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  تعزيز نُظم المعلومات الصحية
  
  

  تقرير من األمانة
  
  
  

١-  الذي اعتمدته الجمعية    ،ة من إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية      لمرامي اإلنمائية لأللفية المستقا   دت ا حد 
 مجموعة من األهداف الطموحة يجري مقابلها قياس التقدم المحرز فـي            ،٢٠٠٠العامة لألمم المتحدة في عام      

االهتمام بمـواطن الـضعف      إلى    المحرز أدى التركيز على تتبع التقدم    قد  و. مجال الصحة وسائر أبعاد التنمية    
 من البلدان النامية التي تمتلـك       عدد قليل حية في شتى البلدان؛ و    نظم المعلومات الص  األساسية التي تشكو منها     

يـشكل  ومناسبة التوقيت    موثوقة فعالة للمعلومات الصحية، وذلك حتى وإن كان توفير معلومات صحية            اًنظم
 مـن القـرن     وبالرغم من تزايد المعارف الذي سجل في التسعينات       . دعامة أساسية ألنشطة الصحة العمومية    

 السياسات الصحية العمومية وبين ما يلزمهم معرفته من         واضعوزالت هناك ثغرات بين ما يعرفه       ، ما الماضي
  .أجل تحسين الصحة وبلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية

  
  القضايا المطروحة

  
، وذلك لقلة   تفتقر إليها  التي   البلدان هي في معظم األحيان      الماسة إلى المعطيات   ذات الحاجة    البلدانإن    -٢
 صنع القـرار  وبالتالي فإن المسؤولين عن     .  وتحليلها وتوزيعها واستخدامها   المعطياتثمارها في نظم جمع     است
لبينـات   باندة  ات ولصوغ السياسات والبرامج المس    يمتلكون ما يلزم من معلومات لتحديد المشاكل واالحتياج        ال

عفـا   معلومـات    فإنها كثيراً ما تكون    وإذا ما توافرت تلك المعلومات    . على النحو األمثل  ولتخصيص الموارد   
وعدم كفاية الموارد ال يعنـي أن بإمكـان         .  السائدة ، األمر الذي يزيد من صعوبة تقييم االتجاهات       عليها الزمن 

  . وال يمكنها االستغناء عنهافعالًها يلإ التخلي عن المعلومات الصحية الجيدة، بل هي في أمس الحاجة البلدان
  
؛ فهذه المعلومـات تُنـتج      وحيدلمعلومات الصحية ال تنحصر في أي كيان حكومي         ومسؤولية تأمين ا    -٣

وتُستخدم من قبل شتى المؤسسات كوزارات الصحة ومكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات العمـل والرعايـة               
االجتماعية والتخطيط والتمويل والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهـات المانحـة ووكـاالت المـساعدة               

وقد تطورت نظم المعلومات الصحية بصورة عشوائية نتيجة لضغوط إدارية واقتصادية وقانونية أو             . ئيةاإلنما
نتيجة لضغوط المانحين مما أدى إلى تجزؤ هذه النظم حسب طلبات البرامج التي تركز على أمـراض معينـة    

المتوازية للمعلومات الـصحية    وهذه الطلبات المتعددة و   .  الجهات المانحة والمبادرات الدولية    اشتراطاتوتنوع  
 دون إجـراء    المعطيـات  ما تجمع    اًوكثير. يمكن أن تؤدي بسهولة إلى زعزعة قدرة نظم المعلومات القطرية         

كما .  لها أو تحويلها إلى معلومات صالحة لتلبية احتياجات اإلدارة اليومية أو التخطيط الطويل األجل              ناقدتحليل  
 نتيجة للطلبات المفرطة والسيئة رزحون تحت ضغط األعباء التي عليهم تحملها كثيراً ما ي العاملين الصحيين أن

  .التنسيق المفروضة عليهم فيما يخص تقديم التقارير
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د فـي الـرأي     وثمة توافق مطّر  . سي من وظائف النظام الصحي    والمعلومات الصحية هي عنصر أسا      -٤
ية ووسـائل التـشخيص والهياكـل األساسـية          بالموارد البشرية واألدو   -على ضرورة تعزيز النظم الصحية      

إدارة النظم الصحية في سياق     من المعلوم أن    و.  من أجل بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفية      -والتمويل واإلشراف   
ويولّـد  .  إيتاء الخدمات  على مقربة من المستوى الذي يتم عنده      الالمركزية تتم   ب واألخذإصالح القطاع الصحي    
 حاجة لمعلومات جديدة ويفـرض طلبـات        الطرفيةالمستوى المركزي إلى المستويات     تحول الوظائف هذا من     

 ومعالجتها  المعطياتإضافية ويستلزم إعادة بناء نظم المعلومات بصورة دقيقة، إلى جانب تغير مقتضيات جمع              
ت وتحـسين   ؤدي إلى زيادة الحاجة لتوحيد المعلومـا      وبالتالي فإن إصالح النظم الصحية ي     . ا وتوزيعها وتحليله
  .نوعيتها

  
 لتقريبها من أفهام واضعي   محاولة كافية   بذل  لى األخصائيين دون    وتركز المعطيات الوبائية عموماً ع      -٥

لذا فإن المعلومـات الـصحية   . المجال الصحيالسياسات والمجتمع المدني واألفراد من غير المتخصصين في   
 الـسياسات   واضـعي لوقت الذي تتزايد فيه مطالبة      ، وذلك في ا   اًتعتبر غامضة وغير واضحة ومتناقضة أحيان     

 كمـا يـؤدي تعـدد الجهـات المانحـة           .البيناتبندة  المسؤولية وباتخاذ القرارات المس    ب وعامة الناس بالتحلي  
 معطيـات  توفير   الوعي بضرورة لمبادرات الصحية العالمية المشاركة في قطاع الصحة العمومية إلى تزايد           وا

لمـوارد  ضـياع للجهـود وإهـدار ل       تدخالت سيئة التوجيه وما يترتب عليها من         جيدة من أجل تجنب إطالق    
  .المصداقيةو
  
ويشكل جمع اإلحصاءات الصحية وتعميمها من أجل العمل الـصحي علـى المـستويات القطريـة                  -٦

رهـا  واإلقليمية والعالمية أحد األنشطة األساسية لمنظمة الصحة العالمية، وتتسم اإلحصاءات الصحية التي توف            
المنظمة بأهمية كبيرة في عملية تخصيص الموارد، ورسم السياسات والبرمجـة علـى الـصعيدين الـوطني                 
والدولي، بالنظر إلى ما تتمتع به المنظمة من سمعة جيدة لعدم انحيازها وكفاءتها التقنية وتحملهـا للمـسؤولية                  

رصـد  ومنظمة، بما فيها أعمال الـدعوة،       وتتطلب األدوار المتعددة التي تضطلع بها ال      . على نطاق العالم كله   
 قيام تعاون وثيق مع البلدان والشركاء كي يتيـسر          وتقييم البرامج الصحية وتقديم الدعم التقني للدول األعضاء       

  .إنتاج إحصاءات صحية بأقصى قدر من الدقة الممكنة
  
تحليل الوضع الصحي ، الذي يقوم على     ٢٠١٥-٢٠٠٦ويحدد برنامج العمل العام الحادي عشر للحقبة          -٧

في العالم، ومواطن قوة المنظمة، ووظائفها األساسية وأهم التحديات التي تواجهها، برنامج العمـل الـصحي                
العالمي وأولويات المنظمة، التي تم تحديد غايات استراتيجية لها في مسودة الخطة االسـتراتيجية المتوسـطة                

ت وظائف أساسية للمنظمة، بما فيهـا رصـد األوضـاع          ويحدد برنامج العمل العام س    . ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل  
الصحية وتقييم االحتياجات الصحية، وهي وظيفة تعتمد بصورة رئيسية على اإلحصاءات الصحية التي توفرها              

  .األمانة بالتعاون الوثيق مع الدول األعضاء
  
لمرامـي اإلنمائيـة    ويشهد أساس اإلحصاءات الصحية تغيراً اليوم، في ضوء رصد التقدم نحو بلوغ ا              -٨

لأللفية، وأنشطة الشراكات الصحية العالمية، وشبكة القياسات الصحية، والنقاش الدائر حول ضرورة نزاهـة              
وتم بغية ضمان جودة التقـديرات      . األمانة في هذا السياق ممارساتها الداخلية      وقد استعرضت    .تلك المعطيات 

راض، وعوامل االختطار والتغطية بالتدخالت، وضع إطار       والمعطيات المتعلقة، على سبيل المثال، بعبء األم      
لضمان الجودة في المقر الرئيسي يضم قواعد معطيات عالية الجودة متاحة للجميع، وفريقـاً مـستقالً يتـولى                  

  .االستعراض وطرق تقييم منشورة وآليات التحقق الداخلي
  
. يرات علنياً علـى المـستوى القطـري       وتعتبر المشاورات مع البلدان الخطوة األولى قبل نشر التقد          -٩

وتساعد هذه العملية التفاعلية بين الدول األعضاء والمنظمة والمكاتب القطرية واإلقليمية والمقر الرئيسي على              
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الحصول على موافقة الدول األعضاء كما توفر التعليقات على جودة جمع المعطيات واإلبالغ عنها مـن قبـل              
وينبغي أن تتـاح أدوات وطـرق       . ان على وضع التقديرات واستخراجها واستعمالها     البلدان، وتعزز قدرة البلد   

توحيد المعايير للدول األعضاء، غير أن عنصر بناء القدرات البلدانية على الصعيد العملـي اليـزال ضـعيفاً                  
  .بالنسبة للعديد من التقديرات

  
  شبكة القياسات الصحية 

  
جمعية انعقاد ان المؤسسين لشبكة القياسات الصحية التي أطلقت إب األعضاء منمنظمة الصحة العالمية   -١٠

مساعدة البلدان والشركاء علـى إنتـاج واسـتخدام         ، ل ٢٠٠٥مايو   /الصحة العالمية الثامنة والخمسين في أيار     
ومن الشركاء اآلخـرين فـي الـشبكة        . ناتالبيبندة  سنة من أجل اتخاذ القرارات المس      ذات نوعية مح   معطيات
منظومة حصاء الوطنية ومؤسسات    دمو المعلومات الصحية ومنتجوها ومنهم وزارات الصحة ومكاتب اإل        مستخ

  . والشراكات الصحية العالمية والجهات المانحة الثنائية والخبراء التقنيوناإلنمائيةمصارف الاألمم المتحدة و
  
صحية وتحسين نوعيتها وزيادة قيمتها      توافر المعلومات ال   تتمثل في زيادة   الشبكة   التي تتوخاها والغاية    -١١

 المناسب وضمان دقتها، وذلك بحفز التمويل المشترك ووضع نظـم قطريـة أساسـية               الوقتواستخدامها في   
تدعيم إطارها بتحديـد    ) ١ (: التالية بلوغ الغايات الثالث   لذلك، تتوجه الشبكة نحو      اًوتحقيق. للمعلومات الصحية 

تعبئة الدعم التقني والمالي الذي سيـشكل     ) ٢(مجموعة من المعايير لمختلف مكونات نُظم المعلومات الصحية؛         
تحسين إتاحة المعلومات للدوائر    ) ٣(حافزاً على إيجاد وتدعيم نُظم المعلومات الصحية على المستوى القطري؛           

خدامها من جانب هذه الدوائر بتوفير الدعم للـدول األعـضاء لـدى رسـم               المحلية واإلقليمية والعالمية واست   
  .السياسات والحوافز

  
وتقدم الشبكة الدعم التقني والمالي، وخصوصاً للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لتنفيذ الخطـوات               -١٢

 دولـة   ٦٥منح لــ    تقديم ال ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(وتم خالل أول سنتين من عملها       ". اإلطار"العملية المقترحة في    
ووضـع خطـط    " الـشبكة "لتمكينها من تقييم نُظم معلوماتها الصحية الحالية بما يتسق مع إرشـادات             عضواً  

  .استراتيجية شاملة يمكن للشركاء االستثمار فيها
  
سبل تفادي أو تصحيح التفتت واالزدواجية التي تكتنف العديد من نُظـم المعلومـات              " اإلطار"ويحدد    -١٣

" اإلطـار "ويساعد  . لوطنية نتيجة عمليات الرصد والتقييم السيئة التنسيق والتي تركز على األمراض          الصحية ا 
، من خالل الجمع بين أصحاب المصلحة في مجالي الصحة واإلحصاءات وتعزيز التعاون بين شتى القطاعات              

 ،تـم لقد  و. ت صحية متماسكة  على تركيز االستثمارات القطرية والمساعدات المقدمة للبلدان إلقامة نُظم معلوما         
غانـا   ("رائـدة بلـدان   "هم   بين منو االسترشاد بإسهامات قدمها العديد من الشركاء        ،خالل عملية وضع اإلطار   

وقامت مكاتب المنظمة اإلقليمية بتيسير     . والطرق وهي بلدان تم فيها وضع واختبار المفاهيم         )والمكسيك وتايلند 
 وذلك من أجل تعريـف البلـدان        ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ يليم المنظمة خالل عام   المشاورات بين البلدان في جميع أقا     

   ١.والشركاء باإلطار
  

                                                      
؛ وفـي  )كازاخـستان (ي ألما آت: ٢٠٠٥سبتمبر / بانكوك والقاهرة ونيروبي؛ وفي أيلول: ٢٠٠٥أغسطس / في آب   ١

تـشيانغ مـاي    : ٢٠٠٥ديـسمبر   / بوينوس آيريس وداكار ومابوتو؛ وفي كانون األول      : ٢٠٠٥نوفمبر  / تشرين الثاني 
جمهورية تنزانيـا   (برازافيل، ودار السالم    : ٢٠٠٦مايو  / أكرا ولوساكا؛ وفي أيار   : ٢٠٠٦أبريل  / وفي نيسان ). تايلند(

/ القاهرة؛ وفي تـشرين األول    : ٢٠٠٦سبتمبر  /  بنما سيتي وبانكوك؛ وفي أيلول     :٢٠٠٦يونيو  / وفي حزيران ). المتحدة
 ).كاليدونيا الجديدة(نومييا : ٢٠٠٦أكتوبر 
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 إطار تقني، فإن اعتماده كمعيار عالمي للمعلومات الـصحية يقتـضي            ، في األساس  ،ومع أن اإلطار    -١٤
ية واللجنة   عن طريق جمعية الصحة العالم     مثالًالحصول على تأييد سياسي قوي وبناء توافق في اآلراء، وذلك           

 كمعيار يـسترشد بـه فـي جمـع          اً لقبول اإلطارعالمي  اً موعد ٢٠١١وقد حدد عام    . اإلحصائية لألمم المتحدة  
  .المعلومات الصحية واإلبالغ بشأنها واستخدامها

  
  منظمةدور ال

  
 في رعاية ودعم التعاون بين أصحاب المصلحة المشاركين فـي تعزيـز             اً فريد اًتشغل المنظمة موقع    -١٥
 لـشبكة   ضح التزامها بذلك من خالل استضافتها     ظم الصحية وفي إنتاج المعلومات الصحية واستخدامها، ويت       الن

دعم البلدان على تعزيز نظمها للمعلومـات       ها  ستوياتم وتتولى أمانة المنظمة بجميع   . القياسات الصحية العالمية  
. الصحة للجميع توفير  التقدم نحو هدف     التي نفذت في الماضي من أجل تحقيق         األنشطةالصحية واالستفادة من    

وقد عززت المنظمة بفعالية هذا اإلطار، ومن األمثلة على ذلك أن اللجنة اإلقليمية لجنوب شرق آسيا حثت في                  
النظر في استخدام إطار القياسات الصحية كوسيلة لتقييم نُظـم          "البلدان األعضاء على     SEA/RC59/R10القرار  

ولقد وضع كل إقليم مـن      ..." مواءمة الجهود القطرية المتصلة بتدعيم هذه النُظم        المعلومات الصحية وتعزيز    
 استراتيجية لمواصلة تعزيز نظم المعلومات الصحية على مستوى البلدان، باستثمار الفرص          اًأقاليم المنظمة أطر  

  الخاصـة  لمية، مثل التقارير  التقنية والمالية الجديدة التي تتيحها الشبكة واإلسهام في تحسين إعداد التقارير العا           
  .التقدم المحرز في بلوغ المرامي اإلنمائية لأللفيةب
  
 القوي فيما يتعلق يالتقييس ها المنظمة المقارنة التي تتميز بها عن غيرها من المنظمات دورمزاياومن   -١٦

 الصحية علـى     معايير النظم الصحية بما فيها نظم المعلومات الصحية؛ ومعرفة وخبرات النظم           بوضع ورصد 
      ق المنظمة التقني في الجوانب الخاصـة بالمعلومـات         المستوى العالمي واإلقليمي وعلى مستوى البلدان؛ وتفو

 المنظمة بدور ريادي في     وتضطلع. الصحية كالترصد ووضع الخرائط والتصنيفات الخاصة بالصحة العمومية       
 وتزويد أولئك الذين يمكنهم    إلى معارف جديدة     تالمعطيا المعلومات وبذل الجهود الرامية لترجمة       مجال تبادل 

  . بتلك المعارفإحداث التغيير في صحة السكان وحياتهم، وخاصة الفقراء منهم
  

  ةالنهج االستراتيجي
  
إن الغاية من أي نظام معلومات صحية هي توفير معلومات مناسبة وذات نوعية جيدة لـدعم العمـل                    -١٧

الدولية والبلدان وأخصائيو اإلحصاءات ويساهموا بمعارفهم وخبراتهم في     ويتعين أن تتجمع المنظمات     . الصحي
ويعد التوصل إلى توافق في اآلراء بين القطاعات أمراً حاسم . هذا المجال الذي يتطلب الكثير من الناحية التقنية

كمـا أن   . ىأتي من القطاعات األخر   ياألهمية، حيث إن الجزء األكبر من المعلومات الالزمة للقطاع الصحي           
ورغم ما تتـسم بـه      . الموارد الالزمة لتعزيز نُظم المعلومات الصحية تأتي من الميزانيات الوطنية المحدودة          

مساهمات الشركاء الخارجيين والجهات المانحة من أهمية في إيجاد حافز للعمل، فإنه يتعين على البلدان ذاتها                
  .إدامة االستثمارات المطلوبة لهذا الغرض

  
 الخطوات األساسية التي يتعين القيام بها لتعزيز أي نظام للمعلومات الصحية عملية الجمع بـين                ومن  -١٨

 أولئك الذين يقدمون الرعاية وكذلك أولئك المسؤولين عن رسم سياسـات            -منتجي المعطيات وبين مستخدميها     
كالمـانحين  ( الخارجيـة    والجهـات ) وزارات الصحة والمالية  (البرامج الصحية وإدارتها وتخطيطها وتمويلها      

. كما أن اتخاذ القرارات يتطلب مشاركة المجتمع األوسع نطاقـاً         ). والمصارف اإلنمائية ووكاالت الدعم التقني    
وينبغي أن يـوفر أي نظـام       . ويحتاج جميع المستخدمين لمستويات متفاوتة من التفاصيل والخصوصية التقنية        
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ناسب جميع هؤالء المستخدمين المختلفـين وتفـسح المجـال          معلومات صحية جيد المعطيات ويعمها بأشكال ت      
  .لترجمة المعطيات إلى معارف من أجل العمل الالزم

  
وتتوفر المعلومات الصحية من مختلف مصادر المعطيات، التي قد تكون من مسؤولية مؤسسات شتى                -١٩

كمـا أنـه يتعـين ربطهـا        .  ممكن ويتعين إدارتها بطريقة متكاملة بغية زيادة الفعالية والكفاءة إلى أقصى حد          
ويجب استخدام المعطيات التي تسفر عنها المصادر المستندة إلـى الـسكان            . بالمعلومات الناجمة عن البحوث   

كتعداد السكان والتسجيل المدني واالستقصاءات المستندة إلى السكان باالقتران مع تلك المستمدة من سـجالت               
ويتطلب أي قدر من االهتمام مصادر مختلفة لرسم        . ت اإلدارية الخدمات الصحية، وترصد األمراض والسجال    

صورة كاملة، من حيث المعطيات المتصلة بحدوث األمراض وانتشارها ومعدالت الوفيات والمراضة وعوامل             
أحد أدوار نُظم المعلومات    ويعتبر هذا العمل التحليلي والتوليفي      . االختطار، واإلنصاف وغيرها من المؤشرات    

  .الصحية
  
ويقتضي تقديم الدعم للدول األعضاء بغية تدعيم نُظم المعلومات الـصحية لـديها ولتحـسين إتاحـة                   -٢٠

المعلومات والقرائن تقترح األمانة زيادة أنشطتها في ميدان اإلحصاءات الصحية للعمل مع شـبكة القياسـات                
ن إطار الـشبكة، وتعزيـز      الصحية بالجمع بين دوائر الصحة واإلحصاء في البلدان، ورسم خطة شاملة ضم           

  . واألدوات المتوفرةققدرات البلدان على وضع تقديرات بأحدث الطر
  
والبد من أن تلبي اإلحصاءات الصحية المنشورة أفضل المعايير الممكنة، وستعمل األمانة بالتعـاون                -٢١

وأن تفي بمعـايير نـشر      الوثيق مع الدول األعضاء أثناء إعداد التقديرات التي يتعين أن تكون شفافة وشاملة              
وينبغي زيادة االستثمارات لوضع المعايير المنطبقة على وسائل وطرق وضع التقـديرات ودعـم              . التقديرات

  .عملية تنفيذها
  
وقد نظر المجلس التنفيذي في هذه المسألة في سياق نُظم المعلومات الصحية دعماً للمرامي اإلنمائيـة                  -٢٢

  ٤.١ق١١٨م ت، واعتمد القرار ٢٠٠٦مايو / بعد المائة في أيارلأللفية في دورته الثامنة عشرة 
  

  اإلجراء المطلوب من جمعية الصحة
  
  .٤ق١١٨ت مجمعية الصحة مدعوة للنظر في مشروع القرار الوارد في القرار   -٢٣
  
  
  

=     =     =  
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