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  لتوحيد القياسي والتشغيل البيني ا
  إللكترونيةفي مجال الصحة ا

  
  

  الصحة العالمية السادسة والستون،جمعية   
  

  ١،وقد نظرت في تقرير األمانة  
  

  بشأن الصحة اإللكترونية؛ ٢٨-٥٨ج ص عذ تذّكر بالقرار إ  
  

  وٕاذ تقر بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أدرجت ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية؛  
  

بشـــأن الصـــحة اإللكترونيـــة فـــي  AFR/RC60/5وٕاذ تعتـــرف بـــأن اللجنـــة اإلقليميـــة ألفريقيـــا اعتمـــدت القـــرار   
ــــة اعتمــــد القــــرار  ــــس التــــوجيهي الحــــادي والخمســــين لمنظمــــة الصــــحة للبلــــدان األمريكي ــــيم األفريقــــي وأن المجل اإلقل

CD51.R5 ٢تعلقتين به؛بشأن الصحة اإللكترونية ووافق على االستراتيجية وخطة العمل الم  
  

وٕاذ تقــــر بــــأن نقــــل البيانــــات الشخصــــية أو الســــكانية نقــــًال آمنــــًا وفعــــاًال وفــــي الوقــــت المناســــب عبــــر نظــــم   
  الصحية والتكنولوجيا ذات الصلة. المعلومات ينطوي على االلتزام بمعايير البيانات

  
استخدامًا مناسبًا مـن أجـل تحسـين وٕاذ تسّلم بأن من الضروري استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   

الرعاية ورفع مستوى إشراك المرضى في رعايـة أنفسـهم، حسـب االقتضـاء، وتقـديم خـدمات صـحية جيـدة ومـن أجـل 
  دعم التمويل المستدام لنظم الرعاية الصحية وتعزيز اإلتاحة الشاملة؛

  
ظـم المعلومـات وفيمـا بينهـا يـؤدي إلـى واعترافًا منهـا بـأن االفتقـار إلـى السالسـة فـي تبـادل البيانـات داخـل ن  

عرقلــة أنشــطة تقــديم الرعايــة وفــرط عقــد نظــم المعلومــات الصــحية، وأن تحســين هــذا التبــادل ضــروري لتحقيــق كامــل 
  إمكانات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تعزيز النظام الصحي؛

  
ين مــن الحصـول علــى معلومــات أشــمل وٕاذ تسـلم بــأن البيانــات اإللكترونيـة الموحــدة تمّكــن العـاملين الصــحي  

وأدق فــي نســق إلكترونــي عــن المرضــى فــي مركــز تقــديم خــدمات الرعايــة، وتمّكــن الصــيدليات مــن تلقــي الوصــفات 
إلكترونيــًا، والمختبــرات مــن نقــل نتــائج الفحــوص إلكترونيــًا، وتمّكــن مراكــز األشــعة والتشــخيص مــن الحصــول علــى 

ن إجـراء تجـارب سـريرية وتحليـل البيانـات بمزيـد مـن السـرعة والدقـة، وتمّكـن صور رقمية عالية الجودة، والباحثين مـ
سلطات الصحة العموميـة مـن تلقـي تقـارير إلكترونيـة عـن األحـداث الحيويـة فـي الوقـت المناسـب واتخـاذ تـدابير فـي 
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لومـات الطبيـة مجال الصحة العمومية استنادًا إلى تحليل البيانات الصـحية، وتمّكـن األفـراد مـن الحصـول علـى المع
  الخاصة بهم التي تدعم تمكين المريض؛

  
وٕاقرارًا منهـا بـأن تقـدم الرعايـة الصـحية الطبيـة، مقترنـًا بالزيـادة المّطـردة فـي اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات   

واالتصــاالت فــي قطــاع الصــحة وغيــره مــن المجــاالت ذات الصــلة ومنهــا البيئــة، أوجــد حاجــة إلــى جمــع المزيــد مــن 
، ومــن ثــم ينبغــي أن عــن المرضــى ومحـيطهم وتخزينهــا ومعالجتهــا فــي عـدة نظــم حاســوبية ونظــم اتصـاالتالبيانـات 

تي التوحيــد القياســي والتشــغيل البينــي يتنــاول التوحيــد القياســي والتشــغيل البينــي فــي مجــال الصــحة اإللكترونيــة مســأل
  تعلق بالمعدات الحاسوبية والُنظم والبنية التحتية والبيانات والخدمات؛فيما ي

  
وٕاذ تعتـــرف بـــأن جمـــع البيانـــات الصـــحية الشخصـــية وتخزينهـــا ومعالجتهـــا ونقلهـــا إلكترونيـــًا أمـــور تتطلـــب   

  االلتزام بأعلى معايير حماية البيانات؛
  

ًا باسـتخدام نظـم المعلومـات الصـحية التـي تقـوم وٕاذ تسلم بأن نقـل البيانـات الشخصـية أو السـكانية إلكترونيـ  
على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتطلب االلتزام بالمعايير في مجال البيانات الصـحية والتكنولوجيـا مـن أجـل 

  تحقيق التبادل اآلمن والحسن التوقيت والدقيق للبيانات الالزمة التخاذ القرارات الصحية؛
  

العلمـــي ألثـــر نظـــم المعلومـــات الصـــحية التـــي تقـــوم علـــى تكنولوجيـــا المعلومـــات  وٕاذ تشـــدد علـــى أن التقيـــيم  
واالتصـــاالت فـــي حصـــائل الرعايـــة الصـــحية ضـــروري لتبريـــر االســـتثمار القـــوي فـــي هـــذه التكنولوجيـــات ألغـــراض 

  الصحة؛
  

 وٕاذ تسلط الضـوء علـى ضـرورة وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة فـي مجـال الصـحة اإللكترونيـة وتنفيـذها إلتاحـة  
  السياق الالزم لتنفيذ معايير البيانات الصحية ولكي تتمكن البلدان من إجراء تقييم علمي بانتظام؛

  
وٕاذ تقر بأن ضمان إدارة البيانات الصحية على اإلنترنت ضروري نظرًا لطبيعتها الحساسة، ولتعزيـز الثقـة   

  في أدوات الصحة اإللكترونية والخدمات الصحية ككل،
  

ذات الصـلة بالصـحة فـي  أن ُتستعمل أسماء النطاقـات العالميـة الرفيعـة المسـتوىينبغي نه وٕاذ تشّدد على أ  
منـــع تـــؤمن الحمايـــة للصـــحة العموميـــة، بوســـائل منهـــا طريقـــة ب، ”health.“هـــا اســـم النطـــاق جميـــع اللغـــات، بمـــا في
ح صــرّ مُ اللصــحية غيــر اوالخــدمات أســواق غيــر مشــروعة لألدويــة واألجهــزة الطبيــة والمنتجــات االســتمرار فــي إنشــاء 

  ؛ببيعها
 
  ١الدول األعضاء على القيام بما يلي: تحث  -١
  

ـــيهم   )١( ـــين، بمـــن ف ـــارات التعـــاون مـــع أصـــحاب المصـــلحة المعني النظـــر، حســـب االقتضـــاء، فـــي خي
السلطات الوطنية، والوزارات ومقدمي خدمات الرعاية والمؤسسـات األكاديميـة المعنيـة لرسـم خارطـة طريـق 

  البيانات الصحية على المستويين الوطني ودون الوطني؛ لتنفيذ معايير
  
النظــر، حســب االقتضــاء، فــي وضــع سياســات وآليــات تشــريعية تــرتبط باســتراتيجية وطنيــة شــاملة   )٢(

للصــحة اإللكترونيــة لضــمان االمتثــال، فــي اعتمــاد معــايير البيانــات الصــحية، مــن جانــب القطــاعين العــام 
  الجهات المانحة، وكذلك لضمان سرية البيانات السريرية الشخصية؛والخاص، حسب االقتضاء، ومجتمع 

  
                                                           

 وحسب االقتضاء منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي.    ١
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النظر في طرائق تعمل بها وزارات الصحة وسلطات الصحة العمومية مع ممثليها الوطنيين لدى   )٣(
) مـن أجـل ICANNاللجنة االستشارية الحكومية التابعـة لمؤسسـة اإلنترنـت لألسـماء واألرقـام المخصصـة (

المســتوى ذات الصــلة بالصــحة العالميــة الرفيعــة أســماء النطاقــات إزاء تخصــيص طنيــة المواقــف الو تنســيق 
علــى نحــو  ،”health.“هــا اســم النطــاق ، بمــا فيوتصــريف شــؤون تلــك األســماء واســتعمالها فــي كــل اللغــات

  ة ؛موميمصلحة الصحة العيصب في 
  
  المدير العام القيام بما يلي، في حدود الموارد المتاحة: من تطلب  -٢

  
تقـديم الـدعم إلــى الـدول األعضــاء، حسـب االقتضـاء، فــي إدراج تطبيـق معــايير البيانـات الصــحية   )١(

والتشغيل البيني في استراتيجياتها الوطنية في مجال الصحة اإللكترونية مـن خـالل اتبـاع نهـج يشـمل عـدة 
معنيـة مـن القطـاع أصحاب مصلحة وعدة قطاعات، بما في ذلك السلطات الوطنيـة والـوزارات واألطـراف ال

  الخاص والمؤسسات األكاديمية المعنية؛
  
تقديم الدعم إلى الدول األعضـاء، حسـب االقتضـاء، فـي تعزيزهـا لتنفيـذ معـايير البيانـات الصـحية   )٢(

  تنفيذًا كامًال في جميع مبادرات الصحة اإللكترونية؛
  
يـيم متسـق لتكنولوجيـا المعلومـات تقديم اإلرشاد والدعم التقنـي، حسـب االقتضـاء، لتيسـير إجـراء تق  )٣(

واالتصاالت في التدخالت الصحية وتكرار هذا التقييم، بما في ذلـك إنشـاء قاعـدة بيانـات لمؤشـرات اآلثـار 
  والحصائل القابلة للقياس؛

  
التــرويج لالســتفادة بالكامــل مــن شــبكة المراكــز المتعاونــة مــع المنظمــة بشــأن الصــحة والمعلوماتيــة   )٤(

اإللكترونيــة مــن أجــل دعــم الــدول األعضــاء فــي أنشــطة البحــث والتطــوير واالبتكــار ذات الطبيــة والصــحة 
  الصلة في هذه المجاالت؛

  
القيام، من خالل التعاون مـع وكـاالت التوحيـد القياسـي الدوليـة المعنيـة، بمواءمـة معـايير الصـحة   )٥(

  اإللكترونية؛
  
الحكوميـة التابعـة لمؤسسـة اإلنترنـت لألسـماء ومنهـا اللجنـة االستشـارية الهيئات المختصـة، إبالغ   )٦(

أســـماء النطاقـــات بضـــرورة مواءمـــة ، ICANNالتابعـــة لمؤسســـة  دوائرالـــو ) ICANNواألرقـــام المخصصـــة (
مـــع  ،”health.“هـــا اســـم النطـــاق بمـــا في، المســـتوى ذات الصـــلة بالصـــحة فـــي كـــل اللغـــاتالعالميـــة الرفيعـــة 

  ة العالمية ؛موميالصحة العغراض أ
  
هـــا اللجنـــة االستشـــارية الحكوميـــة التابعـــة لمؤسســـة بمـــا فيكيانـــات المعنيـــة، مـــع المواصـــلة العمـــل   )٧(

فضـــــال عـــــن ، ICANNالتابعـــــة لمؤسســـــة  دوائرالـــــو ) ICANNاإلنترنـــــت لألســـــماء واألرقـــــام المخصصـــــة (
 ،اومختصــراته ســماء المنظمــات الحكوميــة الدوليــةألحمايــة تــوفير الالمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، مــن أجــل 

 ؛نظام أسماء النطاقات على شبكة اإلنترنتمنظمة الصحة العالمية، في ومنها 
  
وضــع إطــار لتقيــيم التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذا القــرار وتقــديم تقــارير دوريــة إلــى جمعيــة الصــحة   )٨(

  العالمية من خالل المجلس التنفيذي باستخدام هذا اإلطار.
  

  ٢٠١٣مايو  أيار/ ٢٧، التاسعةالجلسة العامة   
  ٩المحاضر الحرفية/ /٦٦ج  
=     =     =  


