييمـات وكـذلك معظم البلدان تقارير سنوية تحتوي على إحصـاءات صـحية، ويعّد   -٥

منتصــف المــدة الســنوية واستعراضــات ستعراضــات لتقــديمها إلــى االيجــري إعــدادها تقــارير تحليليــة تتضــمن  الصــحي
  .ككل على نطاق المنظمةوتجميعها ال يوجد نظام لتبادل هذه التقارير و النهائية. تلك و 
  
مجـال تقـدم كبيـر فـي  فـي السـنوات األخيـرةُأحـِرز  إنشاء المراصد الصحية العالميـة واإلقليميـةبفضل ولكن   -٦

 البيانـــاتإتاحـــة إلـــى تحســـين الراميـــة  المراصـــدوتـــؤمن تلـــك . وســـهولة االســـتفادة منهـــا البيانـــات المبلـــغ عنهـــاإتاحـــة 
ة مـن مجموعـ ٥٠الوصول إلـى أكثـر مـن يتيح  لبياناتًا لة ومستودعموحدبوابة  ،الصحيةواالحصاءات والتحليالت 

بــرز تو  يمــي.علــى الصــعيدين العــالمي واإلقلالخاصــة بالمنظمــة األولويــة ذات حصــاءات اإلات البيانــات عــن مجموعـ
أهميـة خاصـة أو أولويـة تكتسـي في مجاالت مختارة العالمية والتحليالت  واالتجاهاتالحالة  يةفحات الموضوعصال

والتقارير اإلقليميـة اإلحصاءات الصحية العالمية تواظب التقارير السنوية عن و لصحة العالمية. بالنسبة إلى اعالية 
معلومـات والمسـاءلة اللجنـة المعنيـة بالواصـل تو . فـي هـذا المضـمار وظـائف مماثلـةأداء  اإلحصائية والتحليلية على
  والمساءلة.الشفافية البيانات و رصد تحسين من أجل إضافي توليد زخم قوي  عن صحة المرأة والطفل

  
 : المســـوح األســـرية؛الخمســـة التاليـــة تعزيـــز مصـــادر البيانـــاتضـــرورة علـــى  ١اتفـــاق واســـع النطـــاقوثمـــة   -٧
والبيانـات مـا فيهـا نظـم الترصـد؛ باإلبـالغ عـن المرافـق الصـحية، نظـم و ؛ السـكان تعـدادو ؛ المواليد والوفيـات تسجيلو 

ها التحقـــق مـــن صـــحتتلـــك البيانـــات و توليـــف و  تحليـــل البيانـــات الصـــحية فـــي البلـــدان اإلداريـــة، وكـــذلك القـــدرة علـــى
مجـــال جمـــع فـــي  االســـتثمارمســـتويات رفـــع : لتحقيـــق مـــا يلـــيالعمـــل نطـــوي هـــذا األمـــر علـــى يو . واالســـتفادة منهـــا

وتقييمه؛  وتعزيز رصد األداءللبيانات؛  مشتركةٕاقامة بنية و  وزيادة كفاءة االستثمار في جمعها؛ المعلومات الصحية
  ها.الستفادة منالبيانات واإتاحة  وزيادة

  
فإنـه يلـزم إدخـال تحسـينات األصـول همـا مـن علـى االبتكـار قدرتـه مرونة نظام اإلبالغ الحالي و أن رغم وب  -٨

ــدَّ و  .ه فــي حــد ذاتــهوتبســيطالنظــام تعزيــز وعلــى  البيانــاتة جــودعلــى  بشــأن اإلبــالغ  طلبــات موازيــة كثيــرة جــداً م تُق
 وغيـرومسـتقلة  قواعـد بيانـات عديـدةوتحـتفظ األمانـة باالستبيانات إلـى الـدول األعضـاء. ل عدد كبير جدًا من ُيرسَ و 

                                                           
البيانـات جمـع لعمـل علـى بشـأن ا عالميـةصـحية مـن ثمـاني وكـاالت موجهـة دعـوة الطلب على النتائج والمساءلة: تلبية     ١

  .٢٠١٠يناير  كانون الثاني/ ،١، العدد ٧المجلد  )،PloS Medicineمدسن ( ، بلوسالصحية
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 جميــع فــيالقابلــة للقيــاس  العالميــة الصــحية اتالمؤشــر  مــن موحــدة مجموعــة ةأيــ حاليــاً  يوجــد الو . كمــا ينبغــي منســقة
واضــحة يتضــمن إجــراءات الصــحية الرئيســية و جــاالت يشــمل جميــع الم إلبــالغموحــد ل نظــام يوجــد، كمــا ال البلــدان
  .على حد سواء أمانة المنظمة والدول األعضاءشرك ت، بحيث تحليلهاضمان جودة البيانات و بشأن المعالم 

  
  ةالصحيسياسات الاإلبالغ عن 

  
الوثــائق غيرهــا مــن ة متنوعــة مــن القــوانين واألنظمــة والتقــارير و طائفــالسياســة الصــحية الوطنيــة فــي تتجســد   -٩

علـــى السياســـات الصـــحية الوطنيـــة الطارئـــة تغييـــرات البالغ عـــن بـــاإلد قليـــل مـــن البلـــدان إال عـــدقـــوم وال ي. السياســـية
بشـكل وتحليلهـا وٕاتاحتهـا لجمـع تلـك التقـارير قـائم ال يوجد هيكل ألنه ، إبالغًا روتينياً  والتقارير ذات الصلة بالصحة

أو  ،لصـحية الوطنيـةاعـن وضـع السياسـات جمع معظم المعلومات وتتولى المكاتب القطرية وتلك اإلقليمية منتظم. 
  انات.اتصاالت مباشرة أو من خالل االستبيإجراء أو عبر  من اإلنترنتإما الفنية،  اإلدارات مباشرةتولى جمعها ت
  

ت الدولية والوطنية ودون مجموعة مختارة من التشريعا ١لتشريعات الصحيةموجز المنظمة الدولي ل يضمو   -١٠
عــدد قليــل مــن الــدول ســوى يوجــد ال غيــر مســتغلة بالكامــل. و هــذا المنشــور أن فــرص االســتفادة مــن ، علــى الوطنيــة

وتقـوم ة. المهمـسـمية والتقـارير الر واألنظمـة  القوانينبـ فـي إبـالغ المنظمـة مباشـرةًا روتينيسلك سبيًال التي تاألعضاء 
تها الرســمية الصــادرة عــن ابإرسـال نصــوص كاملــة مــن جرائـدها و/ أو نشــر  عــن ذلــكتبلــغ غالبــًا مـا التــي الــدول تلـك 

جميــع البلــدان قوانينهــا الحاليــة تــيح ال تو المتعلقــة بالصــحة. القــوانين الجديــدة أن تبــرز فيهــا صــحة، مــن دون وزارت ال
اإلبـالغ عـن السياسـات و فـي هـذا المجـال. الالزمة ات قدر إلى الاألعضاء بعض الدول ويفتقر  ،على شبكة اإلنترنت

مهـــا نظت لمحـــددات الصـــحية التـــيى الـــإبالنســـبة بوجـــه خـــاص الصـــعوبة بالصـــحة أمـــر شـــديد ذات الصـــلة والقـــوانين 
  قطاعات أخرى.

  
لتشـــريعات مــوجز المنظمــة الــدولي لتحــديث المتاحــة لاســتعراض الخيـــارات علــى  األمانــة حاليــاً لــذا تعكــف   -١١

هـو أمـر ينطـوي و  .يصـعب اسـتخدامها التـي لعـرض المـوجز التكنولوجيـة الحاليـةالمنصـة مسـتوى تحسـين و الصحية 
تعين إنهـــاء ة، وســـيالمتعلقـــة بالصـــحواألنظمـــة المهمـــة قوانين بـــالمنظمـــة الجـــدوى نظـــام إخطـــار لتحليـــل علـــى إجـــراء 

  .د المنشودةتجديالبت في كيفية إتمام عملية ال قبلالتحليل 
  
  جمعية الصحة العالميةالمقررات اإلجرائية الصادرة عن بالغ عن تنفيذ اإل
  

تخـذه مـن إجـراءات فيمـا تعمـا  تقريـراً  تقـدم سـنوياً بـأن منظمـة كـل دولـة عضـو المن دستور  ٦٢المادة تلزم   -١٢
اتفاقيــة منظمــة الصــحة العالميــة اإلطاريــة بشــأن تتبــع و  واالتفاقيــات واالتفاقــات واألنظمــة. التوصــياتتنفيــذ يتعلــق ب

 ال يوجــد أي ممارســةو . فــي الدســتور المعتمــدةاإلبــالغ  تطلبــاتم) ٢٠٠٥مكافحــة التبــغ واللــوائح الصــحية الدوليــة (
ي ة عـــن األجهـــزة الرئاســـية فـــر للقـــرارات الصـــاداســـتجابة الـــدول األعضــاء التـــي تقـــدمها بشـــأن التقـــارير متبعـــة راســخة 

ة بّينـالقنوات واآلليـات المبـمانـة وتسـتعين األمتطلبات اإلبـالغ إنفاذ ُيكلف المدير العام بمسؤولية منظمة. وعادة ما ال
  .حرازهالتقارير المتعلقة بإوتحليل  عن التقدم المحرزكوين البّينات في هذا التقرير من أجل ت

  
تخذها الدول األعضاء اسـتجابة لفقـرات منطـوق تعن اإلجراءات التي  أكثر اتساقاً تقارير قد يفضي تقديم و   -١٣

ترشـيد االلتـزام المطلـوب إلـى  لـدول األعضـاء"ا تحـث... ستهل بعبارة "جمعية الصحة قرارات جمعية الصحة التي تُ 

                                                           
علـى الموقـع اإللكترونـي التـالي:  ٢٠٠٠؛ وبنسخ إلكترونية منذ عام ١٩٤٨الموجز متاح بنسخ ورقية مطبوعة منذ عام     ١

http://idhlrils.who.int/index.cfm. 
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تــدقيق الــدول األعضــاء فــي ســيعزز ذلــك  كمــا. ألمانــةالتــي تحتاجهــا ا المعلومــات خــصمــن الــدول األعضــاء فيمــا ي
سعيًا و ية. األجهزة الرئاسصرامة في عمل بمزيد من الالتالي في تحديد األولويات يسهم بعملية اتخاذ هذه القرارات و 

وأنواع أعداد األمانة دراسة لتقدير  تاستهل، تساقاً اأكثر تقارير تقديم الدول األعضاء لالمحققة من نتائج التقييم إلى 
قــرارات الخاصــة بمنطــوق الالفقــرات بقطعهــا علــى النحــو المبــّين فــي الــدول األعضــاء مقــرر أن تتعهــد االلتزامــات ال
  .٢٠١٣الدراسة في عام  تلكسُيفرغ من جمعية الصحة في السنوات األخيرة. و الصادرة عن 

  
سـواء كــان ، الصـحية اتالسياســفـي البيانـات والتغييـرات كـل مــن بالــدول األعضـاء إبـالغ وسـيعمل تحسـين   -١٤

تحسـين التـدابير و لألجهـزة الرئاسـية  تعزيز الدور الرقـابيعلى ، أم لغير ذلك استجابة لتوصيات جمعية الصحةذلك 
عمليــة تبســيط إلــى جنــب مـع  جنبـاً كمــا سيسـهم تحســين اإلبــالغ القــرار. صـنع االسـتراتيجية لتلــك األجهـزة فــي مجــال 

  ة.الدول األعضاء واألماننهض بها األعمال التي تزيادة اتساق في  اإلبالغ
  

مـن  الصـحةعلـى مجـال بمـا يطـرأ لمنظمة إلبالغ ا واضحة المعالمقناة رسمية الدول األعضاء وليس لدى   -١٥
وطنيـة المواقـف عـن ال شـفويةتقـارير  إلـىالمتبعة فـي هـذا الميـدان الممارسة زمن تطورت مرور البو تطورات وطنية. 

بسـاطة لإلبـالغ إلـى تـوفير أكثـر منهجيـة و فضـي إيجـاد نظـام قـد يو . هاجتماعاتأثناء ااألجهزة الرئاسية على ُتعرض 
  لى األجهزة الرئاسية.عحاالت الصحية الوطنية العن الشفوية التقارير عرض حد من ي حافز

  
  التواصل مع الدول األعضاء

  
أخــرى طــرق رســمية و بعــدة الــدول األعضــاء مــع واصــل األمانــة ، وتتلمعرفــةادعامــات لــى إمنظمــة الرتكــز ت  -١٦
غيــر التلــك رســمية واالجتماعــات الرســمية و الخطابــات الفــي جملــة أمــور،  ومنهــا، زمنمــرور الــتبلــورت برســمية  غيــر

 وسـائل االتصـال قـد تغيـرت جـذرياً ونظـرًا ألن الرسمية واالتصاالت العامـة والرسـائل اإللكترونيـة والتقـارير الرسـمية. 
والـــدول لمنظمـــة االثالثـــة ألمانـــة  التواصـــل بـــين المســـتوياتقـــد تغيـــر أيضـــًا مـــع ظهـــور أدوات إلكترونيـــة جديـــدة، ف

لتفاعــل بــين فــي االعديــد مــن التغيــرات بطريقــة مخصصــة، مــا أدى إلــى اتبــاع نهــج تــدريجي  وطــرأ. ااألعضــاء فيهــ
والهيئــات وأجهزتهــا منظمــة المختلــف مســتويات بــين الجاريــة تصــاالت اال دومــاً نســق تُ وال األمانــة والــدول األعضــاء. 

  .اً جيد اً ة في الدول األعضاء تنسيقتعددالم
  

ــ واإلبــالغ مــن قبلهــالــدول األعضــاء اتبســيط التواصــل مــع كيفيــة يتعــين أن ُينظــر إلــى و   -١٧ ي الســياق العــام ف
 باســـتمرار تحـــديات التماســـكالـــدول األعضـــاء واألمانـــة وتواجـــه وتحســـين الشـــفافية والمســـاءلة واالتســـاق.  لإلصـــالح

المقــر الرئيســي والمكاتــب اإلقليميــة  -جميــع المســتويات الثالثــة للمنظمــة وتواصــل أي مؤسســة كبيــرة. ماثلــة أمــام ال
 المقارنـةإمكانيـة  أمينتـمـن أجـل ، وهـو أمـر ضـروري تقـارير منهـاتتلقـى و  مع الـدول األعضـاء -والمكاتب القطرية 

الســتجابة فــي ميــدان ابتكــارات والخصــائص اإلقليميــة، وتعزيــز التكيــف الكامــل الســتيعاب اال العــالميعلــى الصــعيد 
  .على حدةلحالة كل بلد 

  
  الدول األعضاء والتواصل معها ِقَبلخيارات بخصوص كيفية تبسيط اإلبالغ من 

  
  مبادئ عامة

  
كافــة لبلــدان علــى اللتطبيــق اإلبــالغ والتواصــل عمليــة وقابلــة التــدابير المتخــذة بشــأن يجــب أن تكــون جميــع   -١٨

تقليــل تكــاليف المعــامالت  مــن أجــلخطــيط تلــك التــدابير تبالعنايــة  يجــبكمــا  ،هــاومســتوى دخلمهمــا كــان حجمهــا 
المعلومــات للــدول إتاحــة وزيــادة  اإلبــالغازدواجيــة والحــد مــن  وزيــادة الشــفافية لــدول األعضــاء واألمانــةى الــإ بالنســبة
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لــدول بااالهتمــام يتعــين تحقيــق ذلــك، ولكــن فرصــة بشــكل مناســب تكنولوجيــا المعلومــات اســتخدام يتــيح و  ضــاء.األع
سـبل حصـولها علـى تلـك قصـور أو مـن  مـوارد تكنولوجيـا المعلومـاتوصـولها إلـى تباطؤ تعاني من التي األعضاء 

  .اإلنترنتمن محدودية التوصيلية بشبكة و  الموارد
  

ن الحـوافز لتحقيـق حسّ ين اإلبالغ وأأولويات واضحة بشأن وُتحّدد فيه بع أبسط ابطلنظام تسم ايجب أن يو   -١٩
  .بشأن التنسيق آليات مرهقةوضع  في الوقت نفسهويتالفى لدول األعضاء، وداخل افي األمانة أفضل ماسك ت
  

  الدول األعضاء ِقَبلمن اإلبالغ 
  

تحليـل مفصـل إجـراء  اإلبـالغعمليـة وضع مقترحـات مفصـلة بشـأن تبسـيط من األمانة أن تتمكن قبل يلزم   -٢٠
األبعــاد الثالثــة أن يتنــاول هــذا التحليــل . وينبغــي اهــومكــامن قوتهــا وتكاليفالحاليــة اإلبــالغ  ممارســةلمــواطن ضــعف 

لـــى كور عذســـُيعرض التحليـــل المـــ. و هـــا اإلجرائيـــةمقرراتو األجهـــزة الرئاســـية للبيانـــات والسياســـات الصـــحية وقـــرارات 
مقتـرح إلـى جنـب مـع  ، جنباً ٢٠١٤/ يناير كانون الثانيالرابعة والثالثين بعد المائة في  تهالمجلس التنفيذي في دور 

المحققـة وأيـة الوفـورات ستخضـع . و اهوتبسـيط اهوتحسـيناإلبـالغ عمليـة كيفيـة تحـديث شـأن بخيـارات يطـرح  لموسم
  ألمانة والدول األعضاء.كل من ابالنسبة إلى للتقييم الوضع الحالي بإضافية ضرورية بالمقارنة تكاليف 

  
  إصالحات في المجاالت الخمسة التالية.إجراء ألمانة ترح اعلى التحليل األولي، ستق بناءً و   -٢١

إلــى جميــع البلــدان ســعى ينبغــي أن تالتــي  رة مــن البيانــات والمؤشــرات الصــحيةمجموعــة صــغيحديــد ت  •
واإلبــالغ  هاالبلــدان علــى قياســوصــى بهــا تشــجع مُ  أخــرىمجموعــة و ، ها واإلبــالغ عنهــا بانتظــامقياســ

  عنها.

المســتمدة الخبــرة ذلــك باالســتناد إلــى ، و الصــحية الوطنيــة ات والقــوانينالسياســلإلبــالغ عــن آليــة وضــع   •
  .لتشريعات الصحيةموجز المنظمة الدولي ل من

  .األجهزة الرئاسية ومقرراتها اإلجرائيةعن تنفيذ قرارات لإلبالغ آلية واقعية وضع   •

ربمـا يبـت الـذي ( اإلبـالغ الـالزم بانتظـامجوانـب يشمل نسق ماستبيان سنوي واحد إرسال خيار إتاحة   •
  .االستبيانات األخرىتقليل عدد المرسل من المجلس) و فيه 

جميــع فيــه وتُتــاح نشــر ، ومســتودع علــى شــبكة اإلنترنــت تُ كافــة شــؤون اإلبــالغإنشــاء منصــة موحــدة ل  •
  .لكي تتبادلها فيما بينهاالدول األعضاء مها الالزمة والمهمة التي تقدالتقارير 

  
لقـرارات دعمـًا لمعلومـات و بيانـات المقـرر جمعـه مـن بشأن المقترحات أولويات واضحة تلك أن تحدد البد و   -٢٢

وســيلزم الحفــاظ  .مبلــغ عنهــاضــرورة التحقــق مــن صــحة المعلومــات التفاصــيل عــن التحليــل يــورد السياســية. وســوف 
تبسـيط والعمـل فـي الوقـت نفسـه علـى ، يالتقنـبالممارسة الحالية في مجال اإلبـالغ المحققة فيما يتعلق جودة العلى 

تحســـين ينبغـــي و وقواعـــد البيانـــات. شـــؤون اإلبـــالغ أوجـــه التـــآزر بـــين مختلـــف الســـتفادة مـــن اتحســـين النظـــام العـــام و 
بنــاء علــى ذلــك ، و جــال اإلبــالغ وتحليلــهمالتفاعــل بــين المكاتــب اإلقليميــة والمقــر الرئيســي مــع الــدول األعضــاء فــي 

دور المجلـس وجمعيـة الصـحة فـي اتخـاذ قـرار بشـأن سـيتعين تحديـد قوة فـي المسـتويات الثالثـة للمنظمـة. و مكامن ال
  .تنفيذ القرارااألمانة بتإبالغ رابطة بالصلة تحديد ال، و في ميدان اإلبالغولويات تحديد األ
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  مع الدول األعضاءتواصل ال
  

 رسـمي بـين المسـتويات الثالثـةللتواصل الخارجية شبكة إنشاء منصة على طريق الخطوات األولى تُّتخذ س  -٢٣
ـــدول  ألمانـــةفـــي ا ـــدول األعضـــاء التـــي يمكـــن الوصـــول إليهـــا عبـــر األمانـــة بأســـرها وٕالـــى نقـــاط االتصـــال فـــي ال وال

منصـة منهـا فـي النسـخة ُتخزن ولكـن سـبعث الرسـائل بصـيغتها الحاليـة، وسيتواصل بفضل تلك المنصة األعضاء. 
هــا. وســتختار الجهــات المتلقيــة الصــيغة التــي تلزم ،وثــائق جديــدةإصــدار  عنــد ةتلقائيــت تنبيهــاوُترســل  اإللكترونيــة

على  نسيق لرصد االتصاالت،التوظائف المعنية بأداء الفاعلة األطراف جميع ح هذا األمر المجال أمام تيسوف يو 
إال بســبيل الــدول األعضــاء لــن تُــزّود . و وتصــنيفها فــي ملفــات المراســالتفــي حــث يقلل الحاجــة إلــى البأن ذلــك ســ

ى الموجهـــة إلـــالمراســـالت و الموجـــودة داخـــل تلـــك البلـــدان الفاعلـــة األطـــراف المراســـالت الـــواردة مـــن االطـــالع علـــى 
التـي  عمـالالحـم األتألمانـة والـدول األعضـاء فـي بـين امشـتركة تواصـل منصـة سيسـهم إنشـاء . و األطراف المذكورة

هـي أهـداف ، و تهاومسـاءلتها افيشـفو األمانـة كفـاءة ؤيـد تحقيـق ، األمر الذي من شأنه أن يتنهض بها األمانة والدول
عـض هـا فـي بالمنصـة واختبار  تلـكالتقنيـة لالعمل بشـأن النـواحي مانة تولى األإدارية هامة في عملية اإلصالح. وست

  .٢٠١٤يناير كانون الثاني/ في بتقرير عن هذه التجربة ذي المجلس التنفيزويد الدول األعضاء من أجل ت
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

 جـراءاتالمقتـرح اتخـاذه مـن إاإلرشـاد بشـأن لتعليـق علـى هـذا التقريـر وتقـديم مـدعو إلـى ا المجلس التنفيذي  -٢٤
  .أخرى

  
  

=     =     =  


