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ملخص
تنفيذي

الصحة اإللكرتونية واالبتاكر يف حصة املرأة والطفل:
مراجعة خلط األساس
يستند عىل نتاجئ مسح أجراه يف عام  3102مرصد منمظة الصحة العاملية
للصحة اإللكرتونية يف البلدان املشاركة يف اللجنة املعنية باملعلومات
واملساءلة.
يعترب حتسني حصة املرأة والطفل رضورة حمتية يف الصحة يف العامل ،وقد ظهر يف أجىل صورة يف مرم َي نْي من املرايم اإلمنائية
لأللفية ،ومها من أكرث تلك املرايم إحلاحًا ،ويتطلبان بشلك خاص خفض وفيات األمهات واألطفال حبلول عام  . 12015ويستند
هذا التقرير عىل مسح مشل  46بلدًا ،حِّ
ويوض جبالء مل يسبق له مثيل الدور احليوي لملعلومات ولتقنيات التواصل ،والسميا
للصحة اإللكرتونية ،2الذي تؤديه اليوم يف املساعدة لبلوغ تلك األهداف ،مكا حِّ
يوض كيف ميكن لملعلومات ولتقنيات التواصل أن
متهد الطريق حنو املزيد من التقدم.
ِّ
حِّ
ويوض هذا التقرير كيف تنقذ الصحة اإللكرتونية لك يوم أرواح النساء وأطفاهلن وولداهنن مضن أكرث املجموعات الساكنية
التنوع .مكا أنه تقرير غين باألمثلة املسمتدة من العديد من
طرق مبتكرة واسعة ُّ
تعرضًا لملخاطر يف شىت بقاع العامل ،باتّباع ٍ
3
حتسن حصة النساء واألطفال ،تزداد فرص عرضها ،ويزداد اإلقبال علهيا .
البلدان ،إن اإلجراءات اجلديدة والعالية املردود اليت ِّ
 1املرميان

 4و5

من املرايم اإلمنائية لأللفية :الرشاكة من أجل حصة األمهات واألطفال والولدان  2013جنيف ،منمظة الصحة العاملية:

. http://www.who.int/pmnch/about_mdgs/en/index.html

الفعال لملعلومات ولتقنيات التواصل من أجل الصحة.
 2الصحة اإللكرتونية يه االستخدام َّ
 3املزايا االقتصادية لالستمثار يف حصة النساء واألطفال .الرشاكة من أجل حصة األمهات واألطفال والولدان  ،2013جنيف ،منمظة الصحة العاملية .2013
http://www.who.int/pmnch/knowledge/publications/summaries/knowledge_summaries_24_economic_case
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معلومات أساسية موجزة

إن التقرير املشرتك ملنمظة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت جاء نتيجة إطالق األمني العام لألمم املتحدة لالسرتاتيجية
العاملية لصحة املرأة والطفل 4عام  ،2010واليت هتدف إىل ترسيع وترية العمل يف املرم َي نْي  4و 5من املرايم اإلمنائية لأللفية ،وقد
حتدد أفضل التدابري اليت تتخذ إلعداد التقارير واإلرشاف واحملاسبة عىل الصعيد الدويل.
دعت االسرتاتيجية لوضع إجراءات ِّ

أدى إطالق االسرتاتيجية إىل إنشاء اللجنة املعنية باملعلومات واملساءلة يف األمم املتحدة 5اليت أعدت إطار معل املساءلة،
وقد َّ
وفيه ثالث إجراءات ترتبط ببعضها البعض يه املراقبة واملراجعة واإلجراء ،وقد ركزت عىل  75بلدًا تقع فهيا جممتعة  98%من
وفيات األمهات واألطفال.
خط
ويربط إطار العمل املساءلة عن املوارد بالنتاجئ واحلصائل واآلثار اليت تؤدي إلهيا ،وإن انتظام مكونات إطار العمل يف ٍ
واحد يمتثل بتدفق املعلومات اليت تدمع تنفيذ التوصيات العرشة للجنة املعنية باملعلومات واملساءلة واليت تسهتدف تقدمي أفضل
والتتبع األفضل لملوارد املخصصة لصحة املرأة والطفل ،واإلرشاف األفضل
لملعلومات من أجل احلصول عىل أفضل النتاجئ،
ُّ
عىل النتاجئ واملوارد ،عىل الصعيد الوطين وعىل الصعيد العاملي.
وتؤدي تقنيات املعلومات والتواصل وتطبيقات الصحة اإللكرتونية دورًا أساسيًا يف تنفيذ مجيع التوصيات .إذ تركز التوصيات
تتبع املوارد ،وهو األمر الذي حيظى برتكزي رئييس
األربع عىل إنتاج معلومات أفضل للحصول عىل نتاجئ أفضل ،ويمشل ذلك ُّ
يف هذا التقرير.
وللك توصية من هذه التوصيات األربع ،شلكت منمظة الصحة العاملية يف عام  2012مجموعة خرباء معنية باملراجعة ،تقدم
تقاريرها إىل األمني العام لألمم املتحدة ،حول النتاجئ واملوارد ذات الصلة باالسرتاتيجية العاملية ،وحول التقدم احملرز يف تنفيذ
التوصيات ،استنادًا إىل مجموعة من املؤرشات الرئيسية ملجموعة من اخلرباء املعنية باملراجعة.
ونتيجة لذلك ،فقد أطلقت منمظة الصحة العاملية محسًا يسهتدف "مجع وحتليل البيانات حول التقدم احملرز يف تقبل البلدان
للصحة اإللكرتونية ،والسميا يف البلدان اليت تستخدم الصحة اإللكرتونية لصاحل حصة األم والطفل".
وهذا هو التقرير عن ذلك املسح ،والذي استجاب له  64بلدًا من بني  75بلدًا ،بعد أن مت تنفيذه عرب املرصد العاملي للصحة
اإللكرتونية التابع ملنمظة الصحة العاملية ،وقد سامه يف هذا التقرير أكرث من  300خبري يف الصحة اإللكرتونية ويف حصة األم
والطفل ،وتلقوا الدمع من العديد من زمالهئم يف منمظة الصحة العاملية يف شىت بقاع العامل ،مث مض لك من منمظة الصحة العاملية
واالحتاد الدويل لالتصاالت جهودها لتحليل النتاجئ وعرضها يف هذا التقرير.

 4االسرتاتيجية العاملية لصحة املرأة والطفل .األمني العام لألمم املتحدة .الرشاكة من أجل حصة األمهات واألطفال والولدان ،جنيف ،منمظة الصحة
العاملية /http://who.int./pmnch/activities/jointactionplan/en
" 5الوفاء بالوعود ،قياس النتاجئ ،اللجنة املعنية باملعلومات واملساءلة عن حصة املرأة والطفل ،جنيف ،منمظة الصحة العاملية2011 ،
.http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/Commission_Report_advance.copy.pdf

املقدمة

املقدمة

اجلوالة ماكنًا متاحًا للك الناس ،وفهيا جوانب يغلب أن ال يستغين عهنا عدد خضم ومزتايد يف
لقد أصبحت اإلنرتنت واهلواتف َّ
نسبته من الناس يف مجيع أحناء العامل يف حياهتم اليومية .وقد حدثت تقدمات تقنية ملحوظة خالل السنوات احلالية لتأخذنا من
احلواسيب الخشصية الثقيلة الوزن إىل احلواسيب الرمقية واهلواتف الذكية واألدوات األخرى احملمولة باليد ،ومن املؤكد حدوث
املزيد من االبتاكرات املدهشة.

ولقد غريت هذه األدوات اليت جلبت التغيري من حياة الناس ،ومعلهم ،وتفاعلهم مع بعضهم البعض ،ومن الطريقة اليت ميكن
لملهنيني يف الرعاية الصحية وللسلطات الصحية تقدمي املساعدة لملواطنني يف أي ماكن من العامل ،حىت يعيشوا حيا ًة أطول مدة
وأكرث حصة.
وقد وقعت معلية التغيري برسعة أدت إىل تأخر فهمها والعمل عىل االستفادة من آثارها ومزاياها الصحية احملمتلة .وقد اكن
موضوع هذا التقرير قد نتج عن دراسة مسح تناولت كيف اكنت هذه األدوات قد أحدثت التغيريات ،وأنتجت سياسات ذات الصلة
بتلك األدوات ،باعتبارها "جزءًا من ثورة نامعة " يتواصل خالهلا حدوث تغيريات حصية بعيدة األثر.
ويف الوقت احلارض ،يزيد عدد البلدان اليت تستخدم اهلواتف اجلوالة استخدامًا جيدًا لتحقيق حصة أفضل أو الستكشاف كيفية
حتقيق حصة أفضل ،عن  100بلد ،مث إن الوصول إىل اإلنرتنت آخذ باالتساع يف لك ماكن من العامل ،لتصل معه املعلومات
واملشورات البالغة األمهية ،ومن خالل ذلك يتاح للحكومات العثور عىل أساليب جديدة ،سواء ما اكن مهنا عىل مواقع اإلنرتنت أم
عىل مواقع التواصل االجمتايع ،لتقدمي املزيد من املعلومات للساكن فهيا عىل أوسع نطاق ،ولتعزيز براجم حصة النساء واألطفال.
ويف الوقت نفسه تزتايد قوة الدفع الستخدام الصحة اإللكرتونية بني العاملني يف الرعاية الصحية وبني املرىض أنفهسم ،مث إن
احلكومات تواصل حتقيق التقدم للوصول إىل ن ُُظم متاكملة لملعلومات الصحية تستند عىل تقنيات التواصل ،وتعمتد سياسات
الصحة اإللكرتونية .مفنذ عام  2012اعمتدت ما ال يقل عن  7بلدان اسرتاتيجية الصحة اإللكرتونية ،أما دليل االسرتاتيجية الوطنية
للصحة اإللكرتونية ،الذي أعد ونرش بتعاون مشرتك بني منمظة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت ،فرسعان ما أصبح
دليلًا قيمّ ًا مجليع البلدان .فقد انتقلت القدرات اليت اكنت لدى الناس عىل وجه العموم ،مع ما لدى املهنيني يف الرعاية الصحية
وما لدى أحصاب القرار السيايس ،من خالل احللول املدعومة بتقنيات املعلومات والتواصل ،لتسامه يف اختاذ قرارات أفضل
مسهتدية باملعلومات .ويتواصل تقدم هذا االجتاه يف السنوات القادمة وتتعمق آثاره عىل حياة الناس يف مجيع املستويات.
وعىل الصعيد األرسي ،أصبحت األمهات واحلوامل أكرث تبرصًا مبا يتعلق بامحلل وبالوالدة اآلمنة وبتحسني محاية الرضع
واألطفال .أما عىل الصعيد الوطين وعىل صعيد املجمتع ،فإن تجسيل الوالدات والوفيات وأسباب الوفاة آخذ بالتحسن التدرجيي،
فتعداد عدد املواليد رضوري لتوفري فرص مالمئة هلم يف السلسلة املتواصلة للرعاية خالل فرتة محل أمهاهتم ،وخالل األسابيع
األوىل واألهشر والسنوات التالية من حياهتم .إن تجسيل الوالدات تعترب مبثابة "جواز مرور يكفل امحلاية لألطفال" ،وهو ميتد
ليمشل اخلدمات األساسية يف الصحة ويف الضامن االجمتايع ويف التعلمي ،ليحمهيم من الهتديدات اليت ترتبص بسالمهتم
وعافيهتم.
إال أن هذه النقاط الرئيسية ال متثل سوى جز ًء من صورة أكرث تعقيدًا وتشاب ً
اك ،فهذا التقرير يوحض الكثري من الصعوبات
متساو
التقدم .بل إن التقدم الذي أحرز حىت يومنا هذا يغلب أن يكون غري
واملشلكات املعقدة والعقبات اليت تقف يف طريق إحراز ُّ
ٍ
يف التوزيع ،وأن يكون مترشذمًا ،وأن يكون جحموبًا بصفوف من املشلكات ،يتضمن فقد االلزتام احلكويم يف بعض احلاالت،
وبفقد املهنيني الصحيني املاهرين وبفقد اخلربات يف حاالت أخرى ،وبفقد املوارد املالية وغري املالية يف مجيع احلاالت تقريبًا.
ويوحض التقرير أيضًا املاكسب اليت مت إحرازها ،ويقدمها لتكون مناذج حتتذى هبا البلدان األخرى .إال أنه يوحض أيضًا املواقع
اليت اكن إحراز تلك املاكسب فهيا أكرث صعوبة ،ويعلل أسباب ذلك ،ويقدم التقرير أيضًا العديد من الدروس املستفادة ،واليت
يغلب أن ال تكون مسمتدة من قصص للنجاح ،بل من فقدان تلك القصص أصلًا.

التوصيات

ومن أمه النتاجئ املجشعة يف التقرير نقدم تلخيصًا ملا ييل:
•  94%من البلدان لدهيا اسرتاتيجية أو سياسة وطنية لصحة املرأة والطفل؛
• أكرث من  90%من البلدان تراقب  6من بني  11مؤرشًا حول الصحة اإلجنابية وحصة األمهات واألطفال والولدان؛
•  69%من البلدان نفذت ،ولو جزئيًا عىل األقل ،نظام التجسيل اإللكرتوين للوالدات والوفيات وأسباب الوفاة؛
•  56%من البلدان تصدر تقارير حول الصحة اإللكرتونية بدمع املبادرات الرئيسية لصحة املرأة والطفل؛
•  48%من البلدان اعمتد مبادرة واحدة من مبادرات الصحة اإللكرتونية عىل األقل لرصد وترصد املرىض من األطفال والولدان
واألمهات .وتعترب خدمات التطبيب عن ُب ْعد واملشاورة عن ُب ْعد مه أكرث اخلدمات اعمتادًا؛
•  42%من البلدان لدهيا اسرتاتيجية أو سياسة وطنية للصحة اإللكرتونية؛
•  36%من االسرتاتيجيات الوطنية للصحة اإللكرتونية تشري إىل استخدام الصحة اإللكرتونية يف حصة األم والطفل.
ودرس التقرير العوائق اليت تقف يف طريق تنفيذ الصحة اإللكرتونية والدروس املستفادة اليت ميكن تعملها؛ وأوحض أن هناك
عوائق رئيسية أفصح عهنا املسح ،ويه:
• فقدان املهنيني ذوي الكفاءة واخلربات املالمئة إلعداد وتنفيذ مشاريع الصحة اإللكرتونية؛
• قصور البنية التحتية الالزمة لدمع الرباجم؛
• فقد االلزتام السيايس.

التوصيات

تضمن التقرير توصيات حول هذه القضايا ،وحول قضايا أخرى ،ومعمظها يعضد ما تناولته مجموعة اخلرباء املعنيني بالصحة
اإللكرتونية ،ويه تؤكد عىل احلاجة إىل:
• تعزيز العمل املتعدد القطاعات الذي جيمع بني الوزارات والرشاكء ،وبراجم الصحة اإلجنابية وحصة األم والطفل ،وتكنولوجيا
تتبع املوارد؛
املعلومات ،من أجل حتسني املراقبة
والرتصد والتجسيل لألحوال املدنية ولإلحصاءات الصحية ،ونظم ُّ
ُّ
• تعزيز التقاط املعلومات إلكرتونيًا ومعاجلهتا من أجل حتسني مجتيعها وجودهتا ،مع املؤرشات الالزمة الختاذ القرارات
السياسية ،وإعداد التقارير املستندة عىل شبكة املعلومات واليت تدمع ن ُُظم املعلومات املتاكملة للصحة اإلجنابية وحصة األم
والطفل؛
• تعزيز امجلع املتناسق لملؤرشات عرب وسائل إلكرتونية جكزء من خطة متاكملة لتنفيذ خدمات الصحة اإللكرتونية يف جمال
حصة األم والطفل؛
• دمع سياسات واسرتاتيجيات الصحة اإللكرتونية يف خدمات الصحة اإلجنابية وحصة األم والطفل ،ويمشل ذلك استخدام
الدليل الذي أعدته منمظة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت حول االسرتاتيجيات الوطنية للصحة اإللكرتونية؛
تقوي دور براجم الصحة اإللكرتونية يف خدمات الصحة اإلجنابية وحصة األم والطفل،
• معاجلة بعض القضايا النوعية اليت ِّ
ويمشل ذلك إتاحة املعلومات لملواطنني ولملهنيني الصحيني ،مع التعايط مع القضايا اليت تتضمن االستفادة من وسائل
التواصل االجمتايع ،والجسالت اإللكرتونية ،والتدريب ،وأمن اإلنرتنت ،واخلصوصية ،والتحديات أثناء التنفيذ؛
• اإلقرار بوجود حواجز حمددة تقف يف طريق تطوير الصحة اإللكرتونية ،والعمل عىل جتاوزها يف سياق إعداد سياسات
الصحة اإللكرتونية من أجل تقدمي اخلدمات يف الصحة اإلجنابية وحصة األم والطفل.
Designed by Genève Design

واملقصود من هذه التوصيات ومن غريها من التوصيات تقدمي املساعدة للبلدان عىل البناء عىل العمل الذي مت إجنازه بالفعل،
التعرف عىل طرق لترسيع وترية حتسني الصحة أكرث للك امرأة وللك طفل.
ومعمظه يثري اإلجعاب ،مع ُّ
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