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.
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والتسميات املستخدمة يف هذا املطبوع ،وطريقة عرض املواد الواردة فيه ،ال تعرب إطالقاً عن رأي منظمة الصحة
العاملية بشأن الوضع القانوين ألي بلد ،أو إقليم ،أو مدينة ،أو منطقة ،أو لسلطات أي منها ،أو بشأن حتديد
حدودها أو ختومها .وتشكل اخلطوط املنقوطة على اخلرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد ال يوجد بعد اتفاق كامل
عليها .وذكر شركات بعينها أو منتجات جهات صانعة معينة ال يعين أن هذه الشركات واملنتجات معتمدة،
أو موصى هبا من قبل منظمة الصحة العاملية ،تفضيالً هلا على سواها مما مياثلها ومل يرد ذكره .وفيما عدا اخلطأ
والسهو ،متيز أمساء املنتجات املسجلة امللكية بوضع خط حتتها.
وقد اختذت منظمة الصحة العاملية كل االحتياطات املعقولة للتحقق من صحة املعلومات الواردة يف هذا املطبوع.
ومع ذلك فإ ّن املواد املنشورة توزع دون أي ضمان من أي نوع صرحياً كان أو ضمنياً .والقارئ هو املسؤول عن
تفسري واستعمال املواد املنشورة .واملنظمة ليست مسؤولة بأي حال عن األضرار اليت ترتتب على استعمال
هذه املواد.
طبع من قبل قسم خدمات إعداد وثائق منظمة الصحة العاملية ،جنيف ،سويسرا

تقديم
يسر منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت تقدمي دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية ،فلقد
كان هلاتني املنظمتني تاريخ طويل يف العمل معاً ،وما هذا الكتاب إال واحد من نتائج العمل املشرتك الضخم
بينهما يف السنوات األخرية .إذ يوضح هذا الكتاب ما تعلقه اهليئات احلاكمة يف كلتا املنظمتني من أمهية على
تطوير االسرتاتيجيات الوطنية للصحة اإللكرتونية.
كما يوضح هذا العمل املشرتك وجود هدف مشرتك للمنظمتني يتمثل يف االستجابة الحتياجات البلدان ،يف كل
مستوى من مستويات التطور ،ويف إطار سعيها احلثيث لتوظيف وتكييف أحدث التكنولوجيات يف التواصل
واملعلومات يف اجملال الصحي ،من أجل حتقيق املنافع امللموسة للمواطنني .إن دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة
اإللكرتونية عالمة مضيئة يف مسار فهمنا لطبيعة الصحة اإللكرتونية ،وما ميكنها أن تفعله ،وملاذا جيب تطبيقها
وكيف جيب تطبيقها يف جوانب الرعاية الصحية يف الوقت احلاضر.
إن دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية هو دليل عملي شامل ميكن جلميع احلكومات والوزارات
واإلدارات والوكاالت تكييفه كي يتالءم مع الظروف احمليطة هبا ،ويتوافق مع مالديها من رؤية ومرامي .ولقد جاء
نشر هذا الدليل يف الوقت املناسب متاماً ،يف الوقت الذي تواجه فيه مجيع النظم الصحية حتديات اقتصادية ضارية،
وطلباً متزايداً على الكفاءات وآماالً كبرية لدى املواطنني .ففي كل مكان جند حتديات ملحة تواجه رعاية أكثر
جودة وأكثر مقداراً لقدر أكرب من املواطنني ،والسيما ملن هم أكثر حاجة من غريهم.
ويوضح دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية كيف ميكن لكل البلدان أن تنهض يف مواجهة ذلك
التحدي ،ليعمل كل على طرقته اخلاصة به ،ويف حني جيمع هذا الدليل بني القطاع الصحي وبني قطاع
االتصاالت ،فإنه يشجع املعنيني من نطاق أكثر اتساعاً من القطاعات على االنضمام واملشاركة الفاعلة معهما،
ومن تلك القطاعات عامة الناس ،مما يوضح القضايا اهلامة للعدالة واملساواة بينهم .ومع بناء اجلسور بني هؤالء
األطراف ،يقدم دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية هلم الفرصة ساحنة للتشارك يف مشروع وطين فريد ال
يقل طموحه عن إحراز التقدم املتواصل يف الصحة لعامة الناس ولكل منهم على حدة.

	
  

الدكتور حمدون إ .توريه،
األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت

الدكتورة مارغريت تشان،
املدير العام ملنظمة الصحة العاملية

الصفحه i

شكر وتقدير
يتقدم كل من منظمة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت بوافر الشكر والتقدير ملن ساهم يف إعداد هذا
الدليل ،وللمراجعني من الزمالء القرناء له ،وللمشاورين ،فقد أدى إخالصهم وخرباهتم ودعمهم إىل إخراج دليل
اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية إىل حيز الوجود.

اللجنة التوجيهية

جنيب الشرجبي ،جوان ديزونواجيس (منظمة الصحة العاملية) ،هاين إسكندر ،ماريو مانيفيتش
(االحتاد الدويل لالتصاالت).

كبار المستشارين التقنيين

جوان ديزونواجيس (منظمة الصحة العاملية) ،هاين إسكندر (االحتاد الدويل لالتصاالت).

المشاورون

آدم بوفيك ،مارك واتسون ،بنيامني ماكارتين ،جيلدا تشيلكوت ،ديلوا توشيه تاماتسو.

شكر خاص إلى:

احملرر تومسون برنرتيس ،مصممة األشكال الطباعية ماريلني النغفيلد ،ومن فريق الدعم األساسي يف االحتاد الدويل
لالتصاالت فاينتيا بيسرتيتو.

المراجعون للطبعة األولى

االتحاد الدولي لالتصاالت
خوسيه ماريا دياز باتانريو (املقر الرئيسي) ،أمحد احلفناوي

منظمة الصحة العالمية
مارشيلو دوغاستينو ،مرينا ماريت ،ديفيد نوفيلو أورتيز ،أنا لوشيا روجريو (منظمة الصحة العاملية ،اإلقليم
األمريكي) ،هاين فاروق (إقليم شرق املتوسط) ،ميشا كاي ،راميش كريشنامورثي ،ديانا زاندي (املقر الرئيسي)،
جيوتسنا تشكريسال (إقليم جنوب شرق آسيا) ،مارك الندري (إقليم غرب احمليط اهلادئ).
خبراء مستقلون
زكي الدين أمحد ،عمر الكردي ،باجليت بيدي ،بيرت دروري ،ستيفني سيتيمي ،بيرتا ويلسون.
مساهمون وطنيون ودوليون
هدى بركة (وزارة االتصاالت واملعلومات يف مصر) ،فرانشيسكا روساريو غراسيا-ليزانا (االحتاد األورويب) ،دومينيك
كوبينا ،دان أوزي ،فرانك نيوناتور ،أنتوين أوفوسو (اخلدمات الصحية يف غانا) ،لويزا غونزاليس-ريتس ،أدريان
باشيكو-لوبيز ،مرمي سيلفا-فلوريس (وزارة الصحة يف املكسيك) ،مارغريت دأدامو ،جون نوفاك (وكالة الواليات
املتحدة للمساعدات اإلمنائية).
الترجمة الى اللغة العربية
شكر وتقدير للدكتور قاسم سارة و املهندس هاين فاروق وفريق الربنامج العريب العاملي (منظمة الصحة العاملية ،املكتب
اإلقليمي لشرق املتوسط) إلسهاماهتم يف ترمجة وتنقيح النسخة العربية لدليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية
الصفحه ii

جدول المحتويات
تقدمي
شكر وتقدير
مقدمة حول دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية

األج ـزاء

 .1وضع رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية
 .2وضع خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية
 .3الرصد والتقييم

الصفحه iii

مقدمة حول دليل اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإللكترونية
دليل اإلستراتيجية الوطنية للصحة اإللكترونية :ما هو ولمن هو
يوضح دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية األثر املتزايد للصحة اإللكرتونية على تقدمي الرعاية الصحية حول
العامل اليوم ،وكيف جتعل النُظُ َم الصحية أكثر كفاءة وأكثر استجابة حلاجات الناس وتطلعاهتم.
إن هذا الدليل يقدم إطاراً وطريقة إلعداد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية ،وخطة تنفيذ هلا ،وإطاراً لرصدها .وهو مصدر
للمعلوات اليت ميكن جلميع احلكومات اليت تقوم بإعداد أو تنشيط إسرتاتيجية وطنية للصحة اإللكرتونية تطبيقها ،بغض
النظر عن املستوى احلايل للتقدم الذي أحرزته يف الصحة اإللكرتونية لديها.
موجه بشكل رئيسي حنو معظم الدوائر والوكاالت احلكومية ذات الصلة ،السيما وزارات
إنه دليل عملي شامل متدرجَّ ،
الصحة ووزارات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وعلى الرغم من أن هذا الدليل شامل ،فإنه ليس من الواجب استعماله بشكل شامل؛ حيث ميكن لبعض احلكومات
أو الدوائر أن تكيِّفه ليتوافق مع السياسات واملوارد واملتطلبات الوطنية اخلاصة هبا ،ومع تطلعات مواطنيها ،وبإمكاهنا أن
ختتار وتنقح وتطور أفضل األجزاء بالنسبة إليها ،وأن تضع رؤية للصحة اإللكرتونية خاصة هبا.
ومع ذلك فإن التطبيق الناجح هلذا الدليل يتطلب فريقاً متمرساً يف العملية اإلسرتاتيجية للتخطيط والتحليل والتواصل.
وينبغي أن تكون إحدى األولويات املبكرة للفريق اختاذ القرار حول حتديد نقطة جلب األطراف املعنية إىل العملية .وهذا
أمر هام يف إدارة العملية نفسها ،ألن الفريق سوف يضطر إىل العمل بشكل وثيق ومستمر مع العديد من األطراف املعنية،
دون االقتصار على َمن هم من القطاع الصحي فقط ،والسيما األطراف اليت هلا اهتمام يف الصحة اإللكرتونية وهي حريصة
على املسامهة .وإن تأجيل مشاركة األطراف املعنية حىت يتم تأسيس فريق العمل الرئيسي بشكل جيد ويبدأ بعمله ،بدالً من
إشراكها منذ البداية ،قد يكون أكثر كفاءة على املدى البعيد.

وككل اإلسرتاتيجيات واخلطط ،فإن نتائج هذا الدليل ليست جامدة ،لكنها متثل فهماً يف وقت حمدد ملا حيتاج بلد
ما أن حيققه بغية التصدي للمرامي والتحديات اخلاصة به .وإن التغيري يف السياق اإلسرتاتيجي لبلد ما سيتطلب
هنجاً حيوياً لتحديث رؤية الصحة الوطنية وخطة التنفيذ املرتبطة هبا حبيث حتتفظان بأمهيتهما .وهذا يتطلب فهماً
للمحفزات الرئيسية لتحديث الرؤية وخطة التنفيذ ،سواء أكانت هذه احملفزات أحداثاً معيَّنة تُغيرِّ السياق
اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية يف بلد ما ،أو فرتًة حمددة من الزمن يتطلب األمر القيام مبراجعة بعدها.
وجتب احملافظة كذلك على التشارك املستمر مع األطراف املعنية األساسية ،الصحية وغري الصحية ،ألن النجاح يف
تنفيذ رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية يعتمد اعتماداً كبرياً على وجود الدعم والتوجيه املستمرين من األطراف
املعنية ،ولذا فإنه ال يصل إىل اخلتام مبجرد استكمال إعداد اإلسرتاتيجية الوطنية.
احملرز يف الربنامج،
كما أن التواصل املستمر أمر حيوي؛ فينبغي إبالغ األطراف املعنية ،بشكل منتظم – عن التقدم َ
وعلى وجه اخلصوص ،عن أية تأثريات أو نتائج حيققها تنفيذ التقدم .وهذا يضمن الشفافية ،اليت هي أمر ضروري
للمحافظة على دعم وزخم األطراف املعنية من أجل املزيد من النشاط واالستثمار يف جمال الصحة اإللكرتونية.
ص ِّمم هذا الدليل يف ثالثة أجزاء ،مع بناء اجلزأين الثاين والثالث تدرجيياً على عمل األول:
لقد ُ
W W
W W
W W

اجلزء  :1رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية تستجيب للمرامي الصحية والتنموية
اجلزء  :2خطة عمل وطنية للصحة اإللكرتونية تعكس أولويات البلد
اجلزء  :3خطة لرصد التنفيذ ومعاجلة املخاطر املرافقة

الصفحه iv

فاجلزء  1يُعِ ُّد رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية تستجيب للمرامي الصحية والتنموية ،ويفسر سبب احلاجة إىل هنج وطين للصحة
اإللكرتونية ،وماذا جيب على اخلطة الوطنية للصحة اإللكرتونية أن حتقق ،وكيف سيتم ذلك.
W W

لماذا :هذا هو السياق اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية ،الذي يشمل صحة السكان ،وحالة النظام
الصحي ،واألولويات الصحية والتنموية ،واآلثار النامجة عن الصحة اإللكرتونية.

ماذا :هذا هو الدور الذي ستلعبه الصحة اإللكرتونية يف حتقيق مرامي القطاع الصحي .وهو مبثابة رسالة
رفيعة املستوى لصناع السياسات ،جتيب عن السؤال “إىل أين يريد بلدنا أن يذهب يف جمال الصحة ،وكيف
ستساعدنا الصحة اإللكرتونية يف احلصول على ذلك؟”
مكونات الصحة اإللكرتونية ،أو اللبِنات األساسية ،اليت جيب أن تُطبَّق لتحقيق
كيف :هذا يعطي خمتلف ِّ
الرؤية الوطنية للصحة اإللكرتونية.
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واجلزء  2يضع خطة عمل تعكس أولويات البلد وسياق الصحة اإللكرتونية ،ويبين أنشطة على املدى املتوسط ،أثناء قيامه ببناء
أساس للمدى البعيد.
احملرز ونتائج التنفيذ ،ويساعد يف تأمني دع ٍم واستثما ٍر
واجلزء  3يضع خطة لرصد التنفيذ ومعاجلة املخاطر املرافقة ،ويبينِّ التقدم َ
على األمد الطويل.
كل قسم من هذه األقسام الثالثة يبينِّ األنشطة املطلوبة ،إضافةً إىل تقدمي النصائح العملية املستفادة من خربات عامل الواقع.
وميكن للبلدان إجراء جمموعة األنشطة كافة ،أو تلك األنشطة اخلاصة بسياقها وقيودها .وإن كيفية استخدام هذا الدليل،
النتائج النهائية ،سوف تعتمد على هذه العوامل وعلى أولويات كل بلد ورؤيته.
و َ
ميكن للبلدان أن ترِّكز على جمموعة من األنشطة املنظَّمة اليت تؤدي إىل إعداد تدرجيي إلسرتاتيجية وطنية للصحة اإللكرتونية،
وهذه األنشطة تشمل:
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إشراك األطراف املعنية الرئيسية ،الصحية وغري الصحية ،يف وضع رؤية وخطة وطنية للصحة اإللكرتونية ويف
تنفيذها الحقاً.

إنشاء آليات حوكمة لتقدمي رؤية وتنسيق ورصد أفضل ألنشطة الصحة اإللكرتونية اليت حتدث يف مجيع أقسام
القطاع الصحي للبلد.
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إعداد السياق اإلسرتاتيجي للصحة اإللكرتونية ،لتقدمي األساس اخلاص برؤية وخطة الصحة اإللكرتونية،
ولتمكني احلكومة من اختاذ قرارات مستنرية حول اغتنام الفرص اليت تطرح نفسها من قِبَل صناعة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت وغريها من األطراف املعنية.
تشكيل فهم لبيئة الصحة اإللكرتونية احلالية ،من حيث الربامج واملشاريع ومكونات الصحة اإللكرتونية املوجودة
فعلياً.

كما حيدد هذا الدليل مرامي البلد ،قصريَة ومتوسطةَ وطويلةَ األجل ،إلدراك أمهية إظهار النتائج والفوائد طوال عملية
تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية ،ولبناء زخم ودعم للصحة اإللكرتونية واحملافظة عليهما ،وبالتايل حتسني صحة سكاهنا.

موجه إىل َّقراء متخصصني مهنيني ،فإن أسلوبه قد أخذ باحلسبان عامة الناس ،ألن عامة
أخرياً ،على الرغم من أن هذا الدليل َّ
الناس هم من سيكون املستفيد النهائي من الصحة اإللكرتونية يف بلده.

يتزايد توسع وأمهية تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف دعم اخلدمات الوطنية للرعاية الصحية تزايداً
مطرداً ،والسيما يف األوقات اليت تعاين فيها النطم الصحية من التحديات االقتصادية اخلانقة ومن تزايد الطلبات على تقدمي

رعاية صحية أكثر جودة وأكثر كمية ،وخاصة للناس األكثر احتياجاً.
إن دليل اإلسرتاتيجية الوطنية للصحة اإللكرتونية هو دليل عملي أعده اخلرباء ليمد احلكومات والوزارات واألطراف املعنية
باألسس الصلبة والطرق الصارمة إلعداد وتنفيذ رؤية وطنية للصحة اإللكرتونية ووضع خطة عمل وإطار للرصد وللتقييم .وميكن
جلميع البلدان بغض النظر عن مستوى التطور الذي أحرزته أن تكيف هذا الدليل ليالئم الظروف اخلاصة هبا.
الصفحه v

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.
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