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 متهيـد
هو هيئة دائاة يف االحتاد الدويل  (ITU-T)االحتاد الدويل لالتصاالت وكالة اتخصصة لألام املتحدة يف ايدان االتصاالت. وقطاع تقييس االتصاالت 

ت على لالتصاالت. وهو اسؤول عن دراسة املسائل التقنية واملسائل املتعلقة بالتشغيل والتعريفة، وإصدار التوصيات بشأهنا بغرض تقييس االتصاال
 الصعيد العاملي.

 املواضيع اليت جيب أن تدرسها جلان الدراسات التابعة لقطاع تقييس اليت جتتاع ارة كل أربع سنوات (WTSA)وحتدد اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت 
 االتصاالت وأن ُتصدر توصيات بشأهنا.

 الصادر عن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت. 1وتتم املوافقة على هذه التوصيات وفقاً لإلجراء املوضح يف القرار رقم 
ية ان اختصاص قطاع تقييس االتصاالت، تعد املعايري الالزاة على أساس التعاون اع املنظاة الدولويف بعض جماالت تكنولوجيا املعلواات اليت تقع ض

 .(IEC)واللجنة الكهرتقنية الدولية  (ISO)للتوحيد القياسي 
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 (2016احلاااات،  يف )املراَجع 78 القـرار
 واالتصاالت تكنولوجيا المعلومات ومعايير تطبيقات

 الصحة اإللكترونية تحسين النفاذ إلى خدمات من أجل
 (2016 ات،احلااا ؛2012 ديب،)

 (،2016إن اجلاعية العاملية لتقييس االتصاالت )احلاااات، 
 رذك  تإذ 

 تكنولوجيا املعلواات/االتصاالت تطبيقاتبشأن ( ملؤمتر املندوبني املفوضني، 2014بوسان،  يف املراَجع) 183 بالقرار ( أ 
 ؛ان أجل الصحة اإللكرتونية واالتصاالت

ة حتسني النفاذ إىل خداات الرعاية الصحيللاؤمتر العاملي لتناية االتصاالت، بشأن  (2014ديب،  يف املراَجع) 65 بالقرار ب(
 ؛واالتصاالت باستعاال تكنولوجيا املعلواات

 "،2030 بعنوان: "حتويل عاملنا: خطة التناية املستدااة لعام املتحدة لألام العااة للجاعية 70/1 بالقرار ج(
 وإذ تأخذ بعني االعتبار

 ؛األعاار يعمج يف ضاان متت ع اجلايع بأمناط عيش صحية وبالرفاهيةبشأن أهداف التناية املستدااة  ان 3 دفاهل ( أ 
 اهم كثرياً تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت بإاكاهنا أيضًا أن تس يف أن النُّهج املبتكرة اليت تستفيد ان التقدم احملرز ب(

 ؛1ن الناايةالبلدا يف ، خاصةً 3 تيسري تنفيذ اهلدف يف
تقدمي خداات الرعاية الصحية ان خالل تطبيقات الصحة  يف أن تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت حتدث حتوالً  ج(

 اإللكرتونية انخفضة التكلفة اليت تساح للفقراء بالوصول إىل خداات الرعاية الصحية؛
 أمهية محاية حقوق املرضى وخصوصيتهم؛ (د 
اجملال  ريعية وتنظياية على الصعيد الوطين خبصوص الصحة اإللكرتونية وتطبيقاهتا، وأن هذااا جيري ان اناقشات تش ( ه

 يشهد تطوراً سريعاً،
 ااعتباره يف ضعتوإذ 

، أدرجت الصحة 2005ويف تونس  2003جنيف  يف أن القاة العاملية جملتاع املعلواات اليت ُعقدت على ارحلتني ( أ 
بوصفها أحد التطبيقات اهلااة لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ونصت على اا يلي: اإللكرتونية ضان خطة عال جنيف 

أجل  ة اناجملال الصحي وسائر الوكاالت مبشاركة ان املنظاات الدولي يف "تشجيع اجلهود التعاونية للحكواات واملخططني واملهنيني
اتناول  لتأخري ويعتاد عليها وتكون ذات نوعية عالية ويفإقااة أنظاة للرعاية الصحية وأنظاة اعلواات صحية ال تعاين ان ا

اجلايع، وان أجل تعزيز التدريب الطيب املتواصل والتعليم واألحباث الطبية باستخدام تكنولوجيا املعلواات االتصاالت اع احرتام 
الرعاية الصحية  لتحسني أنظاة اخلصوصية. ... وتشجيع استعاال تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت يف ومحاية حقوق املواطنني

 دور املرأةاخلداات وجماوعات السكان الضعيفة، اع االعرتاف ب يف واملعلواات الصحية وتوسيعها لتشال املناطق النائية والفقرية
 ؛تقدمي الرعاية الصحية ألسرهتا وجمتاعها" يف

                                                      
 ااية والبلدان النااية غري الساحلية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية.تشال أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الن 1
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والذي بشأن الصحة اإللكرتونية  WHA58.28 قرارعلى ال 2005 عاماايو  يف وافقت (WHO)الصحة العاملية  انظاة أن ب(
"... أن الصحة اإللكرتونية تعترب فع الة ان انظور التكلفة وتعد ان االستعااالت اآلانة لتكنولوجيا املعلواات واالتصاالت  ؤكدي

ات الصحية والتعليم فذلك خداات الرعاية الصحية واإلشراف الصحي واملؤل يف يتعلق هبا، مبا جماالت الصحة واا يف لتوفري الدعم
 الصحية"؛ الصحي واملعارف والبحوث

مجيع  يف عنيةامل ألطرافابني  تعزيز التنسيق فياا يف أن ملنظاة الصحة العاملية واالحتاد الدويل لالتصاالت دورًا رئيسياً  (ج
 الصحة اإللكرتونية؛تطبيقات واستخدااات بروتوكوالت اجملاالت التقنية لتقييس 

استخدام تكنولوجيا ب الصحية اآلانة والسريعة للارضى واليت تتايز بالكفاءة والفعالية،رعاية الإىل توفري اسة املاحلاجة  ( د
 اإللكرتونية؛ الصحة يف املعلواات واالتصاالت

يدة بع أن تطبيقات الصحة اإللكرتونية وتطبيقات تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت اليت تدعاها استفيضة بالفعل ولكنها ( ه
 ؛التام والتكاالالكاال  عن

قطاع الرعاية  يف احملتالة لالتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت املزاياأمهية احملافظة على قوة الدفع حبيث يتم دعم  ( و
 والصحة، كل ان قطاعي االتصاالت يف وآانة الصحية بواسطة أطر تنظياية وقانونية واتعلقة بالسياسات تكون االئاة

 تالحظذ وإ
بشأن  2/2 ان خالل املسألة (ITU-D) لقطاع تناية االتصاالت 2 جلنة الدراسات يف اجلارية والدراسات األعاال ( أ 

 ألغراض الصحة اإللكرتونية؛ تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت/املعلواات واالتصاالت

بشأن  28/16 ان خالل املسألة (ITU-T) صاالتاالت قييسلقطاع ت 16 جلنة الدراسات يف اجلارية والدراسات األعاال ب(
 الصحة اإللكرتونية؛تطبيقات  يف إطار الوسائط املتعددة

عشرة  الدورة الثالثة يف أن اعايري تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت اخلاصة بالرعاية الصحية اعتربت اوضوعاً له أمهية كبرية ج(
 ؛(GSC-13) هليئة التعاون العاملي بشأن املعايري

أن اعايري تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ذات الصلة بالرعاية الصحية يلزم تكييفها حسب احلاجة لتالئم ظروف كل  ( د
 ان الدول األعضاء وأن هذا يستدعي تعزيز بناء القدرات وزيادة الدعم؛

 ؛الصحة اإللكرتونية جمال يف لسد الفجوة الرقاية (ITU-D) قطاع تناية االتصاالت يف األعاال اجلارية ( ه

املتعلقة  (ITU-T) لقطاع تقييس االتصاالت باالحتاد 20 إطار جلنة الدراسات يف والدراسات اجلارية األعاال ( و
 اإللكرتونية؛ بالصحة

التابعة للانظاة الدولية للتوحيد  215ذلك اللجنة التقنية  يف انظاات وضع املعايري، مبا يف األعاال اجلارية ( ز
 جمال الصحة اإللكرتونية، يف ،(ISO TC 215) القياسي

 تأخذ بعني االعتبار كذلكوإذ 
أمهية قابلية التشغيل البيين ألنظاة اعلواات الرعاية الصحية لتحقيق اإلاكانات الكاالة لتكنولوجيات املعلواات  ( أ 

 تعزيز األنظاة الصحية؛ يف واالتصاالت

ألمهية، لصحية فإن قابلية التشغيل البيين ألنظاة املعلواات تعترب أساسية وبالغة اأنه بالنسبة إىل اقداي خداات الرعاية ا ب(
 البلدان النااية، لتقدمي خداات الرعاية الصحية ذات اجلودة وخفض تكاليفها، يف سياا وال
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بالتعاون اع ادير اكتب تناية االتصاالت وادير اكتب  االتصاالت، تقييس اكتب ادير تكلف أنقرر ت
 الراديوية التاالتصا

تعزيز ابادرات االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت ألغراض الصحة اإللكرتونية،  يف بالنظر على أساس األولوية 1
 وبتنسيق أنشطة التقييس املتعلقة بذلك؛

ت واالتصاالت امبواصلة وزيادة تطوير أنشطة االحتاد الدويل لالتصاالت بشأن تطبيقات االتصاالت/تكنولوجيا املعلوا 2
 ؛اإللكرتونية اجلهود العاملية األوسع خبصوص الصحة يف ألغراض الصحة اإللكرتونية ان أجل املسامهة

ع انظاة الصحة اخاصًة  عااًة وهبذا القرار يتعلق باألنشطة املتصلة بالصحة اإللكرتونية بالعال بشكل تآزري فياا 3
 الصلة؛ ذات خرىاألُ  واملنظاات األكادميية واهليئاتالعاملية 

النااية،  بتنظيم حلقات دراسية وورش عال حول الصحة اإللكرتونية للبلدان النااية، والوقوف على احتياجات البلدان 4
 حيث إهنا أكثر البلدان حاجًة إىل تطبيقات الصحة اإللكرتونية،

 عاونٍل انهاا، بالت، حسب اختصاصات كباالحتاد لقطاع تقييس االتصاالت 20و 16جلنيَت الدراسات  كلفت
 باالحتاد االتصاالت لقطاع تقييس 17و 11اع جلان الدراسات ذات الصلة وعلى األخص اع جلنيت الدراسات 

اات واالتصاالت االتصاالت/تكنولوجيا املعلو  جمال يف فضل املاارسات بشأن الصحة اإللكرتونيةأل أاثلةبتحديد وتوثيق  1
 القطاع؛ االحتاد وأعضاء يف اءبني الدول األعض ان أجل نشرها فياا

ذات  خرىجلان الدراسات واألفرقة املتخصصة واألفرقة األُ املتصلة بالصحة اإللكرتونية اع  والدراسات بتنسيق األنشطة 2
سياا ان أجل النهوض بالتوعية  وتناية االتصاالت، والالراديوية  االتصاالتو  قطاعات تقييس االتصاالت يف الصلة
 الت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت اخلاصة بالصحة اإللكرتونية؛االتصا مبعايري

بدراسة بروتوكوالت االتصال املتعلقة بالصحة اإللكرتونية وخاصة بني الشبكات غري املتجانسة، لضاان نشر هذه  3
 اخلداات على نطاق واسع ويف ظروف التشغيل املتباينة؛

ة للجان دراسات قطاع تقييس االتصاالت، إىل دراسة اعايري األان )اخلاصة على إطار الوالية احلالي يف بإيالء األولوية، 4
سبيل املثال جبوانب االتصاالت واخلداات والشبكات وسيناريوهات اخلداة املتعلقة بقواعد البيانات وإدارة السجالت وتعرف اهلوية 

 ،"وإذ تأخذ بعني االعتبار"ان  د (رة والسالاة واالستيقان( ذات الصلة بالصحة اإللكرتونية، اع اراعاة الفق

 دعو الدول األعضاءت
املبادئ التشريعات واللوائح واملعايري وادونات السلوك و و/أو حتسني األطر اليت قد تشال وضع  يف ، حسب االقتضاء،إىل النظر

خلاصة بالصحة اا واطاريفها وانتجاهتلتعزيز تطوير خداات االتصاالت/تكنولوجيا املعلواات واالتصاالت الالزاة التوجيهية 
 ،( ملؤمتر املندوبني املفوضني2014، بوسان يف )املراَجع 130إطار تطبيق القرار  يف وتطبيقاهتا، اإللكرتونية

 واهليئات األكادمييةواملنتسبني  القطاعشجع الدول األعضاء وأعضاء ت
املسامهات وغري ذلك  تقدمياالتصاالت ان خالل تقييس ع قطا  يف الدراسات املتصلة بالصحة اإللكرتونية يف على املشاركة بنشاط

 املالئاة. ان الوسائل
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