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  المعلومات واالتصاالت/تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكترونية

  بيان الحالة أو المشكلة  1
نظام متكامل لتوصيل الرعاية الصحية يقوم على استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كبديل هي الصحة اإللكرتونية 

والسجالت الطبية اإللكرتونية  عن بُعدمثل الطب  عديدة الطبية واملرضى. وهي تضم تطبيقاتلالتصال املباشر بني األطقم 
الصحة إىل ذلك. وتتيح  مااحلضرية و واملستشفيات واملشاورات الطبية بني املراكز الطبية الريفية  عن بُعدواالستشارات الطبية 

الطيب  اجملال  يف سق رقمي بني األطباء واملمرضات وغريهم من العاملنين  يف اإللكرتونية بث املعلومات الطبية وختزينها واسرتجاعها
(أماكن العمل النائية).  عن بُعداملوقع احمللي (مكان عملك) أو  يف واملرضى ألغراض إكلينيكية وتعليمية وإدارية، سواء

ا الثابتة، فإنه  1بعض البلدان النامية يف جتاوزت أعداد اهلواتف املتنقلة وإذ ميكن اعتبار شبكة االتصاالت املتنقلة مبثابة نظري
  منصة أكثر جذباً إلدخال خدمات الصحة اإللكرتونية.

 البلدان النامية اليت تعاين من نقص حاد  يف وتلعب الصحة اإللكرتونية حاليًا دورًا هامًا جدًا لتوصيل الرعاية الصحية
مباشرة مع عدم إشباع الطلب اهلائل على اخلدمات الصحية. وقد األطباء واملمرضات واملساعدين الطبيني بقدر يتناظر   يف

وتتطلع إىل املضي ألبعد من  عن بُعدجمال الطب   يف تنفيذ مشروعات جتريبية صغرية  يف جنحت بعض البلدان النامية بالفعل
 لعامليةأوصت به منظمة الصحة ا  ماوضع خطة أساسية للصحة اإللكرتونية نزوًال على   يف ذلك من خالل النظر

دف الصحة اإللكرتونية على حنو خاص إىل احلد من التفاوتات فيما2005مايو   يف WHA58.28  قرارها  يف يتعلق   . و
  البلدان منواً. إىل أقلباخلدمات الصحية بني املناطق احلضرية والريفية وتويل اهتماماً خاصاً 

  أو القضية المطروحة للدراسةالمسألة   2
  هذه املسألة:

وخى اختاذ مزيد من اخلطوات للمساعدة على توعية صانعي السياسات واملنظمني ومشغلي االتصاالت واملتربعني تت  أ ) 
  البلدان النامية. يف حتسني توصيل الرعاية الصحية يف والعمالء بأمهية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 لبلدان النامية لتعظيم االستفادة من املوارد احملدودةا يف تشجع على التعاون وااللتزام بني قطاعي االتصاالت والصحة )ب
  هذين القطاعني لتنفيذ تطبيقات خدمات الصحة اإللكرتونية. يف

تواصل نشر اخلربات وأفضل املمارسات املتجمعة من استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض الصحة   )ج
  البلدان النامية. يف اإللكرتونية

  ميدان حلول وخدمات الصحة اإللكرتونية املتنقلة. يف التعاون بني البلدان النامية واملتقدمةتشجع   )د 

                                                            
ا  (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)تشمل أقل البلدان منوًا    1 والبلدان اليت متر اقتصادا

  مبرحلة انتقالية.



قطاع تقييس االتصاالت. على أن ُتوضع الصحة اإللكرتونية باالشرتاك مع تشجع وضع معايري تقنية لتطبيقات   ) ه
  ري.حتديداً مبادئ توجيهية للبلدان النامية بشأن كيفية استعمال هذه املعاي

  ة.البلدان النامي يف تعمل على وضع ونشر معايري تقنية لالحتاد تتعلق بالصحة اإللكرتونية  و )

  الناتج المتوقع  3
  يلي: ستشمل النواتج املتوقعة من هذه املسألة ما

ساسية اخلطة األ يف /تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاالتصاالتكيفية صياغة اجلزء املتعلق بعن  مبادئ توجيهية   )أ  
  الصحة اإللكرتونية.بشأن 

  النامية. البلدان  يف الصحة اإللكرتونية اليت توفرها لولاحل لالستفادة منبشأن استعمال االتصاالت املتنقلة مبادئ توجيهية   )ب
تطبيقات الصحة ل الناجح تنفيذالمن أجل لالتصاالت  التحتيةالبنية جتميع وتلخيص متطلبات وعناصر فعالية   )ج

 اإللكرتونية مع مراعاة بيئة البلدان النامية.

 البلدان النامية. يف نشر معايري تقنية بشأن إدخال خدمات الصحة اإللكرتونية  )د 

بقطاع تقييس االتصاالت من أجل التعجيل بوضع معايري تقنية لتطبيقات الصحة  16التعاون مع جلنة الدراسات   ) ه
 اإللكرتونية.

طُلب ذلك، لدعم تنفيذ اجلزء اخلاص   ذي الصلة ملكتب تنمية االتصاالت، إذا ما  امجالتعاون مع الربن  و )
ذلك   يف البلدان النامية، مبا  يف مشروع (مشروعات) الصحة اإللكرتونية  يف باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

النامية على استعمال اجلزء اخلاص تقدمي املشورة بشان أفضل املمارسات املتعلقة بكيفية تدريب البلدان 
 مشروعات الصحة اإللكرتونية.  يف باالتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

البلدان النامية باستعمال موقع الويب اخلاص  يف تبادل ونشر أفضل املمارسات املتعلقة بتطبيقات الصحة اإللكرتونية  )ز 
  ملكتب تنمية االتصاالت. ذي الصلةبالتعاون الوثيق مع الربنامج  بكل من االحتاد ومكتب تنمية االتصاالت وذلك

  التوقيت  4
ميكن توزيع العمل الذي تقوم به جلنة الدراسات على مراحل خالل فرتة الدراسة التالية. وسيتم تشجيع مشاركة اخلرباء من 

  النامية.البلدان  ة اإللكرتونية يفتطوير مشروعات الصحيف املساعدة تقدمي  اللجنة يف

  /الجهات الراعيةجهات االقتراح  5
على هذه املسألة وبعد ذلك راجعها املؤمتر العاملي لتنمية  (WTDC‐98) 1998وافق املؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 

 واملؤمتر 2010 واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام 2006واملؤمتر العاملي لتنمية االتصاالت لعام  2002 االتصاالت لعام
  .2014 لعام االتصاالت لتنمية العاملي



  دخالتمصادر المُ   6
جمال تطبيقات الصحة اإللكرتونية،   يف من املتوقع احلصول على مدخالت من الدول األعضاء وأعضاء القطاع واخلرباء

 2010‐2014و 2006‐2010و 2002‐2006 الدراسة فرتات أثناء االتصال وجهات املسامهني حتديد بالفعل مت إخل. وقد
 النامية للبلدان املتنقلة اإللكرتونية الصحة مبادرةتدعم  املسألةوكانت هذه . جديدة جبهات لالتصال أيضاً  الدعوة وستوجه

  .2009  عام  يف أطلقت اليت

  الجمهور المستهَدف 7
 1البلدان النامية  البلدان المتقدمة  الجمهور المستهدف

 نعم نعم منظمو االتصاالت 

 نعم نعم مقدمو اخلدمات/املشغلون 

 نعم نعم املصنعون

      برنامج قطاع تنمية االتصاالت
  نعم نعم  وزارات الصحة
  نعم نعم  املنظمات الطبية

  نعم نعم  املنظمات الصحية غري احلكومية

بني البلدان املتقدمة تستهدف هذه املسألة حفز التعاون بني أوساط االتصاالت/تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والصحة 
بني البلدان النامية أيضاً. ومن املتوقع أيضًا أن تكون اخلربة املكتسبة من استعمال االتصاالت/تكنولوجيا  والنامية وفيما

البلدان النامية مفيدة أيضًا ملوردي املعدات ومقدمي  املعلومات واالتصاالت ألغراض تطبيقات الصحة اإللكرتونية يف
  املتقدمة. بلدانال اخلدمات يف

 من تحديداً الذي سيستخدم الناتج -  الجمهور المستهَدف  أ ) 

النامية وكذلك  البلدان بني وفيما والنامية املتقدمة البلدان بني والصحة، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت أوساط
 غري احلكومية ومقدمي اخلدمات.تنظيم االتصاالت واملصنعني واملنظمات الطبية واملنظمات جهات فيما بني 

 الطرائق المقترحة لتنفيذ النتائج  ب)

 تنمية االتصاالت.املوقع اإللكرتوين لقطاع . وستتاح نواتج هذه املسألة عن طريق 2يف إطار جلنة الدراسات 

 الطرائق المقترحة لتناول المسألة أو القضية  8

  ما هي الطريقة؟  أ ) 

                                                            
ا مبرحلة  (LLDC)والبلدان النامية غري الساحلية  (SIDS)والدول اجلزرية الصغرية النامية  (LDC)تشمل أقل البلدان منوًا   1 والبلدان اليت متر اقتصادا

  انتقالية.



  يف إطار جلنة دراسات:  1)
     مسألة (تدرسها جلنة دراسات على مدى عدة سنوات)  -

   يف إطار األنشطة املعتادة ملكتب تنمية االتصاالت  2)
  (يرجى اإلشارة إىل الربامج واألنشطة واملشاريع، 

  :إىل ذلك، اليت ستكون ضمن أعمال مسألة الدراسة) وما
االربامج  -       : تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما
      املشاريع  -
      اخلرباء االستشاريون  -
      املكاتب اإلقليمية  -

  يرجى وصفها (مثًال على الصعيد اإلقليمي؛ -أخرى  سبل  3)
      باالشرتاك مع منظمات أخرى؛ إخل.) إطار منظمات أخرى؛ يف

  ما السبب؟  ب)
  .املوارد على النحو األمثلمراعاة الربامج اجلارية/املخطط هلا/املبادرات اإلقليمية واالستفادة من 

  والتعاون التنسيق  9
 والنامية املتقدمة البلدان بني والصحة، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا/االتصاالت بني أوساط ملسألةه اذق هينبغي تنسي

غري احلكومية  تنظيم االتصاالت واملصنعني واملنظمات الطبية واملنظماتجهات النامية وكذلك فيما بني  البلدان بني وفيما
  .اخلدمات ومقدمي

 الصلة ببرامج مكتب تنمية االتصاالت  10

االربنامج   .)2.3(الناتج  : تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدما

 معلومات أخرى ذات صلة  11

فرتة  يف 3/2‐14 املسألة دورة الدراسة املقبلة إىل التقرير النهائي واملبادرات األخرى الناشئة عن يف نشاطالميكن أن يستند 
  الدراسة السابقة، أي االتصاالت املتنقلة ألغراض الصحة اإللكرتونية املتنقلة.

 


