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 وائمتة (على جميع المستويات) و ماليستفيد من الموارد التقنية والتللتعاون  نصةمإتاحة : الهيئة التعاونية للبيانات الصحيةمهمة 
 ،ةيحصــائل الصــحالات البلدان وخططها لجمع البيانات وتخزينها وتحليلها واســتخدامها من أجل تحســين يمع اســتراتيج هذه الموارد

  عن الركب. ةبالتركيز الخاص على الغايات المشمولة بأهداف التنمية المستدامة والمجتمعات المتخلف
  

عقد مؤتمر قمة رفيع  عقب ٢٠١٦مارس  ُأنشـــئت الهيئة التعاونية للبيانات الصـــحية (الهيئة التعاونية) في آذار/ معلومات أســاســية:
ــاءلة لتحقيق النتائج في ــ ـــأن القياس والمســ ـــتوى بشـــ ــاءلة في واعتماد  ٢٠١٥مجال الصــــــحة في عام  المســـ ــ خريطة طريق للقياس والمســ

  .نقاط ٥ونداء للعمل على أساس  ٢٠١٥مجال الصحة في عام 
  

  األهداف:
ــتخدامها وتنفيذ تخطيط تعزيز قدرة البلدان على   -١ ــ ـــارات التقدم والعمليات الموحدة في جمع البيانات وتوافرها وتحليلها واســـ مســــ

تحقيق الغايات الوطنية المتعلقة بالصحة (والغايات المرتبطة بالصحة هذه المسارات والعمليات ورصدها واستعراضها بغية 
  والمشمولة بأهداف التنمية المستدامة في نهاية المطاف)؛

  تعزير كفاءة االستثمارات التقنية والمالية في نظم البيانات الصحية ومواءمتها من خالل اإلجراءات الجماعية؛  -٢
ــم والتعلّ تعزيز زيادة تأثير المنافع واألدوات العامة العالمية في نظم البيانات الصــــحية القطرية عن طريق   -٣ ـــاركة التقاســ م ومشـ

  البلدان. 
  

  المبادئ:
  قبل نشر البيانات الصحية على المستوى العالمي؛على الدوام وينبغي التشاور مع البلدان  منفعة عامةهي البيانات  -١
ــتوى الحكومة للتفاعل مع  ةقيادالو  تحكم في األمورالبلدان على ال قدرةعزيز ت -٢ ــ ــ ـــ العمليات والمبادرات الوطنية (على مســـ

التخطيط والمساءلة على والجهات الشريكة والمواطنين) المتصلة بوضع السياسات والخطط والميزانيات بهدف ضمان 
 أساس البيانات؛

ــتناد إلى  -٣ ــ ـــ ــ ــتفادة من الموارد التقنية والم نظم البياناتاالسـ ــ ـــ ــ ــتخدمة باالسـ ـــ ــ ــ المبادرات الية من القائمة والمتحكم فيها والمسـ
واالســـتثمار في جوانب الراهنة الخاصـــة بالبيانات في قطاعات أخرى والوكاالت والشـــراكات وأوســـاط الممارســـة المهنية 

 البيانات والقياس المشتركة بين البرامج؛
ــتخــدام النهوض  -٤ ـــ ــ ــ ـــ ـــ فافة في  ١٨المبادئ التوجيهية للتبليغ القائم على بــاسـ مجال نقطة عن تقديرات دقيقة وشــــــــــ

 لها من أجل تعزيز الدقة والشفافية وحسن التوقيت في جمع البيانات؛ واالمتثال )GATHER(  الصحة
 على جميع المستويات؛ ذه األدواته واستخدامها وتيسير تحليل البيانات وعرضها دواتاالرتقاء بأ -٥
 ؛واالطالع عليهاشفافية البيانات تعزيز  -٦
 ؛إلدارة المعارفمن األقران) م علّ تتحسين الُنهج اإلقليمية والقطرية (والسيما الُنهج المعتمدة على ال -٧
بذل قصارى والحفاظ على فلسفة قائمة على  ذات التأثير اإلجراءات اإلضافية الملموسةمن التركيز على عدد محدود  -٨

  الشريكة.الجهود وحسن النية فيما بين الجهات 
  

  نظرية التغيير:
ستؤثر الهيئة التعاونية للبيانات الصحية تأثيرًا قابًال للقياس في تعزيز نظم المعلومات  ١استنادًا إلى قاعدة راسخة من البّينات والموارد

ــحية  ــ ــية هي التالية: الصــ ـــ ــاسـ ــ ـــتراتيجيات أســ ــ ــيق والمواءمة، ١(في البلدان باعتماد ثالث اسـ ــ ) االبتكار والتكنولوجيا الجديدة، ٢() التنســ
ــاهم هذه المجاالت الثالثة معًا في بناء القدرات.   )٣( ـــ ـــ ــ ــتســـ ــ ــ ــ ـــ ــريكة مع الخطط وســ ـــ ـــ ــ تعزيز المواءمة بين الجهات المانحة والجهات الشـــ

ــتويين  ــ ــ ــ ـــ ــ ـــد والتقييم وتدعيم قدرة البلدان على اعتماد تكنولوجيات جديدة على المســـ ــ ــ ـــ ــ ــ الوطني ودون الوطني وبناء قدرات الوطنية للرصــ
ــتخدامها ــتدامة لجمع البيانات والتبليغ عنها واســ ــية مســ ، مما ســــيؤدي إلى تخفيف أعباء البلدان في مجال التبليغ وزيادة تنســــيق مؤســــســ

ــتخدام الموارد ــ ـــ ــ ــ ـــــو  .نهج التبليغ عن البيانات العالمية وتكوين ثقافة االبتكار وتعزيز كفاءة اســ ــ ــ ـــ ـــــي سـ ــ ــ ـــ مطاف إلى في نهاية الذلك يفضـ
ــاق ودقة عن التقدم المحرز من  ــحية وتوافرها واالرتقاء بقدرة البلدان على التبليغ باتســ ــين جودة البيانات الصــ جل تحقيق أهداف أتحســ

  التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
  

                                                            
ومبادرة الصــحة العالمية والجهات  وخطة العمل العالمية بشــأن أهداف التنمية المســتدامة ٢٠٣٠شــراكة التغطية الصــحية الشــاملة لعام موارد    ١

ـــــحة في عمل الفريق العامل المعني بالهيئة التعاونية للبيانات  ،المانحة ـــ ـــ ــ ــريكة المحلية ووزارات الصـــ ــ ـــ ـــ ـــ والنتائج والثغرات التي تحددها الجهات الشـــ
 الصحية. 
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  الهيئة التعاونية وقيمتها المضافة للبلدان:

  ُالقطرية لرصد تعزيز الكفاءة وتقييمهطر مواءمة التمويل والدعم التقني مع األ 
  تســجيل األحوال المدنية واإلحصــاءات تكييف األدوات والمعايير العالمية ومالءمتها مع احتياجات البلدان (مثل تدعيم نظم

ــغيــل البيني و  الحيويــة ــ ــ ـــ ـــ ــ ــين قيــاس جودة الرعــايــة واالرتقــاء بــالقــدرة على زيــادة التشــ ـــ ــ ــ ـــ ــ تحليــل البيــانــات لنظم البيــانــات وتحســ
 واستخدامها)

 تخفيف أعباء العاملين الصحيين والحكومات الوطنية في مجال التبليغ 
  ــتخدام المجتمع المدني للبيانات بفعالية ــ ـــريكة الدولية بهدف اســـ ــاءلة الحكومات والجهات الشــــ ـــ ـــياغتهمســ ل برنامج العمل وصــــ

 اهتمام الحكوماتزيادة من أجل الخاص بالبيانات 
  :تحديد المخاطر المحدقة بالصحة العمومية والوقاية منها والتصدي لها بتوقيت أنسباألمن الصحي للجميع 
  نظم تســـجيل األحوال المدنية واإلحصـــاءات الحيويةالفئات الســـكانية األشـــد فقرًا واألكثر تهميشـــًا (من خالل تدعيم إحصـــاء 

 سًا)ساأ
 توطيد الروابط بين نظم البيانات والتكنولوجيات الرقمية 
  ــاهمة ـــ ــ ــاركاألكاديميين والمبتكرين مسـ ـــ ــ ـــتخدام جمع البيانات وتحليلها بما يؤدي إلى  في ةالبناء تهمومشـ ــ ــ لتكنولوجيا أذكى لاسـ

  وتحسين جودة البيانات
  

  مشاركة البلدان:
ــ ــينطوي هذا النهج على مشــــاركة . والتوجيه من جانب البلدانقيادة مشــــاركة البلدان على ال فيالمتبع الهيئة التعاونية  يعتمد نهجســ وســ

ــاءلة لتتبع التقدم المحرز البلدان في  ــؤون باعتبار الحكومات الوطنية آلية معنية بالقياس والمســ ــطة الهيئة التعاونية لتصــــريف الشــ أنشــ
  وقد يتجاوز نطاق مشاركة البلدان أيضًا الحدود الوطنية ويشمل الشبكات والمراصد اإلقليمية. في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

 نظرية التغيير
 

نهج الهيئة التعاونية للبيانات الصحية 
 

 
 
 
 
 

 
في حال استخدام البّينات 

 والموارد

 

 وخطة العمل العالمية بشأن أهداف التنمية المستدامة ومبادرات أخرى لتوثيق البّينات من خالل التقارير السنوية والتقييم باالستناد 2030قاعدة البّينات: روابط بشراكة التغطية الصحية الشاملة لعام 
 إلى أعمال األفرقة العاملة

 الموارد المالية: من الموارد المحلية ومجتمع المانحين المحليين الداعمين للهيئة التعاونية ومبادرات الصحة العالمية
الموارد التقنية: تحديد الثغرات من جانب الجهات الشريكة المحلية ووزارات الصحة والتصدي لها عن طريق الهيئة التعاونية للبيانات الصحية بالتعاون مع الجهات الشريكة التقنية (التي تمثلها الدوائر 

 السبع في الهيئة التعاونية)

  
  
  

 وتنفيذ هذه االستراتيجيات

  التنسيق والمواءمة -1
 

االستعانة بمبادئ الهيئة التعاونية والجهات الشريكة 
للهيئة التعاونية داخل البلدان لتعزيز منصة التنسيق 

الحكومية والقيادة واإلرادة السياسية على المستوى 
المحلي إلعداد نظم المعلومات الصحية والتحكم في 
تخطيطها الذي تحدَّد أولوياته ويركز على الجوالت 

التي تتواءم مع االستقصائية لوضع النظم األساسية 
 األولويات الوطنية وال تقودها الجهات الشريكة

 االبتكار والتكنولوجيا الجديدة -2
 

استعراض الطرق التي تقّيم البلدان من خاللها الحاجة 
إلى التكنولوجيا والمنتجات واألدوات الجديدة واستخدامها 

 واستعداد النظم العتمادها بينما تحفز االبتكار

 بناء القدرات -3
 

الدعم المؤسسي الثابت والطويل األمد (وااللتزام 
السياسي والمالي المحلي الواضح) لتحسين جمع 

البيانات وتخزينها وتحليلها واستخدامها على جميع 
 المستويات

 
 

 فسوف يتسنى

 
 

 تعزيز المواءمة مع الخطط الوطنية للرصد والتقييم

 
 

األدوات  تعزيز القدرة على تقييم الحاجة إلى التكنولوجيات/
 وتحفيز االبتكارالجديدة واستخدامها والقدرة على اعتمادها 

 
 

بناء قدرات مؤسسية مستدامة لجمع البيانات وتخزينها 
وتحليلها واالنتظام في التبليغ عنها واستخدامها على جميع 

 المستويات

 
 

 تحقيق هذه الحصائل

 
 

 تخفيف األعباء في مجال التبليغ
 
 

اعتماد نهج أقل تجزئة 
لجمع البيانات وتخزينها 

 وتحليلها واستخدامها

 
 

بناء قدرات مؤسسية مستدامة لجمع البيانات وتخزينها 
وتحليلها واالنتظام في التبليغ عنها واستخدامها على جميع 

 المستويات

 
 

تعزيز االبتكار بما يتالءم 
 مع السياقات المحلية

 
التي تساهم في رؤية الهيئة 
 التعاونية للبيانات الصحية

 
 : تحسين توافر البيانات الصحية وجودتها بما يتواءم مع األولويات الوطنيةالتأثير

 تحسين استخدام البيانات التخاذ قرارات مسندة بالبّينات ووضع الميزانيات ورصد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة وتحقيقها 
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  ويمكن للبلدان أن تشارك مع الهيئة التعاونية بأربع طرق هي التالية:
 الطلب االستراتيجي للعمل الجماعي: الدعم التقني العام لتدعيم نظم المعلومات الصحية 
 عي: الدعم التقني المحدد لنشاط معين في مجال الرصد والتقييمالطلب المركز للعمل الجما 
 طلب وكالة معينة: مشاركة جهة شريكة استراتيجية مع وزارة الصحة 
 تبادل المعارف: لمواصلة التنسيق داخل البلدان وتبادل أفضل الممارسات واألدوات  

  
) بناء القدرات لدعم نظم ٣(االبتكار والتكنولوجيات الجديدة، ) ٢(تعزيز التنسيق والمواءمة،  )١(وتشمل الحصائل المتوقعة ما يلي: 

ــحية. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تخفيف األعباء والحد من التجزئة في مجال التبليغ والنهوض باالبتكار في  ـــ ــ ــ ـــ ـــ المعلومات الصـ
  البيانات. خدامالسياقات المحلية وتعزيز كفاءة االستثمار والقدرة على است

ــ البلدان: ــ ــ ــمل البلدان التي ســ ــ ــ ن طلبت دعم الهيئة التعاونية أق بالهيئة التعاونية منفتحة لدعم أي بلد عبر أمانة الهيئة التعاونية. وتشــ
  وٕاندونيسيا وبنغالديش.وميانمار مالوي والكاميرون وكينيا وتنزانيا وأوغندا 

عن طريق تحقيق المعالم القائمة على التقارير المرحلية السنوية بشأن أنشطة محددة. وسيجري سُيقاس أداء الهيئة التعاونية  الرصد:
ــعيدين العالمي  ــ ــطة المنفذة على الصــ ــ ـــرات متعلقة باألنشــ ــ ــمل مؤشـ ــ ـــتشــ ــ ــنويًا وربطها بخطة العمل وسـ ــ تتبع هذه المعالم والتبليغ عنها ســ

  والقطري.
مراجعة وظائف الهيئة التعاونية ومهمتها وأهدافها  ٢٠٢٣د على إجرائه بشـكل مسـتقل في عام سـيدعم تقييم موضـوعي متعاقَ  التقييم:

  التنمية المستدامة.أهداف و نظم المعلومات الصحية الغايات القطرية المتصلة بونظريتها للتغيير بهدف ضمان تعزيز المواءمة مع 
عن  ٢٠٢٠يتيح التقرير لعام نظم المعلومات الصـــحية واألدوات: دعم طارًا شـــامًال محتمًال ل" بوصـــفها إSCOREالحزمة التقنية "
المعلومات الصـــحية وتحديد نظم " فرصـــة للجهات الشـــريكة للهيئة التعاونية والبلدان للنظر في الثغرات في SCOREالحزمة التقنية "

    أولويات اإلجراءات وتخصيص الموارد.

 نهج الهيئة التعاونية للبيانات الصحية
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

التحالف العالمي من أجل  التمويل المحلي المتعدد األطراف  النهج الثنائي/ المؤسسات
 اللقاحات والتمنيع

 الصندوق العالمي مرفق التمويل العالمي

 إطار مشترك واحد لالستثمار التقني والمالي في مجال الرصد والتقييم
 نظام للمعلومات الصحية يقوده بلد واحد (وتدعمه الجهات الشريكة للهيئة التعاونية)

 
 

الخطة الصحية 
 الوطنية

 البرامج الصحية األخرى

 االستراتيجية العالمية

التمنيع   األمراض غير السارية

 المالريا

مرض األيدز 
 والعدوى بفيروسه

 السل


