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الجزء 3
الرصد والتقييم 

الهدف
إن اجلزء 3 من دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية هو مرشد إىل إنشاء إطار لرصد خطة العمل اليت أُعدَّت 
يف اجلزء 2، ولتقييم احلصائل. وإن اجلوانب الرئيسية هلذا العمل هي إعداُد مؤشرات وأهداف ميكن قياسها، وتعريُف 

احلوكمة واإلجراءات املطلوبة.

الجمهور المستهدف
كما هو احلال بالنسبة للجزأين 1 و2 من الدليل، فإن املقصود من اجلزء 3، يف املقام األول، أن يستخدمه كبار 

املوظفني يف احلكومة والوزارات والقطاع الصحي؛ مبا يف ذلك العاملون يف وزارات الصحة وأقسامها ووكاالهتا، والذين 
سوف يرصدون ويقيِّمون خطة العمل الوطنية للصحة اإللكرتونية. وهو مصمَّم لُيستخَدم من ِقَبل البلدان اليت َأَعدَّت 

رؤيًة وخطَة عمل وطنيتني للصحة اإللكرتونية باستخدام اجلزأين السابقني، مع افرتاض أن املخرجات اليت نتجت عنهما 
متاحة ومت إقرارها. وينبغي، أيضاً، أن يكون اجلزء 3 مفيداً لصناع القرار اآلخرين الذين أعدوا خطط العمل، لكنهم غري 

متأكدين من كيفية رصد وتقييم احلصائل.

نظرة عامة
يقدِّم الدليل إطاراً وطريقة إلعداد رؤيٍة وطنية للصحة اإللكرتونية، وخطِة عمل هلا، وإطاٍر لرصدها وتقييمها. وإن 

الدليل مصمَّم يف ثالثة أجزاء، مع بناء اجلزأين الثاين والثالث تدرجيياً استناداً إىل عمل اجلزء 1.

e .اجلزء 1: رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية تستجيب للمرامي الصحية والتنموية
e .اجلزء 2: خطة تنفيذ وطنية للصحة اإللكرتونية تعكس أولويات البلد وسياق الصحة اإللكرتونية
e  .اجلزء 3: خطة لرصد العمل وتقييم احلصائل اليت مت إجَنازها

وإن الكيفية اليت سُيستخَدم فيها هذا الدليل – واحلصائل النهائية – سوف تعتمد على سياق البلد وأولوياته ورؤيته.

 اجلزء 1
رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية 

 اجلزء 2
 خطة عمل وطنية

للصحة اإللكرتونية

 اجلزء 3
رصد وتقييم وطين للصحة 

اإللكرتونية )هذه الوثيقة(
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التوجه إلى الجزء 3
يقدِّم اجلزء 3 إرشادات بشأن إنشاء إطار وطين للرصد التقييم.

e .املقدمة تلخِّص خمرجات اجلزء 2 والكيفية اليت تتصل هبا هذه املخرجات بالرصد والتقييم
e .الفصول 1-2: عناصر إطار الرصد والتقييم، والطريقة اليت يتم هبا إعداد اإلطار
e .الفصول 3-5: إرشادات مفصَّلة عن حتديد إطار وطين للرصد والتقييم

الحق معلومات إضافية لدعم هذا الدليل؛ مبا يف ذلك تعريٌف للمصطلحات.
ُ
وتقدِّم امل
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المحتويات

الجزء 3. الرصد والتقييم 

الفصول
1 حَرز والنتائج 

ُ
مقدمة: تقييم التقدم امل

4 1.   إطاُر الرصد والتقييم للصحة اإللكرتونية 
6 2.  إعداد إطار للرصد ولتقييم الصحة اإللكرتونية: نظرة عامة 

8 3.  حتديد مؤشرات خاصة بالصحة اإللكرتونية  

18 4.  حتديد مقاييس خط األساس ومقاييس األهداف اخلاصة باملؤشرات 

24 5.  حتديد احلوكمة واإلجراءات الالزمة للدعم  

31 6.  اخلامتة 

المالحق
32  أ.    اإلدارة استناداً إىل النتائج 
35 أمثلة على إسرتاتيجيات الصحة اإللكرتونية    ب. 
37  ج.  تعريف املصطلحات املستخدمة يف الدليل 
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حَرز والنتائج « الصفحه 1
ُ
مقدمة: تقييم التقدم امل

مقدمة
تقييم التقدم الُمحَرز والنتائج

رؤيٌة وخطُة عمل وطنيتان للصحة اإللكترونية
يف هذه النقطة، تقوم احلكومة – عادًة، بإعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية وخطة عمل للصحة اإللكرتونية، من 

خالل استكمال اجلزأين 1 و2 من الدليل، ويتم إقرار خطة العمل من ِقَبل قيادة القطاع الصحي، ويتم دعمها من ِقَبل 
بيئة األطراف املعنية األوسع.

وينبغي أن تبنيِّ خطة العمل:
e خطوط العمل املطلوبة لتنفيذ الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
e املخرجات واألنشطة ذات الصلة لكل خط من خطوط العمل
e تبعيات وتواقيت األنشطة
e املوارد املطلوبة لتحقيق املخرجات واألنشطة
e املراحل اليت سيتم فيها تطبيق خطة العمل

إطار الرصد والتقييم في مجال الصحة اإللكترونية
إن إطار الرصد والتقييم ميكِّن احلكومة من متابعة وتقييم نتائج تطبيق خطة عمل الصحة اإللكرتونية. وإن ‘اإلدارة 
استناداً إىل النتائج’ هي إسرتاتيجية اإلدارة املستخدمة يف األمم املتحدة1 )الشكل 1( وقد مت تبنِّيها يف هذا الدليل. 

وهذا النهج يركِّز على تنفيذ وإجناز املخرجات واحلصائل والتأثريات بواسطة:
e  حتديد مؤشراٍت تُقدِّم رؤية عن تبين الصحة اإللكرتونية وعن النتائج امللموسة اخلاصة باألطراف املعنية؛

الصحية وغري الصحية.
e حتديد مؤشرات خط األساس ومقاييس األهداف اليت تسما برصد وتقييم التقدم املنَجز خالل مدة التنفيذ، و
e .تبيني احلوكمة واإلجراءات املطلوبة

الشكل 1. اإلدارة المستندة إلى النتائج

النتائجالتنفيذ

التوصيف
قياس إجناز خطة العمل املتكاملة

المساهمة
نَجز

ُ
قياس التغيري امل

ُمْخَرجات الصحةأنشطة البرنامجُمْدًخالت البرنامج
اإللكترونية

نتائج الصحة
اإللكترونية

التأثير

إدارة البرنامج
هل نحن على الطريق الصحيح؟

إطار الرصد والتقييم
هل نحن على الطريق الصحيح؟

.)United Nations. Programme performance assessment in results-based management )http://www.un.org/Depts/oios/mecd/un_pparbm/index.htm, accessed 17 May 2012 1
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حَرز والنتائج « الصفحه 2
ُ
مقدمة: تقييم التقدم امل

 

ينبغي التمييز بوضوح بني إطار الرصد والتقييم يف جمال اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية وبني أنشطة إدارة 
الربنامج اليت ُصمِّمت لتنفيذ وإدارة خطة عمل واسعة النطاق يف جمال الصحة اإللكرتونية.

فإدارة الربنامج ترصد تنفيذ خطة العمل، وهو أمر أساسي يف اإلجابة على السؤال عما إذا كان البلد على الطريق 
الصحيح من حيث حتقيقه لبيئة وطنية للصحة اإللكرتونية. وهو يركِّز على ثالثة مكوِّنات رئيسية:

e  الربنامج: التمويل وامليزانيات واملوارد وغريها من املدخالت املطلوبة إلجناز خطة عمل )inputs( ُمْدًخالت
الصحة اإللكرتونية.

e .أنشطة الربنامج: وهي تتوافق مع األنشطة احملددة يف خطة العمل
e  مثل مكوِّنات الصحة اإللكرتونية، النامجة ،)deliverables( الصحة اإللكرتونية: املنتجات )outputs( خُمَْرجات

عن األنشطة اليت مت القيام هبا.
وعلى النقيض من ذلك، فإن إطار الرصد والتقييم يكمِّل إدارة الربنامج من خالل النظر، يف املقام األول، إىل النتائج 
)results(. وهو يتداخل مع إدارة الربنامج وميكِّن البلد من حتديد ما إذا كان على الطريق الصحيح، لكنه يذهب أبعد 

من ذلك ليجيب على السؤال عما إذا كانت خطة العمل حتقق احلصائل والتأثري ومستوى التغيري املتوقع. وهو يركِّز 
كذلك على ثالثة مكوِّنات رئيسية:

e  ُمْدَخالت الصحة اإللكرتونية: املنتجات، مثل مكوِّنات الصحة اإللكرتونية، النامجة عن األنشطة اليت مت القيام
هبا )على النحو الوارد أعاله(.

e  ،الصحة اإللكرتونية: احلصائل اإلسرتاتيجية اليت متكِّن خمرجات الصحة اإللكرتونية منها )outcomes( حصائل
أو تساهم يف التمكني منها.

e  التغيري الذي أحدثته حصائل الصحة اإللكرتونية لألطراف املعنية من القطاعني الصحي :)impact( التأثري
وغري الصحي.

إن إطار الرصد والتقييم يعنيِّ املساءلة )َمن( وحيدد النهج )كيف( والتوقيت )مىت( لقياس النتائج؛ فاجلزء 3 من هذا 
الدليل يركِّز عل الصحة اإللكرتونية حتديداً. وجيب على البلدان اليت تطلب معلومات عن إدارة الربنامج أن ترجع إىل 

.2 PRINCE2 ® أو PMBOK ® واحد من أُطُر إدارة الربامج ذات االستخدام الواسع؛ مثل

األهمية اإلستراتيجية للرصد والتقييم
يلعب الرصد والتقييم دوراً أساسياً يف إظهار التقدم الذي أحرزه بلد ما حنو تطوير بيئته الوطنية للصحة اإللكرتونية، 
والنتائج والتغيريات اليت حققتها هذه اجلهود؛ فمخرجات الرصد والتقييم تشكِّل جزءاً بالغ األمهية من االتصاالت 

اليت جترى بشأن برنامج وطين للصحة اإللكرتونية يف بلد ما، والذي هو بدوره أمر ضروري من أجل بناء الدعم الذي 
تقدمه األطراف املعنية من أجل حتقيق مزيد من التبين واالستثمار يف جمال الصحة اإللكرتونية.

وعلى وجه اخلصوص، فإن اإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل الصحة اإللكرتونية وعن نتائجها أمٌر هام 
نظراً ألنه يثبت للجهات املاحنة وللجهات املموِّلة تأثري استثماراهتم. وميكن أن يساعد، كذلك، يف بناء ثقٍة وفهٍم لدى 

مموِّلني حمتَملني لكيفية استخدام مسامهتهم يف تعزيز الربنامج الوطين للصحة اإللكرتونية يف البلد.

.Project Management Institute. Making project management indispensable for business results. Philadelphia, PA, 2012 )http://www.pmi.org/, accessed 17 May 2012) 2

.PRINCE2.com. London, 2012 )http://www.prince2.com, accessed 17 May 2012)      
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إنشاء إطار وطني للرصد والتقييم
إن إنشاء إطار وطين ناجح للرصد والتقييم يتطلب موارَد وجهوداً خمصصة، غالباً على مستويات خمتلفة، إلعداد 

وإدارة وتشغيل عملية فعالة. وينبغي أن تنظر احلكومات إىل الرصد والتقييم على أنه جزء من التخطيط لرباجمها الوطنية 
للصحة اإللكرتونية وتقدير تكاليفها، وبالتايل ضمان لتخصيص املوارد املناسبة للعمل.

وإن البلدان اليت تستخدم أساليب خاصة هبا يف جمال اإلدارة استناداً إىل النتائج تشجَّع على التأكد من أهنا 
م معلومات إضافية بشأن اإلدارة  تشمل املفاهيم الواردة يف سلسلة النتائج املبيَّنة يف الشكل 1. وامللحق أ يقدِّ

استناداً إىل النتائج.
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الفصل 1
إطاُر رصِد وتقييِم الصحة اإللكترونية

تبنيِّ هذه الفقرة العناصَر اليت جيب مراعاهتا يف إنشاء إطار رصد وتقييم للربنامج الوطين للصحة اإللكرتونية )الشكل 2(.

الشكل 2. عناصُر إطاِر رصِد وتقييِم الصحة اإللكترونية

 

المؤشرات

• األطراف المعنية
• حصائل الصحة اإللكترونية

• ُمْدَخالت  الصحة اإللكترونية
• مؤشرات المخرجات والحصائل

• األطر الزمنية للرصد والتقييم 
• مقاييس خط األساس

• مقاييس الهدف

مؤشرات خاصة
بالرصد والتقييم

المقاييس

مقاييس خط األساس
ومقاييس الهدف

الخاصة بالمؤشرات

الحوكمة

الحوكمة واإلجراءات• هياكل ووظائف وإجراءات الحوكمة

المؤشرات الخاصة بالصحة اإللكترونية  1.1
إن اإلطار الفعال للرصد والتقييم يُبىن حول جمموعة من املؤشرات املفيدة، يقدِّم قياُس كلٍّ منها فكرة عن التبين 

واالستخدام والنتائج اليت حتققها الصحة اإللكرتونية.

هذه املؤشرات املفيدة ينبغي أن تشمل وجهة نظر األطراف املعنية، ألن ذلك يضمن أن يتم قياس التغيريات أو 
التحسينات اليت هتم األطراف املعنية. وإن إعداد واختيار هذه املؤشرات يتطلب فهم حصائل الصحة اإللكرتونية 

)املشكَّلة خالل اجلزء 1( وخمرجاهتا )املشكَّلة خالل اجلزء 2( اليت هتم كل األطراف املعنية.

هناك نوعان من املؤشرات ينبغي أن يُنَظر فيها:

e .ْخَرجات تقدِّم معلومات ورؤى عن تبينِّ الصحة اإللكرتونية
ُ
مؤشرات امل

e .مؤشرات احلصائل تقدِّم معلومات ورؤى عن النتائج اليت مت إحرازها
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مقاييس المؤشرات  2.1
حَرز يف خطة العمل يتطلب فهم املستوى الذي سيبدأ منه البلد )مقاييس خط األساس(، 

ُ
إن رصد التقدم امل

وفهم ما يتوقَّع حتقيقه )مقاييس اهلدف(. وينبغي أن حتدَّد األهداف اخلاصة مبجموعة من اأُلطُر الزمنية طيلة مدة 
خطة العمل.

حوكمة الرصد والتقييم  3.1
إن احلوكمة الوطنية توفر الرقابة والتنسيق والتوجيه جلهود الرصد والتقييم، وتضمن التدخل يف الوقت املناسب 
عندما يبدو أن هناك اختالفاً بني ما حيدث يف الواقع وبني ما كان البلد يهدف إىل حتقيقه من خالل برناجمه 

للصحة اإللكرتونية. وجيب أن تكون احلوكمة مدعومة بإجراءات توجِّه كيفية الرصد والتقييم لتبينِّ الصحة 
ولنتائجها. اإللكرتونية 
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الفصل 2
إعداد إطاٍر لرصِد وتقييِم الصحة اإللكترونية: نظرة عامة

تبنيِّ هذه الفقرة الكيفية اليت ميكن هبا إعداد إطار للرصد والتقييم )الشكل 3(. 

الشكل 3. طريقٌة إلعداد إطاٍر لرصِد وتقييِم الصحة اإللكترونية

الحوكمةالمقاييسالمؤشرات 

تحديد مؤشرات خاصة
بالصحة اإللكترونية

تحديد مقاييس
خط األساس ومقاييس

األهداف الخاصة بالمؤشرات

تحديد الحوكمة
واإلجراءات الالزمة للدعم

هذه عملية متسلسلة تبدأ مع حتديد املؤشرات اليت يتعني رصدها واحلصائل اليت يتعني تقييمها، فيتم تعيني مقاييس 
خط األساس ومقاييس األهداف لكل مؤشر، واألهداف ختدم كأساس لتتبُّع التقدم الفعلي مقابل التقدم املخطَّط 

له، ولتحديد ما إذا كان األمر يتطلب اختاذ إجراء تصحيحي. كما أن إطار الرصد والتقييم يبنيِّ منوذج احلوكمة 
واإلجراءات اليت سيتم من خالهلا تنفيذ الرصد والتقييم الوطين. وُتستشار األطراف املعنية يف مجيع مراحل العملية 

من أجل احلصول على االلتزام والفهم، إضافة إىل التأكد من أن أدوارها قد روعيت يف هيكل احلوكمة ويف 
اإلجراءات املتخذة.

إن إعداد إطار الرصد واملراقبة يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبخرجات اجلزأين 1 و2 من هذا الدليل، ال سيما:

e األطراف املعنية اهلامة من القطاعني الصحي وغري الصحي
e حصائل الصحة اإللكرتونية اليت تستند إليها الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية
e خمرجات الصحة اإللكرتونية اليت ستحققها خطة العمل
e .مراحل العمل وتوقيت حتقيق هذه املخرجات

وإن جزءاً كبرياً من إعداد إطار الرصد والتقييم ينطوي على استخدام هذه املعرفة املوجودة. 

تحديد مؤشرات خاصة بالصحة اإللكترونية  1.2
د الغرض من الرصد والتقييم، استناداً إىل رؤية الصحة اإللكرتونية، وخطة العمل، ووجهات نظر  هذه اخلطوة حتدِّ
األطراف املعنية. وهي تركِّز على إعداد جمموعة من مؤشرات خمرجات وحصائل الصحة اإللكرتونية اليت ستقيس 

احلصائل اليت حتققها الصحة اإللكرتونية. ومن اجلوانب اهلامة مراعاة املشاورات اليت اسُتكملت مع األطراف املعنية 
يف اجلزء 1، وربط عدد من املؤشرات باحلصائل اليت هتم األطراف املعنية. ومن املهم أيضاً ربط املؤشرات باأُلطُر 

الزمنية اخلاصة بقياس احلصائل الصحية األخرى كلما أمكن )على سبيل املثال؛ يف عمليات إبالغ النظام الصحي 
الوطين( إلظهار مسامهة الصحة اإللكرتونية يف هذه احلصائل ولتجنب إحداث عمليات إبالغ منفصلة.
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تحديد مقاييس خط األساس ومقاييس الهدف الخاصة بالمؤشرات  2.2
تقوم هذه اخلطوة بالتحقق من صحة مقاييس خط األساس وبإجياد مقاييس اهلدف اخلاصة بكل مؤشر، ويتم حتديد 

مقاييس اهلدف اخلاصة بأطُُر زمنية خمتلفة حبيث ميكن رصد التقدم احملَرز طوال مدة عمل اخلطة.

تحديد الحوكمة واإلجراءات الالزمة للدعم  3.2
حتدِّد هذه املرحلُة احلوكمَة واإلجراءات اليت سيتم من خالهلا القيام برصد وتقييم تبينِّ الصحة اإللكرتونية واحلصائل 

املرتبطة هبا. وُتظهر التجربة أن تقييم الصحة اإللكرتونية ورصد التقدم احملَرز يف هذا اجملال ميكن أن ينفَّذ على مستويات 
متعددة ومن ِقَبل أطراف متعددة. وإنه من املهم أن يتم التخطيط والتنفيذ هلذه اجلهود املختلفة ضمن منوذج رصد 

وتقييم وطين شامل.
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الفصل 3
تحديد مؤشرات خاصة بالصحة اإللكترونية 

تركِّز هذه املرحلة على حتديد املؤشرات اليت سيتم رصدها واحلصائل اليت سيتم تقييمها خالل تطبيق خطة عمل الصحة 
اإللكرتونية.

الحوكمةالمقاييسالمؤشرات

تحديد مؤشرات خاصة
بالصحة اإللكترونية

تحديد مقاييس
خط األساس ومقاييس

األهداف الخاصة بالمؤشرات

تحديد الحوكمة
واإلجراءات الالزمة للدعم

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة مؤشرات ملخرجات وحصائل الصحة اإللكرتونية اليت تساعد يف قياس حصائل خطة عمل الصحة 

اإللكرتونية. وينبغي ربط املؤشرات باألطراف املعنية وباحلصائل اليت ُحدِّدت يف اجلزء 1، حبيث يتم فهم النجاح احلقيقي 
للصحة اإللكرتونية، دون االقتصار عىب مالحظة التقدم احملَرز يف تطبيق الصحة اإللكرتونية.

األنشطة
e .حتديد األطراف املعنية ذات األولوية واليت يعترب إظهار نتائج الصحة اإللكرتونية هلا أمراً بالغ األمهية
e .استعراض حصائل الصحة اإللكرتونية اخلاصة باألطراف املعنية ذات األولوية
e .حتديد خمرجات الصحة اإللكرتونية اليت من شأهنا أن تؤدي إىل هذه احلصائل
e .مراجعة جماالت الرتكيز مع األطراف املعنية ذات األولوية وتأكيدها
e .إعداد مؤشرات لتبينِّ الصحة اإللكرتونية وحلصائلها

الُمْخَرجات
e  مؤشرات ملخرجات الصحة اإللكرتونية، اليت سُتستخَدم لقياس تبينِّ الصحة اإللكرتونية واألخذ هبا ضمن

القطاع الصحي.
e .مؤشرات حصائل الصحة اإللكرتونية، اليت سُتستخَدم لقياس نتائج تبينِّ الصحة اإللكرتونية واألخذ هبا
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تحديد األطراف المعنية ذات األولوية   1.3

الهدف
هذه اخلطوة تضفي األولوية على األطراف املعنية، من القطاعني الصحي وغري الصحي، اليت مت حتديدها يف اجلزأين 1 

و2 من هذا الدليل، واليت يعترب إظهار نتائج خطة عمل الصحة اإللكرتونية هلا أمراً بالغ األمهية. وينبغي أن يتم اإلبالغ 
عن إعداد املؤشرات من وجهة نظر األطراف املعنية، مما يقلل خطر كون املؤشرات مستندة إىل جمرد خمرجات للربامج.

ُمْخَرجات موصى بها
ينبغي أن حتدِّد هذه اخلطوة األطراف املعنية، يف القطاعني الصحي وغري الصحي، ذات األولوية، واليت يُعترب إظهار 

حصائل الصحة اإللكرتونية هلا ذا أمهية خاصة. ومن املستحسن أن يتم وصف األطراف املعنية على مستوى منظمة 
، ألن ذلك سيتغري مع الوقت؛ فعلى سبيل املثال، ميكن  أو جمموعة أو َدور، وليس كفرد معنيَّ أو حزب سياسي معنيَّ

التعريف بطرف من األطراف املعنية باسم “وزارة الصحة” )مستوى منظمة( أو “وزير الصحة” )مستوى دور( 
بداًل من التعريف باسم فرد معنيَّ ميارس دور وزير الصحة. وقد تكون جمموعة “األفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً 

أو أكثر” مثااًل على طرف من األطراف املعنية كمجموعة. 

األسلوب
إن هذه اخلطوة تستند إىل معرفة األطراف املعنية متعددة القطاعات واليت أُعدَّت قائمة هبا يف اجلزأين 1 و2؛ ومبا 
أن هذه القائمة قد تكون طويلة، فينبغي أن تركِّز هذه اخلطوة على األطراف املعنية اليت يُعترب إثبات تقدِم الصحة 
اإللكرتونية وحصائِلها هلا أمراً مهماً يف بناء الدعم والزخم ملزيد من تبينِّ الصحة اإللكرتونية واالستثمار يف جماهلا.

إن األطراف املعنية اليت قد تكون حصائل الصحة اإللكرتونية ذات أمهية خاصة هلا هي:

e املستهلكون
e مقدمو الرعاية الصحية
e مديرو ومنظمو الرعاية الصحية
e .الباحثون يف اجملال الصحي واجملال الطيب

وينبغي كذلك مراعاة هيئات التمويل؛ مثل وكاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية وغريها من اجلهات املاحنة. فعلى 
الرغم من أن هذه اهليئات ليست من املستفيدين املباشرين من برامج الصحة اإللكرتونية، إال أنه قد يكون لديها شروط 

منصوص عليها بشأن رصد التقدم احملَرز يف التنفيذ ورصد نتائج استثماراهتا يف برنامج الصحة اإللكرتونية الوطنية 
)كجزء من تقدميها للتمويل(.

استعراض حصائل الصحة اإللكترونية مع األطراف المعنية ذات األولوية  2.3

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوُة احلصائل اليت ستنتج من حتقيق خطة عمل الصحة اإللكرتونية لألطراف املعنية اليت مت حتديدها 
آنفاً. ومبا أن حتقيق احلصائل يؤدي إىل حتسينات ونتائج ملموسة لألطراف املعنية، فإن املؤشرات ينبغي أن تستند 

إليها. وينبغي ربُط احلصائل بكل طرف من األطراف املعنية ذات األولوية واستكشاُفها من وجهة نظر كل مساهم من 
املسامهني، من أجل تبيني ما سيعنيه حتقيق كل نتيجة بالنسبة إليهم. مثال ذلك التحسيناُت والتغيريات اليت سيشهدها 

طرف معين معنيَّ من خالل حتقيق نتيجة معيَّنة من حصائل الصحة اإللكرتونية )الشكل 4(.
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الشكل 4. العالقة بين األطراف المعنية وحصائل الصحة اإللكترونية ومؤشراتها

األطراف المعنية 

حصائل الصحة اإللكترونية (من الجزء 1)

مؤشرات
حصائل الصحة

 اإللكترونية

ُمْخَرجات موصى بها
ينبغي أن تبنيِّ هذه اخلطوة احلصائل املتوقعة )التحسينات امللموسة( لكل طرف من األطراف املعنية ذات األولوية. 

وسيستند ذلك إىل حصائل الصحة اإللكرتونية املبيَّنة يف اجلزء 1 من هذا الدليل )اجلدول 1(. 

الجدول 1. أمثلة على حصائل للصحة اإللكترونية خاصة باألطراف المعنية )ليست مستكملة(
أمثلة من حصائل الصحة اإللكترونيةالطرف المعني

حتسني قدرة املستهلكني املوجودين يف األماكن الريفية والنائية على احلصول على خدمات رعاية أولية، وتقليل احلاجة إىل السفر ملسافات كبرية  yالمستهلكون
من أجل احلصول على الرعاية.

y .متكني النساء احلوامل يف املناطق الريفية والنائية من احلصول على معارف وخدمات تساعد يف تدبري محلهن
y .متكني املستهلكني من احلصول على معارف وخدمات تدعم االكتشاف والعالج الباكر لألمراض السارية وغري السارية اليت ميكن الوقاية منها
y .حتسني تنسيق الرعاية عن طريق ضمان إمكانية تبادل املعلومات الصحية اخلاصة هبم بسهولة بني مقدمي الرعاية اخلاصني هبم
y .حتسني الوصول إىل مصادر املعرفة، والدعم من أجل تدبري أفضل حلاالهتم املزمنة، ومن أجل التزامهم باملعاجلة وبأنظمة املداواة

حتسني قدرة املقدِّمني للرعاية الصحية على احلصول على معلومات صحية يف نقطة الرعاية. yمقدمو الرعاية الصحية
y .حتسني قدرة املقدِّمني للرعاية الصحية على تبادل معلومات عن املرضى مع مقدِّمني آخرين
y .متكني املقدِّمني للرعاية الصحية من التفاعل مع مستهلكني موجودين يف أماكن بعيدة
y .متكني املقدِّمني للرعاية الصحية من رصد ومتابعة مرضاهم بشكل أكثر فعالية
y  متكني املقدِّمني للرعاية الصحية من احلصول على معارف سريرية، وعلى أدلة وخربات لدعم تطوير املهارات، وعلى تقدمي الرعاية الصحية

داخل جمتمعاهتم احمللية.

مديرو ومنظمو 
الرعاية الصحية

y .عدية
ُ
دعم السلطات الصحية، على الصعيد الوطين وعلى صعيد املناطق، يف جمال التنبؤ والتخطيط بشأن انتشار األمراض امل

y  متكني السلطات الصحية من رصد اجلائحات واالستجابة هلا وللحاالت الطارئة األخرى بشكل أكثر فعالية، ومن الوفاء بالتزاماهتا
بتقدمي التقارير.

y .دعم تعليم وتدريب وتطوير القوى العاملة الصحية يف البلد
y .توفري بيانات موثوقة وعالية اجلودة لرصد نتائج القرارات السريرية والسياسية واالستثمارية واإلدارية واإلبالغ عنها
y .إتاحة احلصول على مصادر بيانات عالية اجلودة تُبلغ عن التخطيط للخدمات وللقوى العاملة وعن إدارهتا
y  .التمكني من إدارة فعالة لتوريد وتوزيع وتوافر اللقاحات واألدوية األساسية

الباحثون في 
المجال الصحي 
والمجال الطبي

y .توفري باحثني تتاح هلم فرص أكرب يف احلصول على معلومات مسَندة بالدليل، لدعم القرار السريري ووضع العالج وتقييمه
y .حتسني الوصول إىل األدب الطيب وشبكات املعرفة واملصادر الطبية
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األسلوب
تستند هذه اخلطوة إىل حصائل الصحة اإللكرتونية اليت ُوضعت خالل إعداد الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية يف 
اجلزء 31؛ فقد مشلت صياغُة الرؤية حتديَد جمموعة من حصائل الصحة اإللكرتونية، اليت أجابت على السؤال عما 
سيتحقق أو يتغري من خالل استخدام الصحة اإللكرتونية. كما مشلت عمليُة إعداد الرؤية استكشاَف ما ستعنيه 

كل نتيجة من حصائل الصحة اإللكرتونية هذه بالنسبة لألطراف املعنية4.

ينبغي أن يأخذ هذا النشاط حصائل الصحة اإللكرتونية هذه وينقِّحها عند االقتضاء لتبيني النتائج امللموسة اليت 
توقعت الرؤية حتقيقها لكل طرف من األطراف املعنية. وينبغي أن تكون األوصاف حمددة مبا يكفي لدعم حتديد 

املؤشرات اليت من شأهنا أن تسمح بقياس هذه احلصائل.

تحديد ُمْخَرجات الصحة اإللكترونية التي من شأنها    3.3

أن تؤدي إلى هذه الحصائل   

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة خُمَْرجات خطة عمل الصحة اإللكرتونية اليت من شأهنا أن تؤدي إىل حصائل الصحة اإللكرتونية اليت 

مت حتديدها يف الفقرة 3-2. وهذا الفهم يقدِّم اإلطار لتحديد مؤشرات خُمَْرجات الصحة اإللكرتونية )الشكل 5(.

الشكل 5. العالقة بين األطراف المعنية، وحصائل وُمْخَرجات الصحة اإللكترونية، ومؤشرات ُمْخَرجات الصحة اإللكترونية 
 

 

األطراف المعنية

حصائل الصحة اإللكترونية (من الجزء 1)

مؤشرات
حصائل الصحة

 اإللكترونية

مخرجات الصحة اإللكترونية (من الجزء 2)

مؤشرات
مخرجات الصحة

 اإللكترونية

ينبغي ربط خمرجات الصحة اإللكرتونية واألنشطة املرتبطة هبا، واحملدَّدة يف خطة العمل )اجلزء 2(، حبصائل الصحة 
اإللكرتونية احملدَّدة يف اخلطوة السابقة.

مخرجات موصى بها
ينبغي أن حتدِّد هذه اخلطوة جمموعة من املخرجات لكل حصيلة من حصائل الصحة اإللكرتونية )اجلدول 2(.

.Refer to Part 1, Section 8.2 Define the eHealth outcomes 3

.Refer to Part 1, Section 8.5 Describe what eHealth vision will mean for stakeholders 4
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الجدول 2. أمثلة على مخرجات الصحة اإللكترونية )ليست مستكملة(
مخرجات الصحة اإللكترونية المرتبطة بهاحصائل الصحة اإللكترونيةالطرف المعني

حتسني قدرة املستهلكني املوجودين يف المستهلكون
األماكن الريفية. 

y مت إنشاء اتصال ببيانات/اتصاالت السلكية تناسب غرض اجملتمعات الريفية والنائية
y مت إنشاء خدمة وطنية للتطبيب عن بُعد
y مت نشر بنية حتتية للَحْوَسبة/اإلتاحة يف جمتمعات املناطق الريفية والنائية
y .مت تنفيذ تعليم التطبيب عن بُعد وبرامج توعية يف اجملتمعات الريفية والنائية

متكني النساء احلوامل يف األماكن 
الريفية والنائية من احلصول على معارف 

وخدمات تساعد يف تدبري محلهن.

y مت إنشاء اتصال ببيانات/اتصاالت السلكية تناسب غرض اجملتمعات الريفية والنائية
y مت إنشاء بوابة وطنية للمعارف الصحية املتعلقة بالفرتات قبل وبعد الوالدة
y مت إنشاء خدمة تستند إىل الرسائل القصرية لدعم مبرحليت قبل وبعد الوالدة
y مت نشر بنية حتتية للَحْوَسبة/للهاتف احملمول يف اجملتمعات الريفية والنائية
y  مت تقدمي برامج تثقيف وتوعية حول خدمات دعم املعارف الصحية والرسائل القصرية للمجتمعات

الريفية والنائية.

حتسني قدرة املقدِّمني للرعاية على تبادل مقدِّمو الرعاية
معلومات صحية عن مريض ما مع 

مقدِّمني آخرين للرعاية.

y متت املوافقة على معايري وطنية لبيانات الصحة اإللكرتونية وللمراسلة
y يوجد معرِّفات صحية وحيدة للمستهلكني وملقدمي الرعاية
y برجميات مقدمي الرعاية امللتزمة باملعايري متاحة من ِقَبل املورِّدين
y مت نشر بنية حتتية للَحْوَسبة ملقدمي الرعاية صاحلة للغرض
y مت إنشاء اتصال ببيانات/اتصاالت السلكية تناسب غرض مقدمي الرعاية
y مت توفري نظام وطين للسجالت الصحية اإللكرتونية
y .اختار املستهلكون أن يتم املشاركـة مبعلوماهتم عرب نظام وطين للسجالت الصحية اإللكرتونية

متكني املقدِّمني من احلصول على معارف 
سريرية، وعلى مصادر األدلة وعلى 

خربات لدعم تطوير املهارات، وعلى 
تقدمي الرعاية الصحية داخل جمتمعاهتم 

احمللية.

y رافق الصحية ومقدمي الرعاية
َ
مت إنشاء اتصال ببيانات/اتصاالت السلكية تناسب غرض امل

y مت إنشاء بوابة خدمات وطنية ملعارف مقدمي الرعاية
y مت إعداد ونشر تطبيقات للمعارف النقالة ولدعم اختاذ القرارات
y .مت نشر بنية حتتية للَحْوَسبة/للهاتف احملمول تناسب غرض مقدمي الرعاية

مديرو ومنظمو 
الرعاية الصحية

متكني السلطات الصحية، على املستوى 
الوطين ومستوى املناطق، من رصد 

اجلائحات واالستجابة هلا وللحاالت 
الطارئة األخرى، بطريقة أسرع.

y مت إنشاء اتصال ببيانات/اتصاالت السلكية تناسب غرض القطاع الصحي
y مت نشر بنية حتتية للَحْوَسبة/للهاتف احملمول صاحلة للغرض
y مت إنشاء بوابة خدمات وطنية لتدبري األمراض واإلبالغ عنها
y مت إعداد ونشر تطبيقات مراقبة خاصة باألجهزة النقالة

دعم تعليم وتدريب وتطوير القوى العاملة 
الصحية يف البلد.

y مت توفري اتصال ببيانات/اتصاالت السلكية للقوى العاملة تناسب الغرض
y مت نشر بنية حتتية للَحْوَسبة صاحلة للغرض متاحة للعمال احملتَملني
y مت إنشاء بوابة خدمات وتطبيقات للتعلم اإللكرتوين
y .مت تقدمي برامج توعية بشأن خيارات التدريب

األسلوب
تستند هذه اخلطوة إىل خمرجات الصحة اإللكرتونية اليت أُعدَّت يف اجلزء 2 من هذا الدليل5. 

بعض خمرجات الصحة اإللكرتونية ستتحقق تدرجيياً مع مرور الوقت )مثل تبينِّ حل معنيَّ من حلول الصحة اإللكرتونية 
من ِقَبل مقدمي الرعاية( بينما ستمثل خمرجات أخرى َحَدثَاً يقع يف “نقطٍة حمددة من الزمن”.

.Refer to Part 1, Section 8.2 Define the eHealth outcomes 5
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استعراض مجاالت التركيز مع األطراف المعنية ذات األولوية وتأكيُدها  4.3

الهدف
تؤكد هذه اخلطوة حصائل وخمرجات الصحة اإللكرتونية من أجل الرصد والتقييم، الذي يشمل املراجعة مع األطراف 

املعنية. وتسمح هذه اخلطوة بظهور األمهية النسبية ملختلف حصائل وخمرجات الصحة اإللكرتونية. وهذا األمر له أمهية 
خاصة، باعتبار أن موارد القيام بالرصد والتقييم ستكون، على األرجح، حمدودة، ولذا فمن غري املرجح أن يكون قياس 

“كل شيء” ممكناً.

وتقدِّم هذه اخلطوة – أيضاً – فرصة لـ:

e بناء دعم األطراف املعنية
e جتميع مسامهات األطراف املعنية بشأن املؤشرات اليت قد ُتستخَدم
e .التشارك يف احلصائل املتوقعة ذات الصلة مع األطراف املعنية

مخرجات موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة قائمة حبصائل الصحة اإللكرتونية واملخرجات املرتبطة هبا، واليت ستكون حمور تركيز اجلهود 

الوطنية للرصد والتقييم. 

األسلوب
سوف تتطلب هذه اخلطوة التشاور مع األطراف املعنية ملراجعة وتأكيد حصائل وخمرجات الصحة اإللكرتونية اليت 

تتسم بأمهية خاصة هلا. وينبغي أن يركِّز التشاور على فهم تلك األوجه اليت “جيب” أن تُرَصد وتقيَّم، بداًل من تلك 
اليت “يستحسن أو جيدر” أو “ميكن” أن تقاس. وعادة ما متيل هذه املناقشة إىل الرتكيز أكثر على أولويات األطراف 

املعنية يف اأُلطُر الزمنية القصرية إىل املتوسطة.

ومبجرد حتديد أولويات حصائل وخمرجات الصحة اإللكرتونية ينبغي استشارة األطراف املعنية أيضاً بشأن املؤشرات اليت 
تعتربها عمليًة ومناِسًبة ألن تُقاس. 

تحديد مؤشرات حصائل ومخرجات الصحة اإللكترونية  5.3

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة املؤشرات اليت سُتستخدم طوال مدة إجناز خطة عمل الصحة اإللكرتونية. وينبغي النظر يف نوعني 

من املؤشرات:

e مؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية توفر معلومات ورؤى عن تبينِّ الصحة اإللكرتونية
e .مؤشرات حصائل الصحة اإللكرتونية توفر معلومات ورؤى عن احلصائل اخلاصة باألطراف املعنية

وُتستَمد مؤشرات خمرجات من خمرجات الصحة اإللكرتونية. 

وُتستَمد مؤشرات احلصائل من حصائل الصحة اإللكرتونية. وهذه املؤشرات ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً، إىل درجة 
أن معدل التبينِّ )ُمقاساً مبؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية( سيقود إىل التحسن املتوقع )ُمقاساً مبؤشرات حصائل 

الصحة اإللكرتونية( )الشكل 6(.
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الشكل 6. العالقة بين حصائل الصحة اإللكترونية ومؤشرات المخرجات

 

 

N
/A 

N
/A 

األطراف المعنية

مؤشرات حصائل الصحة اإللكترونية

مؤشرات
حصائل الصحة

اإللكترونية
مؤشرات

مخرجات الصحة
اإللكترونية

مؤشرات مخرجات الصحة اإللكترونية

المفتاح
حصائل الصحة

اإللكترونية

مخرجات الصحة
اإللكترونية

ُتستخَدم مؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية، عادة، لإلشارة إىل تلك املخرجات اليت تُنفَّذ تدرجيياً؛ مثل نشر البنية 
التحتية لنقل البيانات، أو تبينِّ مقدِّمي الرعاية لربجميات متوافقة مع املعايري.

مخرجات موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة مؤشرات مفيدة ميكن أن ُتستخَدم لرصد وتقييم نتائج حتقيق خطة عمل الصحة اإللكرتونية 

)اجلدول 3(.

الجدول 3. أمثلة على مؤشرات حصائل الصحة اإللكترونية )ليست مستكملة(
المؤشراتحصائل الصحة اإللكترونيةالطرف المعني

حتسني قدرة املستهلكني املوجودين يف المستهلكون
األماكن الريفية والنائية على احلصول على 
خدمات رعاية أولية، وتقليل احلاجة إىل 

السفر ملسافات كبرية للحصول على الرعاية.

y  النسبة املئوية الزدياد عدد االستشارات املتعلقة بالرعاية األولية واليت تتم عن طريق التطبيب
عن بُعد

y  النسبة املئوية الزدياد عدد املستهلكني يف املناطق الريفية والنائية الذين يستطيعون احلصول على
خدمات الرعاية األولية عن طريق التطبيب عن بُعد

y  وسطي اخنفاض الوقت الالزم حلصول املستهلكني يف املناطق الريفية أو النائية على خدمات
الرعاية األولية كنتيجة للتطبيب عن بُعد

y .رضا املستهلكني عن دور التكنولوجيا يف حتسني فرص حصوهلم على اخلدمات الصحية

حتسني قدرة املقدِّمني على تبادل معلومات مقدِّمو الرعاية
صحية عن مريض ما مع مقدِّمني آخرين.

y  النسبة املئوية الزدياد عدد املعامالت اإللكرتونية يف جمال املعلومات الصحية بني مقدمي الرعاية
الصحية

y النسبة املئوية الخنفاض الزمن الذي حيتاجه الطبيب جلمع التاريخ الصحي والطيب للمستهلك
y النسبة املئوية الزدياد عدد ملخصات التخرج من املستشفى واليت يتلقاها مقدمو الرعاية األولية
y .رضا املقدِّمني عن استخدام الصحة اإللكرتونية لتحسني تبادل املعلومات مع مقدمني آخرين

متكني مقدِّمي الرعاية الصحية من احلصول 
على معارف سريرية، وعلى مصادر البينات 

وعلى خربات للمساعدة يف تطوير املهارات، 
وعلى تقدمي الرعاية الصحية داخل جمتمعاهتم 

احمللية.

y النسبة املئوية الزدياد زيارات البوابة الوطنية ملعارف مقدِّمي الرعاية
y  رضا املستهلكني عن استخدام الصحة اإللكرتونية لتحسني فرص احلصول على معارف

وخربات تدعمهم يف تقدمي الرعاية.

(N/A (: غري متوفر
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المؤشراتحصائل الصحة اإللكترونيةالطرف المعني

مديرو ومنظمو 
الرعاية الصحية

متكني السلطات الصحية، على الصعيد 
الوطين وعلى صعيد املناطق، من رصد 

اجلائحات واالستجابة هلا وللحاالت الطارئة 
األخرى، بطريقة أسرع.

y  النسبة املئوية الخنفاض الزمن الالزم للكشف والتدخل واالحتواء جلائحة مرض مستجد
أو هتديد مشابه

y  النسبة املئوية الخنفاض الزمن والتكلفة الالزمني لإلبالغ عن اجلائحات املرضية وحتليلها، لدعم
عمليات اختاذ القرارات وقرارات ختصيص املوارد

y  التصورات عن القضايا/التحديات اليت تؤثر على استخدام الصحة اإللكرتونية من أجل الرصد
واالستجابة.

دعم تعليم وتدريب وتطوير القوى العاملة 
الصحية يف البلد.

y  النسبة املئوية الزدياد عدد العمال الصحيني الذين يدخلون سوق العمل الصحي، واملدرَّبني
جزئياً من خالل التعلُّم اإللكرتوين وغريه من طرق التدريب اإللكرتوين املشاهبة

y .النسبة املئوية لنمو عدد األشخاص امللتحقني بربامج التعليم والتدريب اإللكرتونية

واجلدول 4 يقدِّم أمثلة على مؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية اخلاصة مبختلف حصائل الصحة اإللكرتونية، وعلى 
املؤشرات املرتبطة هبا، واليت مت سردها يف اجلدول أعاله. 

الجدول 4. أمثلة على مؤشرات مخرجات الصحة اإللكترونية )ليست مستكملة(
مؤشرات مخرجات الصحة اإللكترونيةمؤشرات حصائل الصحة اإللكترونيةالطرف المعني

النسبة املئوية الزدياد عدد االستشارات املتعلقة  yالمستهلكون
بالرعاية األولية واليت تتم عن طريق التطبيب عن بُعد

y  النسبة املئوية الزدياد عدد املستهلكني يف املناطق
الريفية والنائية الذين يستطيعون احلصول على 

خدمات الرعاية األولية عن طريق التطبيب عن بُعد
y  وسطي اخنفاض الوقت الالزم حلصول املستهلكني يف

املناطق الريفية أو النائية على خدمات الرعاية األولية 
كنتيجة للتطبيب عن بُعد

y  رضا املستهلكني عن دور التكنولوجيا يف حتسني
فرص حصوهلم على اخلدمات الصحية.

y /النسبة املئوية للمجتمعات الريفية والنائية اليت ميكنها الوصول إىل اتصال ببيانات
اتصاالت السلكية تناسب الغرض

y  النسبة املئوية للمجتمعات الريفية والنائية اليت ميكنها الوصول إىل بنية حتتية
حَمْوَسبة/سهلة املنال

y  النسبة املئوية للمجتمعات الريفية والنائية اليت تلقت تعليماً يتعلق بتوافر وفوائد
اخلدمة الوطنية يف جمال التطبيب عن بُعد

y .خمرجات استطالع رضا املستهلكني وجمموعات الرتكيز

النسبة املئوية الزدياد عدد املعامالت اإللكرتونية يف  yمقدِّمو الرعاية
جمال املعلومات الصحية بني مقدمي الرعاية الصحية

y  النسبة املئوية الخنفاض الزمن الذي حيتاجه الطبيب
جلمع التاريخ الصحي والطيب للمستهلك

y  النسبة املئوية الزدياد عدد ملخصات التخرج من
املستشفى واليت يتلقاها مقدمو الرعاية األولية

y  رضا املقدِّمني عن استخدام الصحة اإللكرتونية
لتحسني تبادل املعلومات مع مقدمني آخرين

y  تصورات املقدِّمني عن القضايا/التحديات اليت تؤثر
على استخدامهم الصحَة اإللكرتونية لدعم حتسني 

تبادل املعلومات.

y  النسبة املئوية ملقدمي الرعاية الصحية الذين لديهم نُُظم برجميات متوافقة
مع املعايري

y  النسبة املئوية للمستهلكني ومقدمي الرعاية الصحية الذين حصلوا على املعرِّف
الصحي الوحيد اخلاص هبم

y  النسبة املئوية ملقدمي الرعاية الصحية الذين ميكنهم احلصول على اتصال 
ببيانات/اتصاالت السلكية تناسب الغرض

y  النسبة املئوية ملقدمي الرعاية الصحية الذين ميكنهم احلصول على بنية حتتية
حَمْوَسبة تناسب الغرض

y  النسبة املئوية للمستهلكني الذي مت تسجيلهم للمشاركة يف النظام الوطين للسجل
الصحي اإللكرتوين

y خمرجات استطالع رضا املقدِّمني
y .خمرجات مناقشات اجملموعة املرجعية للمقدِّمني

y  النسبة املئوية الزدياد زيارات البوابة الوطنية ملعارف
مقدِّمي الرعاية

y  النسبة املئوية لالستشارات اليت جُترى بدعٍم من
معارف اهلاتف احملمول وتطبيقات دعم اختاذ القرار

y  رضا املستهلكني عن استخدام الصحة اإللكرتونية
لتحسني فرص احلصول على معارف وخربات 

تدعمهم يف تقدمي الرعاية.

y  النسبة املئوية ملقدِّمي الرعاية الصحية يف املناطق الريفية والنائية الذين ميكنهم
الوصول إىل اتصال ببيانات/اتصاالت السلكية تناسب الغرض

y  النسبة املئوية ملقدِّمي الرعاية الصحية يف املناطق الريفية والنائية الذين قاموا بتنزيل
وتثبيت معارف وتطبيقات لدعم اختاذ القرار

y  ًالنسبة املئوية ملقدِّمي الرعاية الصحية يف املناطق الريفية والنائية الذين تلقوا تعليما
يتعلق بتوافر وفوائد البوابة الوطنية ملعارف مقدمي الرعاية

y خمرجات استطالع رضا املقدِّمني
y .خمرجات مناقشات اجملموعة املرجعية للمقدِّمني
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مؤشرات مخرجات الصحة اإللكترونيةمؤشرات حصائل الصحة اإللكترونيةالطرف المعني

مديرو ومنظمو 
الرعاية الصحية

y  النسبة املئوية الخنفاض الزمن الالزم للكشف
والتدخل واالحتواء جلائحة مرض مستجد 

أو هتديد مشابه
y  النسبة املئوية الخنفاض الزمن والتكلفة الالزمني

لإلبالغ عن اجلائحات املرضية وحتليلها، لدعم 
عمليات اختاذ القرارات وقرارات ختصيص املوارد

y  التصورات عن القضايا/التحديات اليت تؤثر على
استخدامهم الصحة اإللكرتونية لرصد اجلائحات 

املرضية واحلاالت الطارئة األخرى، وتعقُّبعها 
واالستجابة هلا.

y /النسبة املئوية ملقدِّمي الرعاية الصحية الذين ميكنهم الوصول إىل اتصال ببيانات
اتصاالت السلكية تناسب الغرض

y  النسبة املئوية ملقدِّمي الرعاية الصحية الذين ميكنهم الوصول إىل بنية حتتية
للَحْوَسبة تناسب الغرض

y  النسبة املئوية ملقدِّمي الرعاية الصحية يف املناطق الريفية والنائية الذين ميكنهم
احلصول على هاتف حممول/تغطية

y  النسبة املئوية ملقدِّمي الرعاية الصحية الذين مت تسجيلهم لتقدمي معلومات من
خالل البوابة الوطنية لتدبري األمراض واإلبالغ عنها

y  النسبة املئوية ملقدِّمي الرعاية الصحية الذين قاموا بتنزيل تطبيقات تسجيل
األمراض وتثبيتها على اهلاتف احملمول، ومت تسجيلهم ليقدموا بيانات من خالل 

هذه التطبيقات.
y  النسبة املئوية ملقدِّمي الرعاية الصحية الذين مت تعليمهم ما يتعلق بتوافر وفوائد

استخدام البوابة الوطنية لتدبري األمراض واإلبالغ عنها، وما يتعلق بتطبيقات 
اهلاتف احملمول

y  خمرجات مناقشات اجملموعة املرجعية اليت أجرهتا مع أعضاء من منظمات مديري
ومنظمي الرعاية الصحية ذات الصلة.

y  النسبة املئوية الزدياد عدد العمال الصحيني الذين
يدخلون سوق العمل الصحي، واملدرَّبني جزئياً من 

خالل التعلُّم اإللكرتوين وغريه من طرق التدريب 
اإللكرتوين املشاهبة.

y  النسبة املئوية للقوى العاملة من السكان اليت حُيتَمل أن حتصل على اتصال
ببيانات/اتصاالت السلكية تناسب الغرض

y  النسبة املئوية للقوى العاملة من السكان اليت حُيتَمل أن حتصل على بنية حتتية
للَحْوَسبة تناسب الغرض

y النسبة املئوية لنمو عدد األشخاص امللتحقني بربامج التعليم والتدريب اإللكرتونية
y  النسبة املئوية للقوى العاملة اليت حُيتَمل أن تكون قد تلقت تعليماً يتعلق بتوافر

وفوائد التعلم اإللكرتوين الصحي/الطيب.

حَرزة، لكن بعض احلصائل تتطلب استخدام 
ُ
إن املؤشرات الكمية تقلل من مستوى الغموض املتعلق بالنتائج امل

املؤشرات النوعية، اليت ُتستَمد – عادة – من املسوحات واالستبيانات وردود الفعل وغريها من آليات التقييم، كما 
أهنا قد تلقي مزيداً من الضوء على السبب )األسباب( احملتَمل لالختالف عن النتائج املتوقعة. وإن اختيار املؤشرات 

سُيستكَشف أكثر يف الفقرة التالية. 

األسلوب
يتطلب هذا النشاط حتلياًل داخلياً لتحديد جمموعة من مؤشرات حصائل وخمرجات الصحة اإللكرتونية املرشحة، واليت 
ميكن تأكيدها بعد ذلك مع األطراف املعنية. كما يتطلب عماًل من خالل كل حصيلة من احلصائل وكل خمرج من 
املخرجات، وإجابة على السؤال عما جيب رصده أو قياسه لرصد التقدم احملَرز باجتاه تلك احلصيلة أو ذلك املخرج.

وينبغي أن يركِّز التشاور مع األطراف املعنية على تأكيد اجملموعة األولية من املؤشرات املرشحة وحتديد أي مؤشرات 
أخرى ينبغي النظر فيها. وقد يشمل ذلك التأكيَد على أن املؤشرات تفي باملعايري اليت ميكن مالحظُتها والثقُة هبا 

والسيطرُة عليها )اجلدول 5(. وميكن استشارة اخلرباء يف املوضوع املعين واألطراف املعنية بشأن أفضل السبل لقياس 
نتيجة معيَّنة أو ناتج معنيَّ من حصائل وخمرجات الصحة اإللكرتونية.
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الجدول 5. المعايير المقترحة الختيار المؤشرات
المعنىالمعايير

ينبغي أن توفر املؤشراُت معلوماٍت ميكن ربطها حبصائل وخمرجات الصحة اإللكرتونية وتدعم رصدها وتقييمها.مرتبطة بأهداف

ينبغي أن تكون املؤشرات ملموسة ال نظرية، وينبغي أن تكون قابلة للقياس ويُعربَّ عنها بسهولة يف وحدات القياس املعنية.قابلة للقياس الكمي

بيانات القياس املوجودة )أو اليت سوف توجد( من شأهنا أن تسمح باستخالص مؤشر ما. يمكن مالحظتها

البيانات املستخَدمة للمؤشرات ينبغي أن ال ُتستخَلص بصورة تعسفية، وينبغي أن تعكس معلومات صحيحة وقابلة للتحقق منها موثوق بها
بقدر اإلمكان.

ينبغي أن تقيس املؤشراُت نتائج حتقيق خطة عمل الصحة اإللكرتونية، وينبغي أن يتم اختيارها ملراقبة التأثريات احملتَملة لألنشطة اليت تقع يمكن مراقبتها
خارج نطاق اخلطة.

ينبغي أن توفر املؤشراُت معلوماٍت ذات صلة وقابلة للمقارنة يف مجيع الفرتات، ال أن تكون مؤشرات عن التقدم احملَرز "يف زمن واحد".مستمرة وقابلة للمقارنة

هناك قيمة ضئيلة لتحديد جمموعة من املؤشرات عندما تكون البيانات غري موجودة أو ال ميكن مجعها وحتليلها 
واإلبالغ عنها بشكل منتظم. وينبغي هلذه اخلطوة أن تراعي واقع البيئة احلالية للبلد، السيما التحديات أو العوائق 

املوجودة أمام مجع البيانات املطلوبة. وقد تكون نتيجُة ذلك احلاجَة إىل مراعاهتا باستخدام مزيج من املؤشرات 
الكمية والنوعية.

يف املمارسة العملية، سيستخدم البلد مزجياً من كل من املقاييس الكمية والنوعية على مدار عمل اخلطة؛ ألن كال 
النوعني من املقاييس ميكن أن يلعب دوراً مفيداً يف فهم ما إذا كانت احلصائل واملخرجات املرجوة قد حتققت، إضافة 

إىل تقدمي رؤى عن احلصائل اليت مت احلصول عليها. وحتتاج البلدان إىل التأكد من أن املهارات واخلربات املناسبة 
موجودة للقيام بكال النوعني من البحوث.
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الفصل 4
تحديد مقاييس خط األساس ومقاييس األهداف 

الخاصة بالمؤشرات

تركِّز هذه املرحلة على حتديد مقاييس خط األساس ومقاييس األهداف اخلاصة بكل مؤشر من املؤشرات اليت 
مت حتديدها.
الحوكمةالمقاييسالمؤشرات

تحديد مؤشرات خاصة
بالصحة اإللكترونية

تحديد مقاييس
خط األساس ومقاييس

األهداف الخاصة بالمؤشرات

تحديد الحوكمة
واإلجراءات الالزمة للدعم

الهدف
حتدِّد هذه املرحلة مقاييس خط األساس ومقاييس األهداف اخلاصة بكل مؤشر إىل جانب أُطُر زمنية لقياس املؤشرات 

مقابل األهداف.

مقاييس خط األساس تقدِّم فهماً لنقطة انطالق البلد وتساعد يف حتديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، تسمح بتقييم 
التقدم احملَرز يف تنفيذ اخلطة )أي: هل حققنا ما قررنا أن حنققه؟(.

وينبغي أن جُيرى تقييم للمؤشرات مقابل األهداف على فرتات منتظمة، للتأكد من أن الربنامج حيقق نتائج ملموسة 
لألطراف املعنية يف الوقت املناسب، وأن املشاكل احملتَملة قد ُحدِّدت وعوجلت بأسرع ما ميكن.

األنشطة
e .حتديد أُطُر زمنية وطنية للرصد والتقييم
e .حتديد مقاييس خط األساس اخلاصة بكل مؤشر
e .حتديد مقاييس اهلدف اخلاصة مبؤشرات املخرجات
e .حتديد مقاييس اهلدف اخلاصة مبؤشرات احلصائل

المخرجات
e .أُطُر زمنية لرصد وتقييم املؤشرات
e  مقاييس خط األساس ومقاييس اهلدف اليت مت االتفاق عليها، واخلاصة مبؤشرات حصائل وخمرجات

الصحة اإللكرتونية.
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تحديد ُأطُر زمنية وطنية للرصد والتقييم  1.4

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة اأُلطُر الزمنية للرصد والتقييم الوطين اليت مت حتديدها يف الفقرة 3-3؛ ألن الرصد والتقييم املنتظم 

يسمح للحكومة بـ:

e .حتديد ما إذا كانت خطة العمل حتقق النتائج املرجوة
e .حتديد املواضيع والتحديات اليت تؤثر على حتقيق احلصائل، واليت ميكن تطبيق إجراءات تصحيحية بشأهنا
e .إبالغ احلصائل بانتظام لألطراف املعنية، مما سيساعد يف بناء مزيد من الزخم والدعم للصحة اإللكرتونية

مخرجات موصى بها
حتدِّد هذه اخلطوة الفرتات اخلاصة بالرصد والتقييم الوطين. من الناحية املثالية، ينبغي حتديد جمموعة واحدة من اأُلطُر 

الزمنية املتناسقة لكل املؤشرات، لكن ذلك قد ال يكون ممكناً دائماً، بسبب طبيعة مؤشر معنيَّ أو متطلباته.

األسلوب
ينبغي أن تتماشى اأُلطُر الزمنية للرصد والتقييم مع مراحل التنفيذ اليت مت حتديدها يف خطة العمل )الشكل 7(.

الشكل 7. تماشي اأُلطُر الزمنية الوطنية للرصد والتقييم مع مراحل العمل

اُألطُر الزمنية الوطنية للرصد والتقييم

خطة عمل الصحة اإللكترونية

خطة عمل الصحة اإللكترونية 1

مرحلة التنفيذ 3مرحلة التنفيذ 2مرحلة التنفيذ 1

خطة عمل الصحة اإللكترونية 2

خطة عمل الصحة اإللكترونية 3

خطة عمل الصحة اإللكترونية 4

الفترة الزمنيةالفترة الزمنيةالفترة الزمنية

على سبيل املثال، قد حيدِّد بلد ما جمموعة من أهداف عمل تتماشى مع ثالثة آفاق عمل لإلسرتاتيجية، مما يؤدي، بدوره، 
إىل حتديد أهداف عمل كمية ونوعية، خاصٍة بُأطُر زمنية من 3 و6 و10 سنوات.

ويف حني أن مراحل العمل توفِّر نقطة انطالق جيدة، فإن عوامل أخرى قد تتطلب استخدام أُطُر زمنية خمتلفة:

e  شروط حمددة لألطراف املعنية؛ مثل تلك املرتبطة بشروط اإلبالغ اليت قد حُيتاج إىل تلبيتها كجزء من
توفري التمويل.

e  الدورات السياسية ودورات التمويل؛ مثل مواعيد انتخابات احلكومة ودورات التمويل الوطنية، واليت قد تؤثر
عندما ُتطلب تقارير عن نتائج االستثمار يف جمال الصحة اإللكرتونية.
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e  مستوى وتوقيت نشاط عمل الصحة اإللكرتونية، الذي حيرِّك اجلهود عندما يتوجب قياس املؤشرات. فاأُلطُر
الزمنية للرصد والتقييم هلا فائدة كبرية إذا كان يتوقع حتقيق شيء خالهلا. وبالعكس، فإن الفرتات ذات النشاط 

العايل جداً يف جمال الصحة اإللكرتونية قد تتطلب رصداً أقرب ملؤشرات معيَّنة.

تحديد مقاييس خط األساس الخاصة بكل مؤشر  2.4

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة مقياس خط األساس لكل مؤشر من مؤشرات حصائل وخمرجات الصحة اإللكرتونية. وإن تقييم 

التقدم احملَرز يف تبين الصحة اإللكرتونية والنتائج املرتتبة على ذلك يتطلب حتديد نقطة االنطالق )احلالة الراهنة( لكل 
مؤشر سوف يتم رصده.

مخرجات موصى بها
ينبغي أن حتدِّد هذه اخلطوة مقاييس خط األساس اخلاصة بكل مؤشر من مؤشرات حصائل وخمرجات الصحة 

اإللكرتونية، والذي ميثل قيمة ذاك املؤشر يف بداية خطة العمل.

األسلوب
ستتطلب هذه اخلطوة حبثاً وحتلياًل لتحديد مقاييس خط األساس اخلاصة بكل مؤشر. وكخطوة أوىل، يُقرتَح أن حتدِّد 
البلدان ما إذا كان وضع البداية الشامل اخلاص هبا يسوِّغ بذل املزيد من اجلهد يف حتديد مقياس خط أساس خاص 

. مبؤشر معنيَّ

على سبيل املثال، مراعاة احلكومة اليت حدَّدت مؤشراً حلصائل الصحة اإللكرتونية لقياس “النسبة املئوية الزدياد عدد 
االستشارات املرتبطة بالرعاية األولية، واليت ُأجريت عرب التطبيب عن بُعد”. وإذا كانت خدمات التطبيب عن بُعد 

املطبَّقة لدى ذلك البلد قليلة أو معدومة، فإنه قد ييت اختيار حتديد مقياس خط األساس اخلاص هبذا املؤشر صفراً. 
والبلد الذي قدَّم بالفعل استثمارات كبرية يف جمال الصحة عن بُعد، سيحتاج، مع ذلك، إىل حبث وحتديد مقياس خط 

أساس مناسب ليسمح بإظهار حصائل املزيد من االستثمارات والقيام بتحديد كمي هلا.

ومبجرد أن يتم التأكد من أن مقياس خط األساس اخلاص مبؤشٍر ما مطلوٌب، فإن البلد سيحتاج إىل حتليل بيانات 
تارخيية تسمح حبساب مقياس خط األساس. وإذا مل تتوفر بيانات تارخيية، فإن البلد قد حيتاج إىل النظر يف استخدام 

مصدر بيانات وكيل الستنتاج مقياس خط أساس خاص باملؤشر.

ويف ما يلي عرض ألمثلة على مصادر حمتَملة للبيانات التارخيية:

e الوزارات والسلطات الصحية
e اجملموعات الصناعية واملمثلة
e  اجملموعات اإلعالمية
e منشورات البحوث والدراسات واملنشورات الرمسية
e .املنظمات غري احلكومية

يف املمارسة العملية، قد يفتقد العديد من البلدان األشخاَص أو اإلجراءات أو البنية التحتية الالزمة لدعم مجع 
البيانات، وقد حيتاجون إىل بناء هذه القدرة مع مرور الوقت ودجمها يف خطة العمل. 
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تحديد مقاييس الهدف الخاصة بمؤشرات مخرجات الصحة اإللكترونية  3.4

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة مقاييس اهلدف اخلاصة بكل مؤشر من مؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية، مما يسمح برصد تبينِّ 
الصحة اإللكرتونية. وينبغي حتديد مقاييس اهلدف اخلاصة مبؤشرات املخرجات قبل حتديد األهداف اخلاصة مبؤشرات 

احلصائل، ألن األخرية تعتمد على السابقة.

وينبغي أن تكون األهداف واقعية وقابلة للتحقيق حىت تبقى معنيَّة وحمفِّزة.

مخرجات موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة جمموعة من مقاييس اهلدف القابلة للتحقيق خاصة بكل مؤشر من مؤشرات خمرجات 

الصحة اإللكرتونية ضمن إطار زمين حمدَّد )اجلدول 6(.

الجدول 6. أمثلة توضيحية على مقاييس هدٍف خاصٍة بمؤشرات مخرجات الصحة اإللكترونية
مقياس خط مؤشرات مخرجات الصحة اإللكترونيةالطرف المعني

األساس )%(
مقاييس الهدف )%(

10 سنوات6 سنوات3 سنوات

النسبة املئوية للمجتمعات الريفية والنائية اليت ميكنها الوصول إىل اتصال  yالمستهلك
ببيانات/اتصاالت السلكية تناسب الغرض.

35608095

y  النسبة املئوية للمجتمعات الريفية والنائية اليت ميكنها احلصول على بنية حتتية
حَمْوَسبة/متاحة.

5305070

y  النسبة املئوية للمجتمعات الريفية والنائية اليت تلقت تعليماً يتعلق بتوافر
وفوائد اخلدمة الوطنية للتطبيب عن بُعد.

0305070

األسلوب
ينبغي أن تبدأ هذه اخلطوة يف إطار حتليل داخلي، على الرغم من أنه ميكن توسيعها لتشمل مسامهات من خرباء 

باملوضوع املعين وخرباء صحيني آخرين )الشكل 8(. 

الشكل 8. أسلوب مقترح لتحديد مقاييس الهدف الخاصة بمؤشرات مخرجات الصحة اإللكترونية

 

مؤشرات مخرجات
الصحة اإللكترونية

مراجعة األساس
المنطقي وصياغة
مقاييس األهداف

مراجعة األطراف
المعنية والخبراء

تنقيح مقاييس
األهداف

التحليل الداخلي
ينبغي أن يركِّز التحليل الداخلي على صياغة جمموعة أولية من األهداف اخلاصة بكل مؤشر من مؤشرات املخرجات. 

وإن حتديد األهداف عملية تقديرية تراعي خمتلف التساؤالت الواردة أدناه:

e  ًمقاييس خط األساس واإلطار الزمين: ما هي نقطة البداية اخلاصة هبذا املؤشر وما الذي ميكن حتقيقه واقعيا
ضمن اإلطار الزمين للرصد؟

e  أنشطة الصحة اإللكرتونية: ما هي األنشطة األخرى )يف خطة العمل( اليت جترى يف نفس اإلطار الزمين وكيف
ميكن هلا أن تؤثر على ما ميكن أن يتحقق؟
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e  البحوث اخلارجية: ما الذي حققته برامج وطنية أخرى ذات صلة، وما هي اأُلطُر الزمنية اليت كانت مرتبطة
هبذه املخرجات؟

e  مقاييس اهلدف اخلاصُة مبؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية األخرى: ما هي العالقة القائمة بني مؤشرات
خمرجات الصحة اإللكرتونية، وكيف تقوم مقاييس اهلدف اليت مت حتديدها ملؤشرات أخرى بالتأثري على 

األهداف اخلاصة هبذه املؤشرات؟
كما ينبغي أن تأخذ هذه اخلطوة أهداف العمل، اليت مت حتديدها خالل إعداد خطة العمل، باعبارها من املدخالت. 
وتبنيِّ هذه األهداف على مستوى واسع األهداف اخلاصة بكل مرحلة من مراحل عمل اخلطة، وقد تقدِّم توجيهات 

تتعلق باألهداف احملددة اخلاصة مبؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية.

ينبغي هلذا النشاط الداخلي أن يُِعدَّ جمموعة من مسودات أهداف خاصة مبؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية، 
يدعمها أساس منطقي يتعلق بسبب كون هذه املقاييس متثل تبينِّ أهداف قابلة للتحقيق.

مدخالت الخبراء بالموضوع المعني ومن أطراف معنية متعددة القطاعات
 إن اخلرباء باملوضوع املعين واألطراَف املعنية ميكن أن يقدِّموا رؤية عن إمكانية تطبيق املقاييس اليت متت صياغتها ضمن 

األهداف اخلاصة مبؤشرات املخرجات من خالل معرفة:

e .مبادرات مشاهبة أو برامج تغيري، واحلصائل اليت كانت قادرة على حتقيقها
e .املخاطر والتحديات والعوائق اخلاصة اليت حتول دون تبينِّ الصحة اإللكرتونية
e .برامج أو مبادرات أو أحداث أخرى – وطنية أو دولية – قد تؤثر على تبينِّ الصحة اإللكرتونية يف البلد

وينبغي مراجعة مسودات األهداف بالتشاور مع خرباء معنيني باملوضوع ومع أطراف معنية متعددة القطاعات لتنقيح 
األهداف والتأكد من أن األساس املنطقي سليم.

تحديد مقاييس الهدف الخاصة بمؤشرات نتائج الصحة اإللكترونية  4.4

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة األهداف اخلاصة بكل مؤشر من مؤشرات حصائل الصحة اإللكرتونية عرب اأُلطُر الزمنية اليت مت 

حتديدها مسبقاً. وهذه األهداف تسمح بتقييم احلصائل اخلاصة باألطراف املعنية.

إن األهداف املرسومة ملؤشرات حصائل الصحة اإللكرتونية ينبغي أن تعكس – بدقة – احلصائل اليت ميكن أن تتحقق 
يف ضوء معدالت تبينِّ الصحة اإللكرتونية املستهدفة. وينبغي أن تكون األهداف طموحة لكنها واقعية.

مخرجات موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة جمموعة من األهداف لكل مؤشر من مؤشرات حصائل الصحة اإللكرتونية عرب اأُلطُر 

الزمنية اليت مت حتديدها مسبقاً )اجلدول 7(. 

الجدول 7. أمثلة على مقاييس هدٍف خاصٍة بمؤشرات حصائل الصحة اإللكترونية
مقياس خط مؤشرات حصائل الصحة اإللكترونيةالطرف المعني

األساس )%(
مقاييس الهدف )%(

10 سنوات6 سنوات3 سنوات

النسبة املئوية الزدياد عدد االستشارات املتعلقة بالرعاية األولية،  yالمستهلك
واليت تتم عن طريق التطبيب عن بُعد.

0204050

y  النسبة املئوية الزدياد عدد املستهلكني يف املناطق الريفية والنائية
الذين ميكنهم احلصول على خدمات رعاية أولية عن طريق 

التطبيب عن بُعد.

0305070
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األسلوب
إن عملية حتديد األهداف اخلاصة مبؤشرات احلصائل مشاهبة لتلك املستخَدمة من أجل مؤشرات املخرجات لتحديد 

مقاييس اهلدف اخلاصة مبؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية. 

التحليل الداخلي
ينبغي أن يركِّز التحليل الداخلي على صياغة جمموعة أولية من األهداف لكل مؤشر من مؤشرات حصائل الصحة 

اإللكرتونية تراعي التساؤالت الواردة أدناه:

e  مؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية ذات الصلة: ما هي احلصائل اليت ميكن حتقيقها يف ضوء األهداف اليت
مت حتديدها ملؤشرات املخرجات ذات الصلة؟

e  مقاييس خط األساس ملؤشرات حصائل الصحة اإللكرتونية: ما هي نقطة البداية بالنسبة للبلد من حيث
احلصائل امللموسة اليت سيتم قياسها؟ وهل هناك حصائل حتققت بالفعل جيب أخذها باحلسبان؟

e  اأُلطُر الزمنية للرصد والتقييم: ما هي احلصائل اليت ميكن حتقيقها – واقعياً – خالل اإلطار الزمين للرصد
واملراقبة؟

ينبغي هلذا النشاط الداخلي أن يُِعدَّ جمموعة من املقاييس ملسودات األهداف اخلاصة مبؤشرات حصائل الصحة 
اإللكرتونية، واليت ستعكس احلصائل امللموسة اليت ميكن توقعها، من حيث معدالت تبينِّ الصحة اإللكرتونية املرتقبة.

مساهمات من خبراء بالموضوع المعني ومن أطراف معنية متعددة القطاعات
ميكن أن يقدِّم اخلرباء باملوضوع املعين واألطراُف املعنية رؤيًة عن إمكانية حتقيق حصائل ملموسة خاصة باألطراف 
املعنية، تتعلق مبستويات تبينِّ الصحة اإللكرتونية املرتقبة واملستهدفة من ِقَبل مؤشرات خمرجات الصحة اإللكرتونية.

وينبغي إيالء االعتبار للتساؤالت الواردة أدناه:

e  يف ضوء مستوى تبينِّ خدمٍة ما أو حلٍّ ما من خدمات أو حلول الصحة اإللكرتونية، ما الذي يتوقعون أن
يعنيه ذلك من حيث تقدمي خدمات الصحة اإللكرتونية للسكان؟

e يف ضوء التغري يف القدرة على تقدمي اخلدمات الصحية، ما ذا يعين ذلك من حيث احلصائل املتعلقة باملرضى؟
e .هل اهلدف املقرتح واقعي، يف ضوء مستوى التبينِّ املرتَقب

وينبغي مراجعة مسودة قائمة املؤشرات واألساس املنطقي مع اخلرباء املعنيني باملوضوع ومع األطراف املعنية ذات الصلة.
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الفصل 5
تحديد الحوكمة واإلجراءات الالزمة للدعم 

تركِّز هذه املرحلة على حتديد احلوكمة واإلجراءات الوطنية اخلاصة برصد وتقييم حصائل تطبيق خطة عمل الصحة 
اإللكرتونية. 

 

الهدف
حتدِّد هذه املرحلة احلوكمة واإلجراءات اليت يتم من خالهلا جلب مجيع األطراف الفاعلة ومجيع املستويات معاً لرصد 

وتقييم الصحة اإللكرتونية.

األنشطة
e .حتديد منوذج حوكمة من أجل الرصد والتقييم الوطين
e .حتديد اإلجراءات الالزمة من أجل ذلك

المخرجات
e .منوذج حوكمة من أجل الرصد والتقييم الوطين
e .إجراء رفيع املستوى للقيام بذلك

الحوكمةالمقاييسالمؤشرات

تحديد مؤشرات خاصة
بالصحة اإللكترونية

تحديد مقاييس
خط األساس ومقاييس

األهداف الخاصة بالمؤشرات

تحديد الحوكمة
واإلجراءات الالزمة للدعم
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تحديد نموذج حوكمة من أجل الرصد والتقييم الوطني  1.5

الهدف
د هذه اخلطوة منوذج احلوكمة اخلاص بالرصد والتقييم الوطين لتبينِّ الصحة اإللكرتونية وللحصائل امللموسة  حتدَّ
اليت نتجت عن ذلك. وينبغي أن يبنيِّ هذا النموذج وظائف احلوكمة وبنيتها اليت سيجري من خالهلا الرصد 

الوطين. والتقييم 

الرصد والتقييم هو عادة جهد تبذله أطراف خمتلفة، ومنوذج احلوكمة يوفِّر البنية اليت تتم من خالهلا مواءمة هذه اجلهود 
اجلماعية.

إن منوذج احلوكمة خيتلف عن وظيفة إدارة الربامج ذات النطاق األوسع، واليت توفِّر حوكمة ومراقبة شاملتني لتنفيذ خطة 
الصحة اإللكرتونية. وإن رصد وتقييم تبينِّ الصحة اإللكرتونية واحلصائل املرافقة هو دور متخصص، منفصل عادة عن 

إدارة الربامج ذات النطاق األوسع، ومع ذلك فإنه يكملها، كما أنه يضمن وجهة نظر مستقلة بشأن التقدم احملَرز 
يف الربنامج.

يتكوَّن منوذج احلوكمة من جمموعة من الوظائف واآلليات الالزمة لتحقيقها )اجلدول 8(.

الجدول 8. أمثلة على وظائف في مجال حوكمة الرصد والتقييم الوطني
الطرف المسؤولالهدفالوظيفة

توفري إشراف على املستوى التنفيذي من حيث الرصد واإلبالغ الوطين )أي: الرصد واإلشراف والتوجيه
املسامهة يف اإلجنازات وتصعيدها ومراجعتها وإقرارها(

وزارة الصحة – اللجنة التنفيذية اإلدارية

توفري إدارة شاملة لوظائف الرصد واإلبالغ الوطنية )أي: التخطيط واجلدولة، رصد إدارة المشروع
التقدم احملَرز، البيانات املالية، تدبري املخاطر(.

وزارة الصحة، وحدة أداء إدارة األعمال

إعداد مؤشرات وطنية ملخرجات وحصائل الصحة اإللكرتونية، للتمكني من رصد إعداد مؤشرات وطنية
حتقيق خطة عمل الصحة اإللكرتونية، ومن خالل القيام بذلك، رصد الرؤية 

الوطنية للصحة اإللكرتونية.

وزارة الصحة، وحدة أداء إدارة األعمال

حتديد املقاييس الوطنية، خلط األساس وللهدف، اخلاصة مبؤشرات خمرجات تحديد مقاييس وطنية
وحصائل الصحة اإللكرتونية، واليت ميكن على أساسها قياس التقدم احملَرز.

وزارة الصحة، وحدة أداء إدارة األعمال

إعداد إجراءات رصد وطنية وأُطُر داعمة، وأدوات وقوالب، والتواصل مع اآلخرين إعداد قدرة وطنية
وتعليمهم ما يتعلق هبذه اإلجراءات واخلطوط الزمنية.

وزارة الصحة، وحدة أداء إدارة األعمال

حتديد مؤشرات وأهداف خاصة باألنشطة، تتماشى مع املؤشرات واألهداف رصد وتقييم األنشطة
الوطنية، وما يتلو ذلك من رصد وإبالغ عن ذلك.

وزارة الصحة، وحدة أداء إدارة األعمال

حتديد مؤشرات وأهداف خاصة بالقطاع الصحي )إذا لزم األمر(، تتماشى مع رصد وتقييم القطاع الصحي
املؤشرات واألهداف الوطنية، وما يتلو ذلك من رصد وإبالغ عن ذلك.

وزارة الصحة، وحدة أداء إدارة األعمال
مقدمو الرعاية من القطاعني العام واخلاص

حتديد مؤشرات وأهداف خاصة بالقطاع غري الصحي األوسع نطاقاً )إذا لزم رصد وتقييم القطاع غير الصحي
األمر(، تتماشى مع املؤشرات واألهداف الوطنية، ورصدها واإلبالغ عنها.

وزارة الصحة – مكتب إدارة برنامج الصحة 
اإللكرتونية

البنية التحتية للقطاع غري الصحي ومقدمو 
اخلدمات فيه

مجع األنشطة وحتليلها، وإعداد تقارير عن القطاع الصحي والقطاع غري الصحي التحليل والتقييم الوطني
لتقدمي تقارير عن املؤشرات واألهداف الوطنية، وحتديد اجملاالت اليت قد تتطلب 

إجراءات تصحيحية.

سلطة أو جلنة التنسيق عرب القطاعات
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الطرف المسؤولالهدفالوظيفة

توفري دعم اخلرباء يف رصد وحتليل وتقييم تبينِّ الصحة اإللكرتونية واحلصائل دعم الخبراء
. امللموسة هلذا التبينِّ

وزارة الصحة – اخلرباء باملوضوع املعين
منظمات من الطرف الثالث

املنظمات غري احلكومية
الوكاالت الدولية )منظمة الصحة العاملية، االحتاد 

الدويل لالتصاالت، إخل.(

توفري قدرة حبثية وحتليلية أوسع نطاقاً لدعم رصد الصحة اإللكرتونية وإعداد تقارير البحوث
عنها، حيتمل أن تكون من خالل توفري بيانات ورؤى من برامج وطنية ودولية 

أخرى عن الصحة اإللكرتونية.

وزارة الصحة – وحدات البحوث والسياسات
منظمات البحوث اخلارجية

الوكاالت الدولية )منظمة الصحة العاملية، االحتاد 
الدويل لالتصاالت، إخل.(

مخرجات موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة تعريفاً لنموذج احلوكمة املطلوب لرصد وتقييم الصحة اإللكرتونية. وينبغي أن حتدِّد وتصف:

e آليات احلوكمة املطلوبة
e .بُنيتها والعالقات فيما بينها

إن آلية احلوكمة هي جلنة أو جملس أو فريق أو جمموعة خاصة لديها تفويض أو هي مسؤولة عن أداء واحدة أو أكثر 
من الوظائف اليت مت ذكرها. وينبغي أن تكون تركيبة آلية احلوكمة أفضل املتاح لالضطالع هبذا التفويض أو هذه 

املسؤولية )الشكل 9(.

الشكل 9. مثال على نموذج حوكمة للرصد والتقييم الوطني 

 

  

  

  
   

   

   

…

قيادة القطاع الصحي

اللجنة التوجيهية الوطنية
لبرنامج الصحة اإللكترونية 

إدارة البرنامج

خطة التنفيذ
مشروع للصحة اإللكترونية

مشروع للصحة اإللكترونية

مشروع للصحة اإللكترونية

الوظيفة الوطنية
للرصد والتقييم

الخبراء في الموضوع المعني

األطراف المعنية
متعددة القطاعات

مشاريع الصحة اإللكترونية
الخارجية (التبعيات)

فريق (فرق) رصد القطاع
الصحي األوسع نطاقًا

فريق (فرق) رصد القطاع
غير الصحي األوسع نطاقًا

يف املثال املذكور أعاله، املسؤولية عن الرصد والتقييم على املستوى الوطين ختص الوظيفة الوطنية للرصد والتقييم، وهي 
تكمِّل إدارة الربنامج، وتقدِّم نظرة مستقلة عن تبينِّ الصحة اإللكرتونية وعن احلصائل املرافقة إىل اللجنة التوجيهية 

للربنامج. ميكن أن تنفَّذ هذه الوظيفة كمجموعة تنظيمية جديدة، كما ميكن أن حتتل مقعداً ضمن كيان حكومي قائم 
أو وكالة قائمة للصحة اإللكرتونية. وكبديل لذلك، ميكن أن يتم التعاقد عليها مع شركة خدمات مهنية. 
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إن برامج الصحة اإللكرتونية الفردية، مبا فيها املشاريع اخلارجية اليت تعتمد عليها خطة العمل، مسؤولة عن رصد ما حترزه 
من تقدم ضمن اإلطار الوطين الشامل. واملشاريع اخلارجية تشمل تلك املشاريع اليت جترى خارج نطاق خطة العمل الوطنية 

)اجلدول 9(.

هذا اإلطار ميكِّن من طيِّ مستوى أداء املشروع ضمن مؤشرات املخرجات واحلصائل اليت مت حتديدها.

الجدول 9. دور آليات الحوكمة من حيث عالقتها بالرصد والتقييم الوطني
المسؤولياتاآللية

تعمل يف احلمالت اإلعالمية املسومعة واملرئية لدعم برنامج عمل الصحة اإللكرتونية الوطنية yقيادة القطاع الصحي
y .ختضع للمساءلة عن تقدمي التصديق على املستوى الوطين على الصحة اإللكرتونية وعلى احلصائل املرافقة هلا

اللجنة التوجيهية الوطنية 
لبرنامج الصحة اإللكترونية 

y :تقدِّم اإلشراف والتوجيه للرصد والتقييم، والذي يتضمن
- تقدمي إرشاد ومدخالت يف حتديد مؤشرات ومقاييس وطنية وأُطُر زمنية وطنية للرصد والتقييم

- مراجعة وإقرار املؤشرات واملقاييس الوطنية واأُلطُر الزمنية الوطنية للرصد والتقييم
- املساعدة يف حل املخاطر واملشكالت والصراعات املتعلقة بالرصد والتقييم

- مراجعة وإقرار التوصيات املتعلقة باإلجراءات التصحيحية للربنامج، ملعاجلة االختالفات بني األهداف الفعلية واملستهَدفة
- التأكد من أن األهداف جيري حتقيقها وأن اإلجراءات التصحيحية لربنامج عمل الصحة اإللكرتونية يتم القيام هبا حلل اخلالفات.

التأكد من أن إجراءات وأدوات الرصد والتقييم تتماشى مع إجراءات وأدوات إدارة الربنامج ذات النطاق األوسع، وتتكامل معها yإدارة البرنامج
y  العمل مع الوظيفة الوطنية للرصد والتقييم لتحديد خيارات بشأن اختاذ إجراء تصحيحي ملعاجلة االختالفات بني مقاييس املؤشرات

الفعلية واملستهَدفة
y .القيام باإلجراءات التصحيحية اليت أقرهتا اللجنة التوجيهية للربنامج

الوظيفة الوطنية للرصد 
والتقييم

y )ًإدارة املشروع )أي: إدارة األنشطة والتقدم احملَرز والشؤون املالية واملخاطر واملشكالت يوماً فيوما
y إعداد مؤشرات وطنية ملخرجات وحصائل الصحة اإللكرتونية
y إعداد مقاييس خط األساس ومقاييس اهلدف
y  االتصال مع اخلرباء املعنيني ومع األطراف املعنية للحصول على مسامهات يف حتديد مؤشرات ومقاييس خط األساس/اهلدف اخلاصة

باملؤشرات
y التأكيد على املؤشرات – وعلى خط األساس واألهداف املرافقة – مع صناع القرار
y إعداد اإلجراءات واجلداول والقوالب وما إىل ذلك من أجل تشغيل عملية الرصد والتقييم الوطنية، واإلبالغ عن ذلك
y  مجع وحتليل األنشطة، وإعداد تقارير من القطاع الصحي والقطاع غري الصحي عن التقييم جتاه املؤشرات واألهداف الوطنية، وحتديد

اجملاالت اليت قد حتتاج إىل إجراءات تصحيحية
y  إعداد توصيات بشأن اإلجراءات التصحيحية، وتقدمي املشورة للجنة التوجيهية للربنامج )مالحظة: الوظيفة الوطنية للرصد والتقييم

ليست مسؤولة عن إجراءات تصحيح الربنامج(
y توفري دعم اخلرباء يف رصد وحتليل وتقييم تبينِّ الصحة اإللكرتونية وما يرتبط هبا من حصائل
y .توفري قدرات حتليلية أوسع لدعم الرصد والتقييم؛ مبا يف ذلك تقدمي بيانات ورؤى من برامج وطنية أخرى

تقدمي مدخالت يف صياغة مقاييس األهداف اخلاصة باملؤشرات، ورؤى عن إمكانية حتقيقها yالخبراء في الموضوع المعني
y  .تقدمي مدخالت يف اإلجراءات التصحيحية اليت قد تكون مناسبة ملعاجلة اخلالف

األطراف المعنية متعددة 
القطاعات

y تقدمي مدخالت يف صياغة مقاييس األهداف اخلاصة باملؤشرات، ورؤى عن إمكانية حتقيقها
y .تقدمي مدخالت يف اإلجراءات التصحيحية اليت قد تكون مناسبة ملعاجلة اخلالف

فريق مشروع الصحة 
اإللكترونية

y حتديد مؤشرات وأهداف ملخرجات وحصائل الصحة اإللكرتونية تتماشى مع املؤشرات واألهداف الوطنية
y إجراء رصد وتقييم للمؤشرات على مستوى األنشطة
y  تقدمي تقارير عن مؤشرات األنشطة إىل الوظيفة الوطنية للرصد والتقييم وفقاً لإلجراءات واجلداول الزمنية والقوالب واألدوات اليت مت

حتديدها.

مشاريع الصحة اإللكترونية 
الخارجية التي تعتمد عليها 

خطة العمل

y حتديد مؤشرات وأهداف ملخرجات وحصائل الصحة اإللكرتونية تتماشى مع املؤشرات واألهداف الوطنية
y إجراء رصد وتقييم للمؤشرات على مستوى األنشطة
y  تقدمي تقارير عن مؤشرات األنشطة إىل الوظيفة الوطنية للرصد والتقييم وفقاً لإلجراءات واجلداول الزمنية والقوالب واألدوات اليت

مت حتديدها.
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المسؤولياتاآللية

فريق )فرق( رصد القطاع 
الصحي األوسع نطاقًا

y  كما هي يف مشاريع الصحة اإللكرتونية اخلارجية، إال أن تركيزها يكون على خمرجات وحصائل الصحة اإللكرتونية ضمن جزء معني
أو شرحية معينة من شرائح القطاع الصحي يف البلد. 

فريق )فرق( رصد القطاع غير 
الصحي األوسع نطاقًا

y  كما هي يف مشاريع الصحة اإللكرتونية اخلارجية، إال أن تركيزها يكون على تبينِّ خمرجات وحصائل الصحة اإللكرتونية يف قطاعات
أخرى )مثل صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(، وعلى التنمية االجتماعية واالقتصادية ذات النطاق األوسع واملرتبطة 

بالصحة اإللكرتونية 

األسلوب
إن األسلوب املقرتح لتحديد منوذج حوكمة من أجل الرصد والتقييم الوطين ينطوي على عدد من اخلطوات:

e التأكيد على الوظائف املطلوبة
e :حتديد آليات احلوكمة القائمة اليت ميكن أن ُتستخَدم، استناداً إىل
y .التفويض: مدى املسؤوليات املمنوحة رمسياً إىل آلية احلوكمة
y  التصور اخلارجي: تصور آلية احلوكمة تلك ضمن القطاع الصحي األوسع نطاقاً، والذي ميكِّن تلك اآللية

من أداء دورها.
y .املشاركة والتأثري: قدرة تلك اآللية على مشاركة األطراف املعنية والتأثري عليها والتشاور معها
y .القدرات الداخلية: قدرة هذه اآللية على االضطالع مبسؤولياهتا
e  حتديد منوذج حوكمة واقعي من شأنه أن حيقق وظائف احلوكمة املطلوبة، مع مراعاة آليات احلوكمة القائمة

اليت ميكن استخدامها، واآلليات اجلديدة اليت جيب وضعها ملعاجلة الثغرات. وإن دور ومسؤوليات كل آلية من 
آليات احلوكمة، وطبيعة العالقات والتفاعالت بينها، جيب كذلك أن حتدَّد بوضوح.
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تحديد إجراء خاص بالرصد والتقييم الوطني  2.5

الهدف
حتدِّد هذه اخلطوة اإلجراء الوطين للرصد واملراقبة. وسوف يكون إجراءاً مستمراً، يستند على برنامج العمل، مع القيام 

برصد وتقييم اأُلطُر الزمنية اخلاصة بكل مؤشر من املؤشرات املتفق عليها.

إن حتديد اإلجراءات التفصيلية اليت ستحدث على مستوى أنشطة الصحة اإللكرتونية ليس حمور هذه اخلطوة، كما هو 
احلال يف إطار مبادرات ومشاريع حمددة يف خطة العمل. وإن إجراءات الرصد والتقييم احملددة، اخلاصة بأنشطة الصحة 

اإللكرتونية، ينبغي أن تتماشى مع النهج الوطين )اجلدول 10(. 

مخرجات موصى بها
ينبغي أن تُنتج هذه اخلطوة وصفاً لإلجراء الوطين اخلاص برصد وتقييم الصحة اإللكرتونية خالل تطبيق خطة العمل، 

مبا يف ذلك احلوكمة املطلوبة لضمان القيام به )الشكل 10(. 

الشكل 10. مثال على إجراء رصد وتقييم وطني 
المساهمات

�    مؤشرات مدخالت وحصائل الصحة اإللكترونية
�    أطر زمنية للرصد والتقييم

     مقاييس خط األساس ومقاييس األهداف الخاصة بالمؤشرات
     نموذج الحوكمة (آليات، أدوار، مسؤوليات)

مراجعة المؤشرات
واألهداف واألطر الزمنية
المنقحة، واالتفاق عليها 

االتفاق على إجراءات تصحيحية
لمعالجة االختالف بين األهداف والحصائل الفعلية

تحليل التبنِّي والحصائل الفعلية للصحة اإللكترونية
مقابل التبنِّي والحصائل المستهدفة وإعداد تقارير عن ذلك 

تنفيذ أنشطة الصحة اإللكترونية
وقياس تأثيرها وحصائلها

التحضير للرصد والتقييم

التخطيط والشروع

التنفيذ والقياس

تحليل التقدم المحَرز
وإعداد تقارير عنه

التخطيط
إلجراء تصحيحي

التنقيح

األسلوب 
إن حتديد إجراء رصد وتقييم واقعي مهمٌة معقدة، السيما يف جمال برامج الصحة اإللكرتونية واسعة النطاق اليت 

ستشارك فيها أطراف عديدة. 
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الجدول 10. أمثلة على أنشطة رصد وتقييم على المستوى الوطني وعلى مستوى األنشطة  
مستوى األنشطة )ليست مستكملة(المستوى الوطني )ليست مستكملة(اإلجراء

حتديد جدول زمين ومعامل للتقييم الوطين، واإلبالُغ عن ذلك yالتخطيط والبدء
y  إعداد أُطُر وأدوات وقوالب وطنية للرصد والتقييم، واإلبالُغ عن

ذلك
y  تقدمي النصح والدعم ِلِفَرق تنفيذ األنشطة يف حتديد مؤشرات

وأهداف مناسبة تدعم مؤشرات وأهداف املستوى الوطين 

y حتديد أدوار ومسؤوليات حملية للرصد والتقييم
y  حتديد خطوط زمنية ومعامل تفصيلية للرصد والتقييم تتماشى مع

التواقيت الوطنية
y  إعداد ونشر إجراءات وأدوات وقوالب تفصيلية للرصد والتقييم

تتماشى مع املتطلبات الوطنية
y حتديد مؤشرات تفصيلية تدعم قياس املؤشرات الوطنية
y حتديد مقاييس هدف تدعم األهداف الوطنية
y .حتديد أساليب قياس املؤشرات

تقدمي املشورة واخلربة ِلِفَرق مستوى األنشطة يف إعداد مقاييس  yالعمل والقياس 
املؤشرات لتقييم األداء احلايل

y مجع بيانات القياس أثناء تنفيذ النشاط
y إعداد وتعقُّب مقاييس املؤشرات احلالية
y .حتديد املشكالت يف إعداد مقاييس املؤشرات احلالية، وحلُّها

تحليل التقدم المحَرز 
وإعداد تقارير عنه 

y  مجع تقارير حول األنشطة واألداء الفعلي بشأن املؤشرات مقابل
األداء املستهَدف 

y  التنسيق مع فرق تنفيذ األنشطة الستكشاف األداء وفهم أسباب
االختالف 

y  إعداد تقارير تبنيِّ األداء الفعلي مقابل األداء املستهَدف بشأن
مؤشرات املستوى الوطين 

y  حتديد أسباب االختالف بني األداء الفعلي واألداء املستهَدف
على املستوى الوطين.

y  إعداد تقارير تبنيِّ األداء الفعلي بشأن مؤشرات مستوى
األنشطة مقابل األداء املستهَدف 

y  حتديد أسباب االختالف يف األداء الفعلي مقابل األداء
املستهَدف على مستوى األنشطة.

التخطيط إلجراءات 
تصحيحية

y  التنسيق مع ِفَرق مستوى األنشطة لفهم اإلجراءات التصحيحية
اليت ميكن اختاذها ملعاجلة اخلالفات على مستوى األنشطة وعلى 

مستوى الربنامج
y  حتديد وتقييم اإلجراءات التصحيحية على مستوى الربنامج ملعاجلة

االختالفات يف األداء الفعلي واألداء املستهَدف على املستوى 
الوطين

y  تقييم آثار وتكاليف وخماطر تنفيذ اإلجراءات التصحيحية على
مستوى الربنامج 

y  مراجعة اإلجراءات التصحيحية على مستوى الربنامج مع اللجنة
التوجيهية للربنامج، وكسب التأييد هلا

y  إدارة التغريات يف نطاق الربنامج الوطين )إذا لزم األمر( لتنفيذ
اإلجراءات التصحيحية. 

y  حتديد اإلجراءات احمللية اليت ميكن اختاذها ملعاجلة االختالفات
يف األداء الفعلي بشأن مؤشرات مستوى األنشطة مقابل األداء 

املستهَدف 
y  حتديد إجراءات، على مستوى الربنامج، ميكن اختاذها ملعاجلة

االختالفات يف األداء الفعلي بشأن مؤشرات مستوى األنشطة 
مقابل األداء املستهَدف 

y  تقييم آثار وتكاليف وخماطر تنفيذ اإلجراءات احمللية واإلجراءات
على مستوى الربنامج بشأن النشاط املعين

y  إدارة التغريات يف النطاق )إذا لزم األمر( لتنفيذ اإلجراءات
التصحيحية.

حتديد مقاييس األهداف الوطنية اخلاصة باملؤشرات، واليت قد  yالتنقيح
تكون غري واقعية أو غري قابلة للتحقيق يف حدود اإلطار الزمين 

املطلوب
y  التنسيق مع ِفَرق تنفيذ األنشطة لفهم التغيريات يف أهداف

األنشطة
y  فهم اآلثار املرتتبة على مقاييس األهداف اخلاصة باملؤشرات، على

املستوى الوطين 
y  إعداد مقاييس األهداف الوطنية املنقَّحة اخلاصة باملؤشرات
y  مراجعة مقاييس األهداف الوطنية املنقَّحة مع اللجنة التوجيهية

للربنامج، وكسب التأييد هلا.

y  حتديد مقاييس أهداف األنشطة اخلاصة باملؤشرات، واليت قد
تكون غري واقعية أو غري قابلة للتحقيق يف حدود اإلطار الزمين 

املطلوب 
y  تنقيح مقاييس األهداف اخلاصة باملؤشرات لتكون قابلة

للتحقيق واقعياً 
y  االتفاق على مقاييس األهداف اخلاصة باملؤشرات لفرتات رصد

مستقبلية، واليت مت تغيريها.
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الفصل 6
الخـاتـمــة

لقد أُعدَّ هذا الدليل ليكون مرشداً يساعد البلدان على إعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية، وخطة عمل لتحقيق 
تلك الرؤية، وإطاراً ميكن من خالله رصد احلصائل وتقييمها. وعلى غرار مجيع اإلسرتاتيجيات واخلطط، فإن حصائل 

هذا الدليل ليست ثابتة، لكنها متثل فهماً، يف وقت حمدَّد، ملا حيتاج بلد ما إىل حتقيقه ملعاجلة أهدافه وحتدياته اخلاصة؛ 
فعلى سبيل املثال، فإن خمتَلف رؤى وإسرتاتيجيات وخطط الصحة اإللكرتونية اليت ُأشرَي إليها يف امللحق ج متثل وجهة 

نظر يف وقت حمدَّد خاصة بكل بلد من البلدان اليت َأعدَّهتا.

إن إجراء تغيريات يف سياق إسرتاتيجية بلد ما من شأنه أن يتطلب هنجاً ديناميكياً لتحديث الرؤية اخلاصة بالصحة 
اإللكرتونية وخطة العمل املرتبطة هبا، حبيث تبقى مالئمة. وهذا يتطلب فهم احملفزات األساسية لتحديث الرؤية وخطة 

العمل، سواء أكانت أحداثاً معينة تغري سياق إسرتاتيجية بلد ما بشأن الصحة اإللكرتونية، أو فرتًة حمددة من الزمن 
حُيتاج بعدها إىل تنقيح.

كما جيب اإلبقاء على تشارك مستمر مع األطراف املعنية األساسية، الصحية وغري الصحية؛ ألن النجاح يف تطبيق 
الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية يعتمد بشدة على وجود دعم وإرشاد مستمرَّين من األطراف املعنية، ومن مث فإنه ال 

يتوقف بعد أن يتم إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية.

وكذلك فإن التواصل املستمر أمر حيوي، وقد أكَّد اجلزء 3 على وجوب إبالغ األطراف املعنية، بانتظام، عن التقدم 
احملَرز يف الربنامج، السيما عن أي آثار أو حصائل ناشئة عن التنفيذ. وهذا يضمن الشفافية، اليت هي أساسية يف 

احملافظة على دعم وزخم األطراف املعنية ملزيد من النشاط واالستثمار يف جمال الصحة اإللكرتونية.
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الملحق أ 
اإلدارة استناداً إلى النتائج

لقد أصبحت اإلدارة استناداً إىل النتائج ذات أمهية متزايدة بالنسبة لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، حيث أهنا 
سعت إىل حتسني قدرهتا على االستجابة للطلبات اجلديدة يف حدود القيود املفروضة على املوارد، وإىل إثبات أهنا 

قد نفذت حبسب التوقعات. وإن ذلك أيضاً على صلة مباشرة بإنشاء رصد وتقييم خاص بالربنامج الوطين للصحة 
اإللكرتونية. 

المرمى في اإلدارة استناداً إلى النتائج
إن املرمى يف اإلدارة استناداً إىل النتائج هو حتويل الرتكيز اإلداري والتنظيمي من هنج يركز على اإلجراء إىل هنج يستند 
على األداء والنتائج؛ فهي إسرتاتيجيُة إدارٍة تركِّز على األداء وحتقيق املخرجات والنتائج واآلثار. وإن املنظمات والربامج 

اليت تطبق إدارة مستندة إىل النتائج تسعى إىل: 

e تركيز جهود وموارد املنظمات والربامج على النتائج املتوقعة
e )حتسني فعالية واستدامة العمليات )أو أنشطة الربامج
e   .حتسني املساءلة عن املوارد املستخدمة

المفاهيم األساسية في مجال اإلدارة استناداً إلى النتائج
إن الشكل 11 الوارد أدناه يسلط الضوء على املفاهيم األساسية يف جمال اإلدارة استناداً إىل النتائج، ويضع إطاراً 

منطقياً هلا، إلرشاد التخطيط والتنفيذ لنهِج إدارٍة تستند إىل النتائج.

الشكل 11. إطار منطقي إلدارة تستند إلى النتائج 

الهدف

التحقق من النتائجالنتائج المنَجزةاإلنجاز المتوقعمؤشر اإلنجاز

المخرجات

النشاط

المدخالت

التخطيط
اإلدارة
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إن اإلدارة استناداً إىل النتائج جتمع بني عملية ختطيط من األعلى إىل األسفل وعملية إدارة يف االجتاه املعاكس؛ 
فالتخطيط يبدأ بتحديد األهداف، أي: احلاالت النهائية املستقبلية، واختاذ قرارات بشأن اإلجنازات املتوقعة إذا 

كان اهلدف أن تتحقق، وحتديد املخرجات اليت ستؤدي إىل تلك اإلجنازات، وحتديد األنشطة الالزمة إلنتاج تلك 
املخرجات، وأخرياً؛ حتديد املسامهات الضرورية لتنفيذ األنشطة.

أما عملية اإلدارة فهي على العكس متاماً؛ حيث يتم احلصول على املسامهات وتُنشر من أجل تنفيذ األنشطة، 
واألنشطة تؤدي إىل إنتاج خمرجات، واملخرجات، إذا مت تصميمها وتنفيذها بشكل جيد – فإهنا ستؤدي إىل اإلجنازات 

املتوقعة )أو النتائج املتوقعة(.

الجدول 11. مفاهيم الرصد والتقييم 
المعنىالمفهوم

اإلجناز الشامل املتوخى، والذي يشمل عملية تغيري هتدف إىل تلبية بعض احتياجات املستخِدمني النهائيني احملدَّدين، خالل فرتة حمددة من الهدف
الزمن )أي: هو احلالة اليت سوف تالَحظ يف هناية فرتة حمددة(.

النتيجة املرجوة اليت تنطوي على فوائد للمستخِدمني النهائيني، واليت يعربَّ عنها كمعيار أو قيمة أو معدل كمي أو نوعي. إن النتيجة املباشرة اإلنجاز المتوقع
، وهو التغري الذي ميكن مالحظة حدوثه. وهو شيء جيب أن حيدث إذا كان  أو التأثري املباشر لتوليد املخرجات تؤدي إىل حتقيق هدف معنيَّ

اهلدُف حتقيَق ذلك.

مقاييس ما إذا كانت األهداف و/أو اإلجنازات املتوقعة قد حتققت و/أو مدى حتققها. وهي تتوافق إما بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر مؤشر اإلنجاز
مع اهلدف أو اإلجناز املتوقع الذي ُتستخَدم من أجله لقياس األداء. كل النتائج ينبغي أن يكون هلا مؤشر إجناز موافق. 

النتائج الفعلية اليت حتقق فوائد للمستخِدمني النهائيني، واليت يعربَّ عنها كمعيار أو قيمة أو معدل كمي أو نوعي. وهي تصف ما مت النتائج المنَجزة
إجنازه فعلياً.

املقاييس الفعلية اليت تثبت أن نتيجة معينة قد حتققت. التحقق من النتائج

منتجات وخدمات ملموسة حتققت بواسطة الربنامج للمستخدمني النهائيني بغية إحداث حصائل. ويتم إنتاج املخرجات بواسطة األنشطة.المخرجات

إجراء يُتخذ لتحويل املدخالت إىل خمرجات.النشاط

األفراد واملوارد األخرى الالزمة إلنتاج خمرجات وحتقيق إجنازات؛ فاملدخالت هي أوجه اإلنفاق اليت ُتستخدم للقيام بأنشطة.المدخالت

الرصد والتقييم في اإلدارة استناداً إلى النتائج 
إن الرصد والتقييم جزء ال يتجزأ من اإلدارة استناداً إىل النتائج:

e  الرصد هو الوظيفة املستمرة جلمع املعلومات، واليت تشري إىل مدى تقدم وإجناز األهداف، وإىل التقدم احملَرز يف
استخدام التمويل املخصص.

e  ،التقييم هو اإلجراء الذي يسعى إىل حتديد أمهية وفعالية وتأثري نشاط ما يف ضوء مراميه وأهدافه وإجنازاته
بشكل منهجي وموضوعي قدر اإلمكان.

يتجلى حمور الرصد والتقييم بشكل أفضل من خالل فهم عالقته باملفاهيم األساسية اليت ُقدِّمت يف فقرة سابقة 
)الشكل 12(. 
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الشكل 12. عالقة الرصد والتقييم بسلسلة النتائج

النتائجالتنفيذ

مخرجاتأنشطة البرنامجمساهمات البرنامج
الصحة اإللكترونية

حصائل
الصحة اإللكترونية

التأثير

التوصيف
قياس إنجاز خطة التنفيذ المتكاملة

المساهمة
قياس التغيير المنَجز

إدارة البرنامج 
هل نحن على الطريق الصحيح؟

إطار الرصد والتقييم
هل نحن على الطريق الصحيح؟

يركِّز الرصد، أساساً، على التطبيق وعلى قياس التنفيذ. ويركِّز التقييم، أساساً، على قياس التغري والتأثري الذي كان من 
جهة األهداف والنتائج اليت مت السعي إليها يف األصل.

إن برنامج الرصد والتقييم الفعال يتطلب ما يلي:

e .فهم اإلجنازات املتوقعة لربنامج الصحة اإللكرتونية
e .التأكد من أن اإلجنازات املتوقعة ميكن تقييمها يف الواقع
e .مراجعة مؤشرات األداء للتأكد من أهنا عملية وبسيطة وقابلة للتحقيق
e  حتديد األوقات اليت سيتم فيها تقييم الربنامج، والذي قد يكون يف أوقات حمددة من الربنامج أو عند أحداث

أساسية أخرى يف الربنامج )مثل: مشكلة يتم إدراكها، نتائج يُفرتض حدوثها(.
e :التخطيط من أجل مجع املعلومات لدعم التقييم، مبا يف ذلك
y مصادر البيانات
y طريقة اجلمع
y بيانات خط األساس اخلاصة مبؤشرات األداء
y الزمن املطلوب للجمع
y .املنظمة/الفرد املسؤول
e .مجع وحتليل بيانات التقييم، واستخالص االستنتاجات املناسبة
e  .إعداد التوصيات )مبا يف ذلك اإلجراءات التصحيحية( والدروس املستفادة
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الملحق ب
أمثلة على إستراتيجيات الصحة اإللكترونية 

إن عدداً من البلدان جعلت إسرتاتيجيات الصحة اإللكرتونية أو خرائط طريق الصحة اإللكرتونية اخلاصة هبا متاحة 
للجمهور عرب اإلنرتنت. واجلدول أدناه يسرد جمموعة خمتارة من هذه املنشورات كأمثلة على الكيفية اليت وثَّقت هبا 

بلدان خمتلفة إسرتاتيجيات وخرائط طريق الصحة اإللكرتونية اخلاصة هبا. ومع ذلك، ينبغي مالحظة أن كل ذلك سبَق 
إعداَد هذا الدليل، ولذا فإن أياً منها مل يـَُعدَّ الستخدام النهج املقرتح يف الدليل.

الجدول 12. أمثلة على إستراتيجيات الصحة اإللكترونية
ُنِشَر في الرابـطالنمطالبلــد

-http://www.health.gov.au/internet/main/pubاإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونيةأستراليا
lishing.nsf/content/national+Ehealth+strategy 

أيلول/سبتمرب 2008

/http://www.health.qld.gov.au/ehealth/docsإسرتاتيجية الواليات للصحة اإللكرتونية، كوينسالندأستراليا
eh_strat_public.pdf 

أيلول/سبتمرب 2006

اإلسرتاتيجية الوطنية لتكنولوجيا املعلومات 2003-2007 الدنمارك
من أجل خدمة الرعاية الصحية الدمناركية

 )Digitalisation( اإلسرتاتيجية الوطنية من أجل َرْقَمنة
خدمة الصحة اإللكرتونية الدمناركية 2012-2008 

http://www.sst.dk/publ/Publ2004/National_IT_
strategy.pdf

http://www.epractice.eu/en/library/310063

2003 

2007

البلدان األوربية يف رحلتها حنو البنية التحتية الوطنية هيئة الصحة الوطنية
للصحة اإللكرتونية، واألدلة على التقدم، والتوصيات 

اخلاصة بإجراءات التعاون، بروكسل، بلجيكا 

http://www.ehealthnews.eu/publications/
latest/2494--european-countries-on-their-jour-
ney-towards-national-ehealth-infrastructures 

كانون الثاين/يناير 
2011

المفوضية األوروبية، المديرية 
العامة لمجتمع المعلومات 

ووسائل اإلعالم، تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت الخاصة 

بالوحدات الصحية

أولويات وإسرتاتيجيات الصحة اإللكرتونية يف 
البلدان األوربية

http://ec.europa.eu/information_society/activi-
ties/health/docs/policy/ehealth-era-full-report.
pdf 

2007

مستودع إسرتاتيجيات وأولويات الصحة اإللكرتونية المفوضية األوربية
اخلاص بالدول األعضاء يف االحتاد األوريب

http://www.ehealth-era.org/database/database.
html 

غري متوفر

فنلندا 
وزارة الشؤون االجتماعية والصحة

/http://www.stm.fi/en/publicationsخارطة طريق الصحة اإللكرتونية -فنلندا
publication/_julkaisu/1056833 

2007

/http://svn.who-mahler.net/hci-contentاإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونيةكـيـنـيــا
ethiopia/lib/exe/fetch.php?media=workshops
:ethiopia:kenya_final_national_ehealth_strat-
egy_2011-2017_.pdf

2011

 اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية:مـوريـتـيـوس
He@lth2015، استمرارية الرعاية بدون متاس

http://www.gov.mu/portal/goc/moh/file/plan.
pdf

2010

/http://www.moh.gov.sa/en/Ministry/nehsاإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونيةالعربية السعودية
Pages/default.aspx 

2011

/http://www.scotland.gov.ukاإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونيةسكوتلندا
Publications/2011/09/09103110/9 

أيلول/سبتمرب 2011

http://sweden.gov.se/sb/d/574/a/643242006اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونيةالسويد

سويسرا

BAG/وزارة الصحة الوطنية

حنو إسرتاsتيجية وطنية واحدة للصحة اإللكرتونية 

موجز بلد سويسرا: إسرتاتيجيات الصحة اإللكرتونية

http://www.hpm.org/en/Surveys/USI_-_Switzer-
land/11/Toward_one_national_e-health_strat-

egy.html

http://ehealth-strategies.eu/database/docu-
ments/Switzerland_CountryBrief_eHStrategies.
pdf

2007 

2010

اخلطة اإلسرتاتيجية الفدرالية لتكنولوجيا املعلومات الواليات المتحدة األمريكية
الصحية 

http://healthit.hhs.gov/portal/server.pt?open=51
2&objID=1211&parentname=CommunityPage&p
arentid=2&mode=2 

آذار/مارس 2011
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الملحق ج
تعريف المصطلحات المستخدمة في الدليل

التعريفالمصطلحالجزء

الجزء 1:

إعداد رؤية وطنية للصحة 
اإللكترونية

املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية للقطاع الصحي و/أو مرامي التنمية الوطنية األخرى اليت ميكن دعمها املرامي والتحديات اإلسرتاتيجية
بشكل أفضل بواسطة الصحة اإللكرتونية. ويف حني أنه قد يكون هناك مراٍم وحتديات عديدة خمتلفة 

للقطاع الصحي، فإن بعضاً منها فقط ميكن أن يتلقى دعماً مباشراً بواسطة الصحة اإللكرتونية، وعندها 
سيكون للرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية األثر األكرب.

ما سوف يتحقق أو يتغري من خالل استخدام الصحة اإللكرتونية، والكيفيُة اليت سيتغري هبا النظام حصائل الصحة اإللكرتونية
الصحي واخلدمات الصحية عن طريق:

y حتسني تدفق املعلومات داخل القطاع الصحي
y .حتسني الوصول اإللكرتوين إىل اخلدمات واملعلومات الصحية

بيان رفيع املستوى يبنيِّ الفوائد واحلصائل اإلسرتاتيجية للبلد عموماً أو للنظام الصحي والصحة رؤية الصحة اإللكرتونية
السكانية، من خالل التغيريات اإلسرتاتيجية اليت يتم إدخاهلا على النظام الصحي واخلدمات الصحية 

بواسطة الصحة اإللكرتونية )حصائل الصحة اإللكرتونية(.

تتكون البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية من مكوِّنات متثل العناصر التمكينية وعناصر األسس اخلاصة البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية
بالصحة اإللكرتونية، إضافة إىل القدرات التقنية، حيث تشكل جمتمعة "النظام البيئي" للصحة 

اإللكرتونية يف بلد ما. 

لَِبناُت بناِء البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية، اليت من شأهنا أن تسمح بتحقق حصائل الصحة مكوِّنات الصحة اإللكرتونية
اإللكرتونية. وهي تبنيِّ ما يلزم إدخاله أو تعزيزه لتحقيق رؤية الصحة اإللكرتونية من حيث:

y القيادة واحلوكمة
y اإلسرتاتيجية واالستثمار
y اخلدمات والتطبيقات
y البنية التحتية
y املعايري والتوافقية
y التشريع والسياسات وااللتزام
y .القوى العاملة

التوصياُت اإلسرتاتيجية تبنيِّ اإلجراءات رفيعة املستوى املطلوبة لتحقيق البيئة الوطنية للصحة اإللكرتونية. التوصيات اإلسرتاتيجية
وهذه اإلجراءات قد تبنيِّ كيفية حتقيق مكوِّنات صحة إلكرتونية جديدة، أو كيفية إعادة توظيف أو 

توسيع نطاق مكوِّنات صحة إلكرتونية قائمة.

الجزء 2:

إعداد خطة عمل الصحة 
اإللكترونية

جماالت واسعة جملموعة أنشطة وطنية متشاهبة يف احملور والقصد، مطلوبة لتحقيق رؤية وطنية خطوط العمل
للصحة اإللكرتونية 

اإلجنازات احملددة أو النتائج أو التغيريات املطلوبة لتحقيق توصية من التوصيات اإلسرتاتيجيةخمرجات الصحة اإللكرتونية

جمموعة األنشطة اليت جيب القيام هبا لتحقيق ناتج معنياألنشطة

الجزء 3

الدالئل اإلرشادية الوطنية 
لرصد وتقييم الصحة 

اإللكترونية

املؤشرات اليت توفر رؤى عن تبينِّ الصحة اإللكرتونية واألخذ هبا يف القطاع الصحي للبلدمؤشرات املخرجات

املؤشرات اليت توفر رؤى عن احلصائل امللموسة اخلاصة باألطراف املعنية، واليت تنشأ عن تبينِّ واستخدام مؤشرات احلصائل
الصحة اإللكرتونية



يتزايد توسع وأهمية تطبيق تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت في دعم الخدمات الوطنية للرعاية الصحية تزايداً 
مطرداً، والسيما في األوقات التي تعاني فيها النطم الصحية من التحديات االقتصادية الخانقة ومن تزايد الطلبات 

على تقديم رعاية صحية أكثر جودة وأكثر كمية، وخاصة للناس األكثر احتياجاً.

إن دليل اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإللكترونية هو دليل عملي أعده الخبراء ليمد الحكومات والوزارات 
واألطراف المعنية باألسس الصلبة والطرق الصارمة إلعداد وتنفيذ رؤية وطنية للصحة اإللكترونية ووضع خطة 

عمل وإطار للرصد وللتقييم. ويمكن لجميع البلدان بغض النظر عن مستوى التطور الذي أحرزته أن تكيف هذا 
الدليل ليالئم الظروف الخاصة بها.

إن دليل اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإللكترونية يمثل ثمرة آلفاق التعاون األكثر أهمية في الوقت الحاضر بين 
منظمة الصحة العالمية واالتحاد الدولي لالتصاالت فهو يلقي الضوء على فهم طبيعة الصحة اإللكترونية وما 

يمكنها أن تحققه وكيفية تطبيقها وأسباب تطبيقها في الرعاية الصحية في الوقت الحاضر. 

Cover art: base map made with Natural Earth; 
illustration by Marilyn Langfeld
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