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EB132/24  

 اقــات المواقــع

بشـأن  ٢٨-٥
الصـحي،  مـن

 اإلنترنـت فـي 
لخصوصــية، 

 إلدارة قليميــةإل
أن لــة أمــور، 
 رفادارة المعـ

مـــة المعـــارف. 
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استراتيجيات و 
فـــي مجـــال  ل
البنيــة إقامــة  

رية فــي مجــال 
مؤسســـات  ــي

م ت 
ون الثاني/ ين
 4 

  ت
  ت

ونطا لكترونيــة

٥٨ج ص ع رار
األمصميم في 

ستخدام شـبكة 
مــن البيانــات وا

اإل ســتراتيجيةال
يمــي، فــي جمل
دوطنيـة بشـأن إ

رجمــبشـــرية، وت
 

كترونيـــة حثـــت
؛االتوعيــة بهــو  

و سياساتضع 
طويلـــة األجـــل 

علــىة أمــور، 
لقــدرات البشــري
واالتصــاالت فــ

كانو ١١ 

 نطاقات
 اإلنترنت

الصــحة اإللن 
  .مية الدولية

والخمسـون القـر
فتندرج صاالت 

استب على يتر 
لمعلومــات وأم

االخــاص بالر 
المــدير اإلقلين 
الوهـا وخطط ا

ة، والمـــوارد البش
  ة في اإلقليم.

الصـــحة اإللكن 
 حة اإللكترونيــة
وضلكترونية، و 

ــر اســـتراتيجية
ــاء، فــي جملــة

اتنميــة ي فــي 
المعلومــات و 

وأسماء
ى شبكة 

  ألمانة

ة عــنحدثــات م
نظمات الحكوم

الثامنـة والميـة 
علومات واالتص

وي. كافة العالم
جــودة اهــا ا في

لمتوســط القــرار
مــنلــب القــرار 

هااستراتيجياتو  
 أجـــل الصـــحة
حة اإللكترونية

ًا بشـــأنقـــرار يـــا 
وطني بالصــح

الصحة اإللمن 
أو أطـــ خطـــط 
ألعضـالــدول ا

ع ســبيل منهجــي
دام تكنولوجيــا

WHO. 

ترونية و
حية على
  

رير من األ
  

معلومــا رابطــة:
ء نطاقات المنظ

  لمحرز
ة الصـحة العا
تكنولوجيا المعل

أنحاء ا ية في
بمــا، ةوميــ العم

ليميــة لشــرق ال
طلـقــد و  ٢٠.١

غة سياساتها 
تصـــاالت مـــن 
عم تنمية الصح

إلقليميـــة ألفريقي
م السياســي الــو

منات الوطنية 
ع وضـــ، و ؤون

ا ة فــي قرارهــا
اتبــاعو  ؛ترونيــة

راســـي الســتخد

O-EM/HIS/016/
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حة اإللكت
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تقر
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 النظم الصحي
علــى الصــحة 

  .وبيعها بية

اللجنــة اإلقل ت
 ٠١٣-٢٠٠٦

صياي الالزم ل
معلومـــات واالت

لدع ةعمل دولي

دت اللجنـــة اإل
االلتــزاممنهــا ر، 

تقييم لالحتياجا
تصـــريف الشـــؤ
للجنــة اإلقليميــة

لصــحة اإللكت ل
عتمــاد مــنهج د

    
E/F/والوثيقة  ١

 ي
بعد الم الثون

جدول األعمال

الصح
المواقع

الثــةث التقريــر 
وعن اإلنترنت 

ة اإللكترونية
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منذوأصبحت  
صحية، وتحويل

بعيــدة المــدى ع 
والخدمات الطب

دتتمــاع ٢٠٠٦
موميــةصــحة الع

بالدعم التقنيء 
 تكنولوجيـــا الم

عُشكِّلت فرقة  

اعتمـــد ٢٠١٠
ــز جملــة أمــور
 طريق إجراء ت

تلمناســـبة طنيـــة 
ت ال. كمــا حثــ

الالزمــة مات 
اع مــن خــالل 
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لس التنفيذ
والثال الثانية 
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ة على شبكة 

هات الصحة
مـاأيار/ في  

ة اإللكترونية. 
 الخدمات الص

ب اً الصــحة آثــار 
لمنتجات واج ل

٦فــي عــام و  
لصــدعمــًا ل ف

لدول األعضاء
واســـتخدام  هام

ش ضافة إلى ذلك

فـــي عـــام و  
ضــاء علــى تعزيــز
ت مواتية عن ط

وطنآليـــات ر و 
ة اإللكترونيــة.

الخــدمٕانشــاء ة و 
ة اإللكترونيــة 
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حـرز فـي تنفيـذ الخطـط االسـتراتيجية الوطنيـة مالرصـد والتقيـيم لقيـاس التقـدم المعنية بوٕانشاء نظم  ؛التدريب الصحي
  ١للصحة اإللكترونية.

  
 قــراراً  لصــحة للبلــدان األمريكيــةاعتمــد المجلــس التــوجيهي الحــادي والخمســون لمنظمــة ا ٢٠١١عــام فــي و   -٥

إتاحـة تركـز علـى تحسـين التـي  ٢العملخطة  وأقرّ  الصحة اإللكترونيةاستراتيجية  فيه أيد بشأن الصحة اإللكترونية
ٕاتاحة ة الرقمية، و الثقافعلى أساس استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتطوير  جودتهاالخدمات الصحية و 

  التدريب.توفير المعلومات و 
  
قُــدِّمت مبــادرات عالميــة تشــجع  مجلــس التنفيــذي واللجــان اإلقليميــةها العتمــدالقــرارات التــي اوعــالوة علــى   -٦

اللجنـة المعنيـة وضـعت مـثًال و الصـحة. قطـاع البلدان على دمـج اسـتخدام تكنولوجيـات المعلومـات واالتصـاالت فـي 
الصــــحة اإللكترونيــــة المتعلقــــة بتفيــــد الثالثــــة منهــــا، توصــــيات،  بالمعلومــــات والمســــاءلة عــــن صــــحة المــــرأة والطفــــل

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت من دمج  ٢٠١٥بحلول عام على جميع البلدان أن تفرغ  أنبواالبتكار، 
ة اسـتراتيجي ٧٢ علـى الصـعيد العـالميوُوِضـعت  ٣.الصـحية التحتيةبنيتها لمعلومات الصحية و ل ا الوطنيةنظمهفي 

  .حة اإللكترونيةالصوخطة وطنية بشأن 
  
بدراســة الصــحة اإللكترونيــة (المنظمــة) والمعنــي بلمنظمــة الصــحة العالميــة التــابع المرصــد العــالمي وقــام   -٧

معلومـات عـن االتجاهـات والتطـورات فـي قـديم في الدول األعضـاء بهـدف توأثرها الصحة اإللكترونية مراحل تطور 
على احتياجات الدول في هذا المضمار أول مسح عالمي ورّكز  ٤الصحة اإللكترونية.المتعلقة بالممارسات الفعالة 
بّينــات عــن بــين جمــع فقــد ) ٢٠١٢-٢٠١٠(المســح الثــاني أمــا إللكترونيــة. أســس الصــحة اإرســاء األعضــاء وحالــة 

والتطبيـب ، الخـدمات الصـحية المتنقلـةحة اإللكترونيـة، و اسـتراتيجيات الصـالمختطة في وضع سياسات و االتجاهات 
واألمـن علـى شـبكة التعليم اإللكتروني، وٕادارة المعلومات المتعلقة بالمرضى، واألطر القانونيـة، والسـالمة و عن بعد، 

علـى  ٢٠١٣عـام سوف يركـز المسـح العـالمي لو  ٥.ودعمها الصحة اإللكترونية في البلدانشؤون  اإلنترنت، وتنظيم
  .والطفل لمرأةاحة ميدان ص فياستخدام الصحة اإللكترونية 

  
 اً ســعيثــر الصــحة اإللكترونيــة إظهــار أهــدف ب الصــحة اإللكترونيــةبّينــات الخاصــة بقاعــدة الإنشــاء ل وتواَصــ  -٨

 .الشـــاملة تغطيـــة الصـــحيةتحقيـــق الالـــنظم الصـــحية و ير تطـــو دعـــم و هـــا فـــي اســـتراتيجيات التعـــاون القطـــري دمج إلـــى
عــن  نشــرة منظمــة الصــحة العالميــةمــن ونشــرت عــددًا خاصــًا  لتــدخالت الصــحة اإللكترونيــة أجــرت األمانــة تقييمــاً و 

منظمـة والمنظمـات غيـر الالمراكـز المتعاونـة مـع القائمـة بـين على الشراكة  الصحة اإللكترونية، ركز أيضاً  موضوع
  ٦.منظمةالمع الحكومية ذات العالقات الرسمية 

                                                      
 .AFR/RC60/5انظر القرار     ١

 .CD51:R5انظر القرار     ٢

اللجنـة )، والصـادر عـن Keeping promises, measuring results( الوفـاء بـالوعود يعنـي تحقيـق نتـائجالتقريـر المعنـون:     ٣
متــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــى العنــــــــــــــــــوان التــــــــــــــــــالي:  المعنيــــــــــــــــــة بالمعلومــــــــــــــــــات والمســــــــــــــــــاءلة عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحة المــــــــــــــــــرأة والطفــــــــــــــــــل

http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/en/ )االطــــالع عليــــه يــــوم  تــــم
 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر   ٢٣

ــــوان:     ٤ ــــة، انظــــر العن ــــي بالصــــحة اإللكتروني ــــي معلومــــات أساســــية عــــن المرصــــد العــــالمي المعن ــــع اإللكترون ــــوفر الموق ي
http://www.who.int/goe/en/) ،٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨االطالع عليه يوم  تم.( 

سبانية، وهناك نسـخ منهـا بلغـات أخـرى يجـري ثمة تقارير مختارة متاحة عن الموضوع بالعربية والفرنسية والبرتغالية واأل    ٥
 .http://www.who.int/goeإعدادها على قدم وساق. ويمكن االطالع على جميع المنشورات في العنوان التالي: 

 .٢٠١٢)، جنيف، ٥(٩٠، نشرة منظمة الصحة العالمية    ٦
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ـــق وي  -٩ ـــدعم التقنـــي وّث ـــدم ال ـــدول األعضـــاءالمق ـــة ونظـــم المعلومـــاتعـــرى  إلـــى ال  تطـــوير الصـــحة اإللكتروني
أو  وضـع لمـن أجـلبلـدان لدعم الجميع المكاتب اإلقليمية وتقدم متعدد القطاعات. الالتعاون وسائل منها ب الصحية،
نظــم المعلومــات الصــحية و  المتنقلــة صــحيةالخــدمات الالصــحة اإللكترونيــة و الوطنيــة المعنيــة باســتراتيجياتها  تجديــد

ن هـذه عفي بلدان مختارة  اتتقييمتؤيد إجراء المكاتب اإلقليمية فإن لى ذلك، زيادة عوخدمات التطبيب عن بعد. و 
  النظم واالستراتيجيات والخدمات.

  
لــــدعم الــــدول  اً مــــورد ســــتراتيجية الوطنيــــة للصــــحة اإللكترونيــــةمجموعــــة أدوات االيعــــد المنشــــور المعنــــون و   -١٠

يـــزّود منشـــور وهـــو  ٢٠١٢.١فـــي عـــام  التصـــاالتلمنظمـــة واالتحـــاد الـــدولي وقـــد اشـــتركت فـــي نشـــره الاألعضـــاء، 
تضـم ، عمل لتطبيقها وٕاطار لرصدهاخطة و الصحة اإللكترونية رؤية وطنية بشأن طريقة لوضع وتنفيذ ب حكوماتال

سـتكمال المتاحـة الفـرص لاعلى اإلمكانات المتاحة واالستفادة مـن  بناءً المحددة  السياق الوطني واألولوياتجميعها 
  مشاريع التنمية.

  
منظمة الخالصة الثانيـة النشرت  ٢٠١٢. في عام حلول الصحة اإللكترونية لمكرسة ألجلالموارد التقنية ا  -١١

تعـاون وت ٢التي تعوزها المـوارد.في المواضع لصحة اإللكترونية بشأن امبتكرة الحلول التكنولوجيات الصحية و عن ال
الصـحة اإللكترونيـة. فـي مجـال تاحة مجموعـة مـن أفضـل الممارسـات ي إف مع االتحاد الدولي لالتصاالتالمنظمة 

  الصحة اإللكترونية.أنشطة ي تنفيذ ف ةعبر المستخلصأفضل الممارسات والعن قاعدة بيانات ُأطِلقت وقد 
  

  الخدمات الصحيةو في النظم الصحة اإللكترونية 
  

 اســــتخدام تكنولوجيــــاا بفضــــل تحقيقهــــمــــن األولويــــات التــــي يجــــري  المعلومــــات الصــــحية فــــي العــــالمإتاحــــة   -١٢
الذي تستند إليه ساس األوقد شكلت إتاحة المصنفات األدبية والمعارف والبحوث الصحية المعلومات واالتصاالت. 

اآلن أكبــر مجموعــة فــي هــي ، و )مبــادرة هينــاريمبــادرة إتاحــة الوصــول إلــى البحــوث الصــحية عبــر شــبكة اإلنترنــت (
مبادرة ستزّود  ٢٠١٣من عام  اعتباراً و  ٣.حيةلشؤون الطبية الحيوية والصلاإللكترونية  المصنفات األدبية العالم من
ــ ٩٠٠٠بمصــنفات قــدرها بلــدًا وٕاقليمــًا  ١١٥مؤسســة فــي  ٥٢٠٠ هينــاري رســمي تقيــيم أورد . و كتــاب ٧٠٠٠وة مجل

الصــحية المصــنفات األدبيــة بفضــل إتاحــة  تالصــحة فــي الــدول األعضــاء تحّســن مســتوياتأن خــارجي بّينــات تثبــت 
وضــع  علــى البــاحثين ومقــدمي الرعايــة الصــحيةا يثبــت تعزيــز قــدرة مّمــ، تتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالبواســطة 
، وٕاجـــراء بحـــوث بشـــأن عالجـــاتاســـتحداث الفـــي المجـــالت الدوليـــة، و بحـــوث النشـــر و ، ات مشـــفوعة بالبّينـــاتسياســـ

  .المتعلقة بالصحة األهداف اإلنمائية لأللفيةبلوغ اإلسهام في التحديات الصحية المحلية، و 
  

المعلومــات الصــحية ها بإمــدادلبلــدان الناطقــة بالبرتغاليــة لتحســين لدعم الــ ePORTUGUESeبرنــامج ويقــدم   -١٣
صـحية افتراضـية مكتبـة واستند تطوير  ٤وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.باللغات المتداولة فيها، 

                                                      
يوفر الموقع اإللكتروني لمنظمة الصحة العالمية الخاص باستراتيجيات الصحة اإللكترونية روابط مودية إلـى المنشـور،     ١

االطـــالع  تـــم، (/http://www.who.int/ehealth/en، انظـــر العنـــوان: ســـتراتيجية الوطنيـــة للصـــحة اإللكترونيـــةمجموعـــة أدوات اال
 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣عليه يوم 

االطــالع عليــه يــوم  تــم، (http://www.who.int/ehealth/resources/compendium2012/en/index1.htmlانظــر العنــوان:     ٢
 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨

إتاحـــة الوصـــول إلـــى البحـــوث الصـــحية عبـــر شـــبكة اإلنترنـــت فـــي الموقـــع اإللكترونـــي  انظـــر البحـــوث المتعلقـــة بمبـــادرة    ٣
 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣االطالع عليه يوم  تم(، /http://www.who.int/hinari/enالصحي: 

، انظــــــــــــــر العنــــــــــــــوان التــــــــــــــالي: ePORTUGUESeبرنــــــــــــــامج  لالطــــــــــــــالع علــــــــــــــى مزيــــــــــــــد مــــــــــــــن المعلومــــــــــــــات عــــــــــــــن    ٤
http://www.who.int/eportuguese/en/) ،٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣االطالع عليه يوم  تم.( 
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جــرى تكييــف و  الصــحيةوالمعلومــات البحــر الكــاريبي للعلــوم أمريكــا الالتينيــة و مركــز أعــده لــى نمــوذج إفــي كــل بلــد 
سـطح بينـي ب عامـاً  ١٥أكثـر مـن منـذ أمريكـا الالتينيـة ، ويتواصـل اسـتخدامه فـي الظروف المحليةالنموذج بما يوائم 

البحث العلمـي مـن بشأن على اإلنترنت بالبرتغالية منظمة واجتذبت دورة عقدتها السبانية. ليزية والبرتغالية واألباإلنك
  .اشتراك ١٥ ٠٠٠ما يزيد على  أجل سالمة المرضى

  
  ٕامكانية التشغيل البينيمعايير الصحة اإللكترونية و بشأن الموارد التقنية 

  
إمكانــات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت واألجهــزة كامــل تحقيــق لشــغيل البينــي التإمكانيــة ال غنــى عــن   -١٤

داخـل الـنظم تبـادل البيانـات إمكانيـة التشـغيل البينـي فـي مجـال ؤدي قصور يو  ة.النظم الصحيدعمًا لتطوير الطبية 
لبيانـات الشخصـية وينطـوي نقـل اظـم المعلومـات الصـحية. فـرط عقـد نعايـة و عرقلة أنشـطة تقـديم الر إلى وفيما بينها 
اللتـزام بمعـايير البيانـات الصـحية ومعـايير علـى المعلومـات نظـم اعبـر فعاًال وفي الوقت المناسـب  نقالً أو السكانية 

جمع ي ١معنيًا بتوحيد البيانات الصحية وٕامكانية التشغيل البيني منتدىً منظمة الالتكنولوجيا ذات الصلة. وقد أنشأت 
عتمــاد التــرويج الرفــع مســتوى الــوعي وبنــاء القــدرات و جــل صــحاب المصــلحة مــن القطــاعين العــام والخــاص ألأبــين 

وحيـــد البيانـــات تبشـــأن  كتّيـــب خـــاص بالمنظمـــةضـــع واصـــل و تالمعـــايير علـــى جميـــع مســـتويات الـــنظم الصـــحية. وي
الـدول األعضـاء فـي تحديـد واسـتخدام معـايير الصـحة اإللكترونيـة المناسـبة.  دعملٕامكانية التشغيل البيني و  الصحية

مــن اإلســهام فــي وضــع بنــاء القــدرات علــى المســتوى القطــري لتمكــين المــوظفين الــوطنيين يجــري علــى قــدم وســاق و 
  .المعايير وتطبيقها

  
  اإللكتروني وبناء القدرات وٕاقامة الشبكاتتعلم ال
  

المتعلقــة والتدريبيــة المواد التعليميــة رفــع مســتوى الــوعي بــلكترونــي للــتعلم اإلكنولوجيــات اتبالمنظمــة  تســتعين  -١٥
ساعد على تمعلومات تعزز الصحة و بسبيل للحصول على شباب الة يالصحالشؤون أكاديمية وقد زّودت الصحة. ب

ويمكـن تكييـف  ٢الصـحة.تمتـع بمسـتوى أعلـى مـن عزز الت أنماط حياةالعيش في ظل الوقاية من األمراض وتشجع 
قــد لثقافــات. و اســياق المحليــة و تلــك اللغــات الرســمية و لــيالئم متطلبــات مــن صــحته منظمــة الــذي تتحقــق ال المحتــوى

  .قاليممعظم األوأنشطتها في ها دوراتنطاق الشؤون الصحية عت أكاديمية سّ و 
  

معالجـــة غــراض أل ،اســتخدام تكنولوجيـــا المعلومــات واالتصــاالت فـــي التعلــيم والتـــدريبســتفاد أيضــًا مـــن ويُ   -١٦
مـــن و ة. وميـــالصـــحة العمعلـــى المســـائل المتعلقـــة بين مـــوظففـــي تـــدريب الالخطيـــرة الـــنقص الحـــاد والفجـــوات حـــاالت 

، وكـــادر المـــوظفين الصـــحيين ،السياســـات والبـــاحثينراســـمي كالمـــوارد المتاحـــة للجمـــاهير المســـتهدفة (علـــى ثلـــة ماأل
شــؤون الو والصــحة اإلنجابيــة؛  ٣؛التــدريب علــى اإلدارة المتكاملــة ألمــراض الطفولــة، )األخــرى والجمهــور، والوكــاالت

وٕادارة القطاعـــات الصـــحية المعطلـــة  ؛اإلصـــاباتومنـــع العنـــف والوقايـــة مـــن ؛ والبحـــوث المشـــفوعة بالبّينـــات يـــةالطب
  واللوائح الصحية الدولية.

  
مبنـى منظمة الصحة للبلدان األمريكيـة والمكتـب اإلقليمـي لألمـريكتين يوجد في  لكتروني:شبكات التعلم اإل  -١٧

تتقاســم  األمــريكتينة فــي الواقعــمؤسســات المــن هــو عبــارة عــن شــبكة ال مركزيــة افتراضــي لشــؤون الصــحة العموميــة 
                                                      

 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨االطالع عليه يوم  تم، (/http://www.who.int/ehealth/enانظر العنوان:     ١

 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٨االطالع عليه يوم  تم، (/http://www.who.int/healthacademy/enانظر العنوان:     ٢

االطـالع عليـه  تـم، (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/imci/en/index.htmlانظر العنوان:     ٣
 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٣يوم 
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تــوفر شــبكة المحــيط ة. و وميــالصــحة العمفــي مجــال لقــوى العاملــة فيمــا يخــص اوالمــوارد والخــدمات والتعلــيم الــدورات 
إلكترونيــة دورات ، كتــب اإلقليمــي لغــرب المحــيط الهــادئفــي المة موجــودالالصــحة فــي مجــال المفتــوح الهــادئ للــتعلم 

  جزر المحيط الهادئ.بالواقعة بلدان الي الصحة في ومعلومات صحية لمهنيعن الدورات مواد و  ةهجينوأخرى 
  

التي أطلقها المكتب اإلقليمي لغرب المحيط الهادئ والمكتب  الصحة اإللكترونيةلمعلومات سيا آشبكة أما   -١٨
يقـوم علـى مسـاعدة فـي الـتعلم وتقاسـم المعـارف نهجـًا فهي شبكة تتبـع ، ٢٠١٢اإلقليمي لجنوب شرق آسيا في عام 

تحســين تقــديم الخــدمات غــراض فــي الوقــت المناســب ألًا لتحســين جــودة المعلومــات الصــحية وتقــديمها دعمــالنظــراء 
  وٕادارة النظم الصحية.

  
 محدثـة والخيـارات المتاحـة أمـامنطاقات المواقع الصحية على شبكة اإلنترنت: المعلومات ال

  منظمةال
  

ينظـر كـي اإلنترنـت وخيـارات لعلـى شـبكة  ”health.“النطاق الصـحي عن  يقدم هذا الفرع معلومات محدثة  -١٩
 االضــطالع بعمليــة تحديــدة مــن خــالل وميــمأهــداف الصــحة العمضــيه قــدمًا فــي بلــوغ لــدى فيهــا المجلــس التنفيــذي 

تنسيق شؤون تقنية لالهيئة العلى لمنظمة ت ااقترح ٢٠٠٠في عام و ترنت. نطاقات المواقع الصحية على شبكة اإلن
النطـــاق الصـــحي إنشـــاء  ١)ICANNمؤسســـة ( مؤسســـة اإلنترنـــت لألســـماء واألرقـــام المخصصـــةلالتابعـــة إلنترنـــت ا

“.health”  ي عــام الثانيــة عشــرة بعــد المائــة فــفــي دورتــه المســألة المجلــس التنفيــذي بعــد أن نــاقش إلنترنــت. و اعلــى
ر من وجهة النظوٕادارته سم النطاق الدولية المنظمة امتالك الاآلثار المترتبة على ُأعِرب عن شواغل إزاء ، ٢٠٠٣

 االتحــاد البريــدي العــالمي أنشــأ عــدم متابعــة المســألة. ومنــذ ذلــك الحــينالحقــًا تقــّرر ، و ٢القانونيــة والماليــة والتشــغيلية
إحــدى المنظمــات  كفــي مجــال امــتالســابقة وأرســى ية، أجهزتــه الرئاســالحصــول علــى موافقــة عقــب  ”post.“النطــاق 
  .ؤيتهار  لتحسين ”unicef.“اآلن إنشاء النطاق اليونيسيف وتقترح . وٕادارته لها النطاقسم الدولية ال

  
تفصلها نقـاط.  سماءمؤلفة من أهرمية بنية هيكلية من اإلنترنت ويتكون نظام أسماء النطاقات على شبكة   -٢٠

نطاقــات جديــدة مــن أجــل تقســيم عتمــد تُ و . ”ch.“و ”com.“النقطــة األخيــرة، مثــل بعــد المســتوى الرفيــع نطــاق ويــأتي ال
صـلة  الرفيـع المسـتوىلنطـاق اتـربط يمكـن أن و اسـترجاع المعلومـات. عمليـة وتحسـين إلـى قطاعـات شبكة اإلنترنت 

علـى سـبيل  ”int.“معظـم المواقـع التـي تحمـل اسـم النطـاق ( اإللكترونـي أو بمحتـواه أو بجودتـه الموقعمصدر وثيقة ب
وهـي  اإلنترنـتعلى شـبكة نظام أسماء النطاقات إدارة  ICANNولى مؤسسة تتو منظمات دولية). لمواقع المثال هي 

من النطاقـات الرفيعـة نطاق إدارة كل منظمة واحدة ، فيما تتولى جديدةأسماء النطاقات المسؤولة عن الموافقة على 
جولـــة جديــدة مـــن طلبــات الحصـــول علــى أســـماء النطاقـــات  ICANNافتتحـــت مؤسســة  ٢٠١٢فـــي عــام و . ســتوىالم

 ،”doctor.“مثـــل لصـــحة (تـــرتبط باطلبـــًا  ١٦منهـــا ، فـــي هـــذا الخصـــوص طلبـــاً  ١٩٣٠ توتلقـــ المســـتوىالرفيعـــة 

“.healthcare” ،“.med” .( بشأن النطاق أربعة طلبات ذات طابع تجاري وُقدِّمت تحديدًا“.health”.  

                                                      
ة غيـر ربحيـة تأسسـت فـي الواليـات عبـارة عـن مؤسسـ )ICANNمؤسسة لألسماء واألرقام المخصصة (مؤسسة اإلنترنت     ١

تخصـيص ، بما فـي ذلـك أسماء نطاقات المواقع الصحية على شبكة اإلنترنتنظام مسؤولة عن إدارة وهي  المتحدة األمريكية
، وثمـــة مجلـــس اإلدارةلســيطرة  ICANNوتخضــع مؤسســـة . ”int.“أو  ”com.“، مثــل النطـــاق المســـتوىالرفيعــة أســماء النطاقـــات 

ظـر فيهـا المجلـس ينإدارتها، مثـل منظمـة دعـم األسـماء العامـة المعنيـة بوضـع سياسـات مجموعات فرعية تندرج ضمن نطاق 
اللجنـــة االستشـــارية كعلـــى لجـــان استشـــارية،  ICANNكمـــا تعـــّول مؤسســـة  وضـــع السياســـات.لعمليـــة االضـــطالع بخـــالل مـــن 

ــيفــي جملــة أمــور، مــن ممثالمؤلفــة عضــويتها،  الحكوميــة إلــى مجلــس  المشــورةوالتــي تســدي حكومــات وطنيــة كثيــرة، ن عــن ل
قـوانين وطنيـة أو اتفاقـات فـي الحـاالت التـي تمـس فيهـا أنشـطة المؤسسـة ب خصوصـاً السياسة العامـة، و بشأن  ICANNمؤسسة 
  .دولية
 .١١٢/١٠م تانظر الوثيقة     ٢
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صـّعب لإلنترنـت يابع العـالمي الطـفـإن  علـى الصـعيد الـوطنيعـال مـنظم بمسـتوى الصحة قطاع أن ورغم   -٢١
والجريمـة،  حتيـاللحـاالت االالتصـدي بفعاليـة دون إطـار قـانوني شـامل ويحول االفتقـار إلـى . القوانين الوطنيةإنفاذ 

 ونات قواعـد السـلوك الطوعيـةأختـام الجـودة ومـدتـزال وال ١.هـاوبيعالترويج غير المشـروع لألدويـة مثل سرقة الهوية و 
بالقصـور،  تثقيـف المسـتهلكمن أجل المبذولة جهود وتتسم ال. هااستخداممرور عقد من الزمن على غير فعالة بعد 

  عالمية.الة اسطو إال تأثيرًا محدودًا على هذه النظم االعتماد، ك، ٢اإلجراءات التي اتخذتها الحكوماتتؤثر ولم 
  

المطــردة زيــادة الو  مهاتفــة بواســطة األجهــزة الجوالــةالنطــاق العــريض والالتوصــيلية عبــر تــوفير وبــالنظر إلــى   -٢٢
وتكتسـي صـيانة لصـحة. بالنسـبة إلـى االمهمـة االسـتراتيجية موجـودات حتوى، أصبحت شـبكة اإلنترنـت مـن الالمفي 

الطبـي، الصـحي و التعلـيم نشـر و  ،من أجل تحقيق األمن الصحيأهمية حاسمة اإللكترونية الثقة في البيئة الصحية 
تــوازن بــين االســتفادة مــن تحقيــق األهميــة بمكــان مــن و علــى نطــاق المجتمــع. وتعزيزهــا ة وميــوحمايــة الصــحة العم

  مستخدميها. إمكانات شبكة اإلنترنت وحماية
  

  المنظمةالمسائل المطروحة والخيارات المتاحة أمام 
  

هــــا المقــــدم منهــــا بشــــأن اســــم النطــــاق جميــــع الطلبــــات، بمــــا فياســــتعراض  ICANNمؤسســــة  حاليــــاً تواصــــل   -٢٣
“.health”  ومــــن المــــرّجح أن تمــــنح اســــم النطــــاق المــــذكور ألحــــد المتصــــلة بالصــــحة أســــماء النطاقــــاتغيــــره مــــن و ،

إلجـراءات ظـر فـي االمتنافسين من مقدمي الطلبات، مما يجعـل عنصـر الـزمن حاسـمًا بالنسـبة إلـى المنظمـة لكـي تن
  تحقيقًا للمصلحة العامة. ”health.“التي قد يلزم اتخاذها لحماية اسم النطاق 

  
  :على النحو التالي عدة خياراتستُتاح أمام المنظمة  عمليةالقدمًا في  ICANNبعد أن تمضي مؤسسة و   -٢٤

فـــإن المتنافســـين مـــن مقـــدمي الطلبـــات ألحـــد  ”health.“النطـــاق  ICANN خصصـــت مؤسســـة إذا  (أ)
إلــى  يســع) ال٢عــدم اتخــاذ أيــة إجــراءات أخــرى؛ () ١ســتكون كالتــالي: (منظمــة الأمــام الخيــارات المتاحــة 

مناســـبة، آليـــات بوضـــع ة وميـــحمايـــة مصـــالح الصـــحة العممـــن أجـــل  ”health.“إدارة النطـــاق التـــأثير علـــى 
  .ية العالموميوالسيما من خالل التشاور مع مجتمع الصحة العم

ولـة جديـدة واسـُتِهلت ج ينمقـدمي الطلبـات الحـاليألي واحـد مـن المـذكور النطـاق خصص ذا لم يُ إ  (ب)
مــع المجلــس التنفيــذي وجمعيــة الصــحة العالميــة للحصــول علــى ثانيــة تشــاور ستاألمانــة فــإن ، طلبــاتمــن ال

ُعولجــت المســائل التــي أثارهــا المجلــس قــد و  .فــي هــذا الصــدد مســار عمــل مناســببشــأن اتبــاع  إرشــادات 
ليـة بشأن امتالك منظمـة دوليـة السـم النطـاق وٕادارتـه مـن وجهـة نظـر قانونيـة وما ٢٠٠٣التنفيذي في عام 

فــي هــذا الخصــوص مــن تجربــة االتحــاد البريــدي العــالمي بوصــفه أول مؤسســة تابعــة وسُيســتفاد شــغيلية. وت
  لألمم المتحدة تمتلك نطاقًا رفيع المستوى.

  
علــى شــبكة اإلنترنــت، بمــا فيهــا ومختصــراتها حمايــة أســماء المنظمــات الحكوميــة الدوليــة 

  لمنظمةالتي تتخذها اواإلجراءات المقبلة المنظمة: المعلومات المحدثة 
  

هــا ، بمــا فيومختصــراتها عــن حمايــة أســماء المنظمــات الحكوميــة الدوليــةبــّين هــذا الفــرع معلومــات محدثــة ي  -٢٥
الذي يشهده  توسعالفي ظل و . أسماء نطاقات على شبكة اإلنترنتعلى أنها أطراف ثالثة أن تسجلها من  ،منظمةال

أســـماء المنظمـــات تســـجيل بقـــوم أطـــراف ثالثـــة تمتعـــاظم الكبـــر فـــي أن هنـــاك احتمـــال نطاقـــات نظـــام أســـماء الحاليـــًا 
                                                      

 التوسيم/ المغشوشة/ المزيفة، واألدوية غير المعتمدة.المتدنية النوعية/ المزورة/ المغشوشة بما فيها األدوية     ١

االطـــالع عليـــه يـــوم  تـــم، (http://www.who.int/goe/publications/ehealth_series_vol5/en/index.htmlانظـــر العنـــوان:     ٢
 ).٢٠١٢تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٢
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دون مــن و  ومضــلل. رخصغيــر مــالحكوميــة الدوليــة ومختصــراتها وتســتخدم تلــك األســماء والمختصــرات علــى نحــو 
 "xxx.who"علـى اإلنترنـت (مثـل  هاالمنظمـة ومختصـر تسجل اسم أن أطراف ثالثة فإن بمقدور  حماية مناسبةتوفير 

أن هو منظمة لالمالذ الوحيد لوفي حال حدوث ذلك، فإن جارية. وتستغله لعدة أغراض، ومنها الت)، "who.com"أو 
ها أرستالتحكيم والوساطة التي أن تستعين بتسهيالت مكلفة في عدد من الواليات القضائية أو ترفع دعاوى قضائية 

وذلـك وقد تلحق التبعات المترتبة على هذا االستخدام الضرر بالصحة العمومية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية. 
الجودة  امضمونومختصرها على أنهما لمنظمة ا اسمأصحاب المصلحة وعموم الجمهور ينظرون إلى كال من ألن 

كون سـتالمنظمـة هويـة أطـرف ثالثـة لمعرفـات واسـتخدام والمعايير المشفوعة بالبّينات ، وأن المعلومات بمستوى عال
  .مضللة

  
  االعتبارات القانونية

  
قررت جمعية قد ها. و وشعار ومختصرها منظمة أطراف ثالثة السم الاستخدام  ١٣٣-١ج ص عينظم القرار   -٢٦

، فـي جملـة بـدون إذن المـدير العـامتحـول دون أن يسـتخدم الصحة العالمية األولـى أنـه ينبغـي اتخـاذ تـدابير مناسـبة 
 هــاحروف مــن خــالل اســتخدام هــذا هااســمالدالــة علــى  واالختصــارات واســمهاالرســمي  هــاوختمشــعار المنظمــة أمــور، 
  .هاشعار مختصرها و و المنظمة اسم حماية لتمتثل لذاك القرار تدابير  في معظم الدول األعضاءواتُِّخذت . ىاألول

  
ـــة الدوليـــة األخـــرى أســـماء و ومختصـــرها منظمـــة الاســـم يحظـــى و   -٢٧ ومختصـــراتها بحمايـــة المنظمـــات الحكومي

 ٦ المادة، وذلك بفضل أحكام المستوى الدولي عالمات تجارية علىأن تسجلها أطراف ثالثة على أنها من إضافية 
ــًا  ــع نطاقهــا )، والدولــة ١٧٤فــي ســارية المفعــول مــن اتفاقيــة بــاريس لحمايــة الملكيــة الصــناعية (المكــررًا ثاني تــي ُوسِّ

منظمـة التجـارة العالميـة اتفـاق مـن  ٢المـادة أحكـام و التجاريـة من معاهدة قانون العالمات  ١٦المادة أحكام وجب بم
  ).اتفاق تريبس( ة المتصلة بالتجارةالمتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكري

  
 موقــفالمــع وخارجهــا المنظمــات الحكوميــة الدوليــة داخــل منظومــة األمــم المتحــدة ســائر منظمــة و اتفقــت الو   -٢٨

تســجلها أن مــن ومختصــراتها حمايــة أســماء المنظمــات الحكوميــة الدوليــة إزاء  ICANNالــذي اتخــذه مجلــس مؤسســة 
نطاقات رفيعة من طلبات الحصول على أسماء  ٢٠١٢ عام في سياق جولةنطاقات سماء أطراف ثالثة على أنها أ

الخاصـة  و الشـعارات أو غيرهـا مـن المعرفـاتأسـماء األاسـتخدام مفروض علـى وقف مؤقت ويوجد حاليًا . مستوىال
واالتحــاد الــدولي لجمعيــات  الدوليــة لصــليب األحمــرااللجنــة األولمبيــة الدوليــة ولجنــة  يهــ(حصــرًا  ثالث منظمــاتبــ

 همـــابشـــأن مـــا إذا كـــان ينبغـــي منح قـــراراً  ICANN مؤسســـة مجلـــس تخـــذريثمـــا ي)، الصــليب األحمـــر والهـــالل األحمـــر
إدراج بفضـل األطـراف الثالثـة ألسـماء النطاقـات تسـجيل مـن فـي الممارسـة العمليـة الحمايـة ر تـوفّ و . الحماية الدائمـة

ة ســـالمؤسعالجـــت وقـــد  .ICANNالخاصـــة بمؤسســة  قائمــة األســـماء المحجـــوزةفـــي مختصـــرات المحميـــة الســماء و األ
منظمـة الاسم أن يكون يجب أي بعبارة أخرى  "،اثنين مستويينمكون من "اختبار إجراء على أساس حماية المسألة 

واليـــات عـــدة  فـــيســـواء  علـــى حـــدوالقـــوانين الوطنيـــة الدوليـــة المعاهـــدات بواســـطة و شـــعارها محميـــًا أمختصـــرها  وأ
 قــةالحقيرغم وبـنطاقـات. ا مـن أســماء العلــى أنهـا يسـجلهمــن طـرف ثالـث فـي حمايتهمـا نظــر مـن أجـل أن يُ قضـائية 
فيمــا إذا بــت لــم ي ICANN مؤسسـة مجلــسفــإن  هــذا االختبـارتســتوفي  الحكوميـة الدوليــة المنظمــاتن معظــم القائلـة إ

هـو ، و الدوليـة لصـليب األحمـرالجنة األولمبية الدولية ولجنة نفسها الممنوحة للحماية اكانت هذه المنظمات تستحق 
ًا قرار أن يتخذ قبل  ،المشورة من اللجنة االستشارية الحكومية ومنظمة دعم األسماء العامةي انتظار أن ُتسدى إليه ف

  .شأننهائيًا في هذا ال
  

 مؤسســـةفـــي  ةالمعنيـــمـــع الـــدوائر أجرتهـــا فـــي اتصـــاالت عـــن قلقهـــا دوليـــة ال حكوميـــةالمنظمـــات الوأعربـــت   -٢٩
ICANN الميـدان االقتصـادي،ألمـم المتحـدة ومنظمـة التعـاون والتنميـة فـي احتلت موقع الصـدارة فـي هـذا الصـدد ا. و 

اللجنـــة االستشـــارية جهـــات مراقبـــة لـــدى ، منظمـــةهـــا الالعديـــد مـــن المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة، بمـــا فيفيمـــا أصـــبح 
  الحكومية.
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الخــامس واألربعــين  جتمــاعالافــي ) منظمــةهــا العــدد مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة (بمــا فيوأكــد مجــددًا   -٣٠
 سياســةالــداعم للمؤسســة فــي وضــع موقفــه  ٢٠١٢أكتــوبر تشــرين األول/ تورونتــو فــي الــذي ُعِقــد ب ICANNلمؤسســة 

بيانهـــا الصـــادر بتـــاريخ  فـــياللجنـــة االستشـــارية الحكوميـــة ت مســـلّ . و هاومختصـــراتء المنظمـــات لحمايـــة أســـماعامـــة 
أن ومختصـراتها مـن حمايـة أسـماء هـذه المنظمـات المصلحة العامة تقتضي بأن  ٢٠١٢أكتوبر تشرين األول/  ١٧

  :يليما أنه يتعين تحقيق ، وبضارةعمليات تسجيل في  طرف ثالثيستغلها 

نقطــة انطــالق لحمايــة أســماء  ”int.“الرفيــع المســتوى  ١اســم النطــاق معــايير التســجيل بموجــبتشــّكل   •
  أطراف ثالثة على شبكة اإلنترنت؛أن تسجلها المنظمات الحكومية الدولية ومختصراتها من 

المعنيــة الحكوميــة الدوليــة اللجنــة االستشــارية الحكوميــة والمنظمــات ضــع ست علــى هــذه المعــايير بنــاءً   •
  ها؛ومختصراتئها أسماينبغي حماية التي أسماء المنظمات المعنية ضم تقائمة 

اللجنــــة أوصــــت  محــــددة،التــــدابير التنفيــــذ بشــــأن  ICANN مؤسســــة مــــعتُنجــــز أعمــــال أخــــرى  ريثمــــا  •
بموجـب اسـم مسـجلة الالمنظمـات الحكوميـة الدوليـة أسـماء االستشارية الحكومية بالموافقة علـى قائمـة 

عمليــات  وقــف ضــدفــرض حمايــة مؤقتــة مــن خــالل مــن أجــل تزويــدها ب ”int.“النطــاق الرفيــع المســتوى 
  ى.المستو تخصيص أية أسماء نطاقات جديدة رفيعة قبل تسجيل األطراف الثالثة 

  
بشــأن معــايير بوضــع المنظمــات الحكوميــة الدوليــة واللجنــة االستشــارية الحكوميــة ة المقبلــة هــي قيــام الخطــو   -٣١

أساسـًا للمشـورة التـي تسـديها ذلـك  بوصـفالحمايـة فـي نظـام أسـماء النطاقـات، للحصول على ذه المنظمات هأهلية 
التــي ينبغــي المنظمــات الحكوميــة الدوليــة بشــأن أســماء  ICANN مؤسســة اللجنــة االستشــارية الحكوميــة إلــى مجلــس

  .مؤسسةالالخاصة ب قائمة األسماء المحجوزةإدراجها في 
  

 هـدفبالموضـوع ب المتعلقـةدولية أخرى في عملية وضـع السياسـات  منظمة ومنظمات حكوميةستشارك الو   -٣٢
حمايــة أســماء المنظمــات الحكوميــة بشــأن مناســبة فــي رســم سياســة  ICANNســة تســتند إليــه مؤسأقــوى أســاس إرســاء 
  على شبكة اإلنترنت.ومختصراتها الدولية 

  
وسيزّود المدير العام المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة بتقرير عن التقدم المحرز في   -٣٣

ا يتعلق باإلنجازات التي تحققها المنظمة والتحديات التي تواجهها في إطـار تفاعلهـا مـع هذا الصدد، وخصوصًا فيم
  .ICANNمؤسسة 

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
 الصـــحة اإللكترونيـــة والتقـــدماتجاهـــات الخـــاص ببـــالتقرير  حـــيط علمـــاً أن يمـــدعو إلـــى مجلـــس التنفيـــذي ال  -٣٤

  .وأن يقدم المزيد من اإلرشاد المحرز بشأنها
  

=     =     =  

                                                      
ومنهـا  عاهـدة دوليـة،منشأة بموجـب مالطلب منظمة حكومية دولية  ةمقدمالجهة كون تيجب أن ) ١هذه المعايير هي: (    ١
صـفة مراقـب فـي الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة، تتمتـع ب، والمنظمـات التـي التابعـة لهـا وكـاالت المتخصصـةة والألمم المتحدا
ــديها  أنبــنطــاق واســع تكــون الجهــة معروفــة علــى يجــب أن و ) ٢( تخضــع يجــب أن و ) ٣(، مســتقلة شخصــية قانونيــة دوليــةل

  ي وتُنّظم بموجب أحكامه.للقانون الدول


