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 التكنولوجيات المحمولة في مجال الصحة
  
  

  استخدام التكنولوجيات الرقمية المالئمة في خدمة الصحة العمومية
  
  

  المدير العامتقرير من 
  
 
نظر المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والثالثين بعد المائة في نسخة سابقة من  ،٢٠١٦في أيار/ مايو   -١

بها  وأحاط التقرير هذا من ابقةســـــــنســـــــخة في  التنفيذي في دورته الثانية واألربعين المجلس نظرقد و  ١هذا التقرير.
اســــــــــتخدام  أيضــــــــــاً تشــــــــــمل  وهي. في االعتبار تعليقات الدول األعضــــــــــاء كي تأخذوقد ُعّدلت هذه الوثيقة  ٢.علماً 

المحمولة،  التكنولوجياتفإن التقرير يتجاوز نطاق  الرقمية األخرى في خدمة الصــــــحة العمومية. ولذا التكنولوجيات
  ولكنه يشملها.

  
المحمولة  التكنولوجياتالالســــــلكية المحمولة في خدمة الصــــــحة العمومية أو  التكنولوجياتوُيعد اســــــتخدام   -٢

جزءًا ال يتجزأ من الصـــــــــــحة اإللكترونية، التي تشـــــــــــير إلى اســـــــــــتخدام تكنولوجيا المعلومات  ٣،في مجال الصـــــــــــحة
في يومنا و  ٤االتصـاالت على نحو فّعال من حيث التكلفة ومأمون، في دعم الصـحة والمجاالت المتعلقة بالصـحة.و 

كمصطلح جامع يشمل الصحة اإللكترونية والمجاالت المتطورة مثل  عادةً ُيستخدم مصطلح "الصحة الرقمية" هذا، 
والذكاء االصـــطناعي، على ســـبيل  ،والجينوميات"البيانات الضـــخمة"  مياديناســـتخدام علوم الحوســـبة المتقدمة (في 

  المثال).
  
 .مصــــــــدرًا متزايد األهمية إليتاء الخدمات الصــــــــحية وللصــــــــحة العمومية الرقميةالتكنولوجيات أصــــــــبحت و   -٣
نظرًا إلى ســـهولة اســـتخدامها وانتشـــارها وقبولها على  الالســـلكية المحمولة ُتعد مالئمة بصـــفة خاصـــة التكنولوجياتف

مليارات اشــــــــــتراك في الهواتف المحمولة  ٧هناك أكثر من  كانالتحاد الدولي لالتصــــــــــاالت، لووفقًا  نطاق واســــــــــع.

                                                           
 ١لجلســــــة الثالثة، الفرع ل، المحاضــــــر الموجزة ١ســــــجالت/ /١٣٩/٢٠١٦م ت؛ وانظر أيضــــــًا الوثيقة ١٣٩/٨م تالوثيقة    ١

 .(باإلنكليزية)

الثانية واألربعين بعد المائة، الجلســة الثالثة عشــرة،  والمحاضــر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته ١٤٢/٢٠م تالوثيقة    ٢
 .(باإلنكليزية) ٢الفرع 

 .١٣٩/٨م تانظر الوثيقة    ٣

 ).٢٠٠٥بشأن الصحة اإللكترونية ( ٢٨-٥٨ج ص عانظر القرار    ٤
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٪ ٧٠بنســـــبة تزيد على  ١،٢المتوســـــطة الدخلو البلدان المنخفضـــــة  تســـــتأثر وا، ٢٠١٥بأنحاء العالم أجمع في عام 
على احتمال حصــــــوله على مياه يزيد احتمال حصــــــول الفرد على هاتف محمول في العديد من هذه البلدان و  منها.

  ٣نظيفة أو حساب مصرفي أو على خدمة الكهرباء.
 
إحداث ثورة في  ،في مجال الصــحة المحمولة الالســلكية التكنولوجياتالرقمية، مثل التكنولوجيات وبإمكان   -٤

في المحمولة  والتكنولوجيات الصـــحة الرقمية تبيَّن أن كيفية تفاعل فئات الســـكان مع الخدمات الصـــحية الوطنية، إذ
ن جودة الرعاية ومدى التغطية بها، و  تحديدًا، مجال الصــــــــــــــحة تزيد إتاحة المعلومات والخدمات والمهارات تحســــــــــــــّ

الصـــحية، فضـــًال عن تعزيزها للتغييرات اإليجابية في الســـلوكيات الصـــحية التي تحول دون ظهور األمراض الحادة 
في  الصـــحة الرقميةوتحقيقًا لتلك المكاســـب، تســـعى الدول األعضـــاء إلى تحديد نهوج موحدة لتطبيق  ٤،٥والمزمنة.

  النظم والخدمات الصحية.
  
ويوجد نســـبة متزايدة من الســـكان الذين يســـتعينون بالهواتف المحمولة للحصـــول على المعلومات والخدمات   -٥

ابتداًء بالرســــــائل النصــــــية  –ائمة على تلك الهواتف الصــــــحية، ويتواصــــــل اســــــتحداث طائفة واســــــعة من الحلول الق
من أجل تحســــــــين إتاحة الخدمات والمعارف والســــــــلوكيات  –القصــــــــيرة وانتهاًء بالتطبيقات المعقدة "للهواتف الذكية" 
  ٦الصحية عبر طائفة من السياقات والفئات المستهدفة.

  

                                                           
   ٢٠١٥. جنيف: االتحاد الدولي لالتصاالت؛ ٢٠١٥تقرير قياس مجتمع المعلومات    ١
)http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf تــم االطــالع ،

 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٥في 

في: المؤشــــــــرات الرئيســــــــية لتكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــاالت في  ،االشــــــــتراكات في خدمات الهاتف الخلوي المحمول   ٢
  جنيف: االتحاد الدولي لالتصاالتالبلدان النامية (األعداد اإلجمالية ومعدالت االنتشار). 

)http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2017/ITU_Key_2005-2017_ICT_data.xls تــــم االطــــالع ،
 ).٢٠١٨آذار/ مارس  ٥ في

٣       : maximizing mobile. Washington (DC): 2012Information and communications for development 
World Bank; 2012 

TIONhttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICA(
ANDTECHNOLOGIES/0,,contentMDK:23242711~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282823,0

, accessed 10 October 2017).0.html  
٤           Free C, Phillips G, Galli L, Watson L, Felix L, Edwards P, et al. The effectiveness of mobile-

health technology-based health behaviour change or disease management interventions for health 
care consumers: a systematic review. PLoS Med. 2013;10:e1001362. doi: 
10.1371/journal.pmed.1001362. 

٥        Quinn C, Shardell M, Terrin M, Barr E, Ballew S, Gruber-Baldini A. Cluster-randomized trial of 
a mobile phone personalized behavioral intervention for blood glucose control. Diabetes Care. 2011; 
34:1934–42. doi: 10.2337/dc11-0366. 

٦        Things are looking app: mobile health apps are becoming more capable and potentially rather 
useful. The Economist. 10 March 2016 (http://www.economist.com/news/business/21694523-mobile-

accessed , looking-are-things-useful-rather-potentially-and-capable-more-comingbe-are-apps-health
).March 2018 5 
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تطبيقًا واســــــــــع النطاق لتلبية  الصــــــــــحة الرقميةوبرغم إمكانية تطبيق االســــــــــتراتيجيات والحلول التي توفرها   -٦
 هاالحلول وتعزيز  هذه مختلف احتياجات المرضـــى وفئات الســـكان، فإن الحكومات ترى كذلك أن من الصـــعب تقييم

  ودمجها. وثمة عدد من العوامل التي تسهم في ذلك، منها ما يلي:
 واضحة؛ تعّدد المشاريع التجريبية التي تفتقر إلى خطط أو إجراءات تعزيز 

  انعدام الترابط بين فرادى التطبيقات وعدم دمجها في القائم من اســــــــــــــتراتيجيات الصــــــــــــــحة اإللكترونية
 والبنى التحتية للمعلومات الصحية الوطنية؛

  التي توفرها الســــــريعة التطور االفتقار إلى المعايير واألدوات الالزمة إلجراء تقييم مقارن ألداء الحلول
احية الوظيفية، وإلمكانية تعزيز تلك الحلول وألهميتها النســــبية، مّما يســــفر عن من النالصــــحة الرقمية 

 انعدام البّينات الالزمة لوضع إرشادات معيارية؛

  والســــــــــــــيما   -وفي أوســـــــــــــــاط الوكاالت المانحة  –عدم اتباع نهج متعّدد القطاعات داخل الحكومة
يخص المشــــــــــــاركة بين وزارات الصــــــــــــحة ووزارات تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــــــاالت، والقواعد   فيما

  القطاع الخاص.و  مشغلي شبكات الجوال الُموصى بها بشأن المشاركة مع
  

 يها في المستقبل على سبيل األولويةفينبغي النظر  التي المجاالت
  

تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصـــــــــول على  بضـــــــــرورة ٢٠٣٠ُيســـــــــّلم في خطة التنمية المســـــــــتدامة لعام   -٧
تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت التي لديها القدرة على أداء دور رئيســي في حفز التقدم الُمحرز صــوب بلوغ عدد 

  قدم الُمحرز صوب بلوغها.من أهداف التنمية المستدامة وقياس الت
  

والترابط العالمي عند انتشارها إمكانيات كبيرة لتسريع وتيرة التقدم الذي ُتحرزه  التكنولوجيات الرقميةوتمتلك   -٨
. وقد الجيدةالدول األعضاء صوب تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بوسائل منها ضمان إتاحة الخدمات الصحية 

في مجال لمحمولة ا التكنولوجيات، وخصــــوصــــًا الصــــحة الرقميةتؤدي زيادة قدرات الدول األعضــــاء على اســــتخدام 
 كبيرًا في تحقيق تلك اإلمكانيات: ، دوراً الصحة

  
زيادة إمكانية الحصـــــــــــول على  زيادة إمكانية الحصـــــــــــول على خدمات الرعاية الصـــــــــــحية الجيدة.  )أ(

 التكنولوجيات الصـــــحة الرقمية وخصـــــوصـــــاً  خدمات الرعاية الصـــــحية من األغراض األســـــاســـــية الســـــتخدام
خالل تبادل البيانات الصـــــــحية بفعالية وفي الوقت المناســـــــب، والســـــــيما من  في مجال الصـــــــحةالمحمولة 

دمج قدرات األجهزة مثال على ذلك أن بالنســـــــــــــبة إلى فئات الســـــــــــــكان التي يصـــــــــــــعب الوصـــــــــــــول إليها. و 
المحمولة يؤدي إلى زيادة إتاحة تلك  التكنولوجياتالمتخصـــصـــة وأجهزة االســـتشـــعار بالقدرة المتأصـــلة في 

دان تشــــــــخيص األمراض ورصــــــــدها وتدبيرها عالجيًا وٕاجراء البحوث بشــــــــأنها. وعالوة في مي التكنولوجيات
حاســــــــــــــمة في الوظائف طيف من العلى ذلك، فإن تكنولوجيا المعلومات واالتصــــــــــــــاالت تدعم عملية أداء 

النظام الصـــــــــحي عن طريق تحســـــــــين القدرة على جمع المعلومات فيما يخص المجاالت الصـــــــــحية كافة، 
  المعلومات وٕادارتها وتوفيرها وتبادلها.وتحليل تلك 

  
وخفض وفيات األمهات ؛ زيادة فرص الحصــــول على خدمات رعاية الصــــحة الجنســــية واإلنجابية  (ب)

في كامل  في مجال الصــــــــــــحةالمحمولة  التكنولوجياتإن الهدف الُمحّدد بشــــــــــــأن دمج  .واألطفال والمواليد
وصــــحة األم والوليد والطفل هو هدف يرّكز على  الســــلســــلة المتصــــلة من خدمات رعاية الصــــحة الجنســــية

تحســـــــين نوعية التدخالت الصـــــــحية الميســـــــورة التكلفة والمجربة وتعزيز مســـــــتوى التغطية بتلك التدخالت. 
يلي: تســــــــجيل الزبائن إلكترونيًا، وتقييم وضــــــــع المحتاجين منهم إلى الخدمات األمر على ما  وينطوي هذا
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لموارد البشــــرية والســــلع الالزمة، وضــــمان تمكين الفئات المســــتفيدة من ورصــــدهم، وٕامدادهم بما يكفي من ا
السكان؛ وضمان تلبية القوى العاملة الصحية الحتياجات تلك الفئات، وتتبع األحداث الصحية واالستجابة 

  لها في الوقت المناسب، من أجل تحسين الحصائل وخفض معدل الوفيات.
  

غير الســــــــــــارية وحاالت األمراض غير الســــــــــــارية ن األمراض تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة ع  (ج)
المحمولة تحســين مســتوى الوعي  التكنولوجيات. تشــمل الفرص األخرى المتاحة بشــأن اســتخدام المصــاحبة

ألجل إحداث تغيير في عوامل الخطر الرئيســــية لإلصــــابة باألمراض غير الســــارية (بما فيها تعاطي التبغ 
ر الصحي وقلة النشاط البدني)، وتحسين تشخيص األمراض وتتبعها، فضًال والكحول والنظام الغذائي غي

عن تحســـــــــين الرعاية الذاتية والرعاية المنزلية والتدبير العالجي للحاالت الصـــــــــحية المزمنة بصـــــــــفة عامة 
  (ومنها داء السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية وأنواع السرطان وأمراض الجهاز التنفسي).

  
. أدت القيود المفروضــــــــــة على النهوج المتبعة حاليًا في ترصــــــــــد األمن الصــــــــــحي العالميتعزيز   (د)

وزيادة اســــتخدام الجمهور لشــــبكة اإلنترنت والهواتف المحمولة إلى اتباع  الســــارية وغير الســــارية األمراض
من الجمهور دعمًا لعملية ترصــــد األمراض. وتشــــمل مثًال  نهوج جديدة للحصــــول على المعلومات مباشــــرةً 

من فئات السكان  مباشرةً  الخاصة باألوبئة والصحةتلك النهوج، جمع المعلومات والبيانات عن المؤشرات 
المتضررة أو من غيرها من الجهات صاحبة المصلحة، من خالل اتباع نهوج من قبيل "تعهيد الجموع" أو 

  مجتمعات.إعداد التقارير عن ال
  

 عن طريقدولي لبيــــانــــات المريض  وجزإن فكرة إتــــاحــــة م زيــــادة مــــأمونيــــة الرعــــايــــة وجودتهــــا.  (ه)
اإلتاحة اآلمنة للمعلومات الالزمة  من خاللالمحمولة، ســــــــتزيد من مأمونية الرعاية وجودتها  التكنولوجيات

وارث والطوارئ وســــائر لألطباء الحاضــــرين في وقت الرعاية. ويكتســــي ذلك أهمية خاصــــة عند حدوث الك
المحمولة تسمح لألفراد بالوصول إلى سجالتهم الصحية  التكنولوجياتحاالت الرعاية غير المخطط لها. ف

الموجزة وتتيح لألطباء االطالع على هذه الســــــجالت في الوقت المالئم، ما يكتســــــي أهمية خاصــــــة عندما 
 يلتمس المرضى الرعاية خارج أماكن الرعاية المعتادة لهم.

 
بالخدمات الصحية يهدف اإلطار الخاص  زيادة مشاركة المريض واألسرة والمجتمع المحلي.  (و)

تركز على الناس إلى جعل ُنظم الرعاية الصحية أكثر استجابة الحتياجات األشخاص بوضع المتكاملة التي 
أن خلق ُنظم تقديم الخدمات التي تدعم الرعاية  كما ١المرضى وأسرهم في صميم ُنظم الرعاية الصحية.

المحمولة  التكنولوجياتعن طريق الحلول الرقمية والسيما حلول  الخاضعة لتوجيه المريض وأسرته بأنفسهم
 شكل تطورًا رئيسيًا في المستقبل القريب. ي، سفي مجال الصحة

  
وســــــــــــــّلمـــت المنظمـــة منـــذ مـــا يزيـــد على عقـــد من الزمـــان بـــالفـــائـــدة التي تعود بهـــا تكنولوجيـــا المعلومـــات   -٩

واالتصـــــــــــــــاالت على النظم والخدمات الصــــــــــــــحية، ويمكن االطالع على البّينات المتعلقة باألولوية الممنوحة لتلك 
اللجان اإلقليمية بشـــــــــــــــأن الصــــــــــــــحة التكنولوجيا في العديد من القرارات التي اعتمدتها جمعية الصــــــــــــــحة العالمية و 

 ٢اإللكترونية.

                                                           
 ) بشأن تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الناس.٢٠١٦( ٢٤-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

)، ٢٠١٣( ٢٤-٦٦ع  ص  ج)، و٢٠٠٥( ٢٨-٥٨ع  ص  جتشــــــمل قرارات جمعية الصــــــحة العالمية ذات الصــــــلة القرارين    ٢
)، ٢٠٠٦( AFR/RC56/R8)، و٢٠٠٦( ١٠-ق /٥٣ل إ  /ش مالقرارات   ومنهــا وقرارات مختلفــة اتخــذتهــا اللجــان اإلقليميــة،

 ).٢٠١٣( AFR/RC63/R5)، و٢٠١١( CD51.R5)، و٢٠١٠( AFR/RC60/R3و
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بين صفوف  ٢٠١٥وّثق المسح الذي أجراه مرصد المنظمة العالمي المعني بالصحة اإللكترونية في عام و   -١٠
بلدًا من البلدان التي  ١٢١الدول األعضـــــــاء الزيادة المفاجئة في اعتماد الصـــــــحة اإللكترونية بالبلدان. ويوجد اليوم 

تيجيات وطنية للصـــــــحة اإللكترونية، وهو ما يمثل بداية التحول من اتباع نهج غير مســـــــتدام قائم على لديها اســـــــترا
 ١المشاريع إلى اتباع آخر منظم ومتكامل ومعّد لغرض توظيف استثمارات عالية المردودية ومواءمة عمل الشركاء.

باالســــــتناد إلى الحلول القائمة  ،صــــــحة الرقميةبرامج الزيادة الطابع المنهجي لتنفيذ لفي هذا الســــــياق هناك إمكانية و 
باالقتران مع تزايد االهتمام في تقاســـم العبر الُمســـتخلصـــة واعتماد الســـياســـات  على المعايير والقابلة للتشـــغيل البيني

  المواتية.
  

وتواظب األمانة في معرض تعاونها مع االتحاد الدولي لالتصــــــــــــاالت على العمل من أجل رفع مســــــــــــتوى   -١١
وتســـــــــــــجيل االتجاهات وبناء القدرات ووضـــــــــــــع اإلرشـــــــــــــادات وتوليد البّينات وتوثيقها فيما يتعلق بالصـــــــــــــحة  الوعي

، بوصـــــــــــفها أداة لتعزيز إيتاء الخدمات الصـــــــــــحية المتكاملة التي تركز على الصـــــــــــحة الرقميةاإللكترونية، بما فيها 
المشــــاركة الموصــــى  قواعدفي إطار  والخاصالشــــراكات بين القطاعين العام على تعزيز التعاون  يعملكما  الناس.

  بها.
  

وفيمــا يلي المشــــــــــــــــاركــة التقنيــة الكبيرة من جــانــب األمــانــة فيمــا يخص وضــــــــــــــع وتنفيــذ البرامج المتعلقــة   -١٢
  :في مجال الصحةالمحمولة  التكنولوجياتب

 المشـــــــــتركة مع االتحاد الدولي لالتصـــــــــاالت والمعنونة "الهاتف المحمول في خدمة صـــــــــحتك" مبادرةال  
)Be He@lthy Be Mobile( وتدبيرها عالجيًا، وحاالتها  ألغراض الوقاية من األمراض غير السارية

  المصاحبة وعوامل الخطر المتعلقة بها، بما في ذلك تحسين تشخيص المرض وتتبعه؛

  التكنولوجياتتطبيقات  يهية بشــــــــــــــأن تدخالت الصــــــــــــــحة الرقمية، بما في ذلكالمبادئ التوجوضــــــــــــــع 
باستعراض البّينات  المعني التقني من خالل الفريق لتعزيز الُنظم الصحية في مجال الصحةالمحمولة 
  ؛الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل في مجالالمحمولة  التكنولوجياتبالخاصة 

 الحلول الرقمية.تعانة بمساعدة مرضى السل عن طريق االس  
  

الرقميــة أن تلعبــه في تعزيز الُنظم الصــــــــــــــحيــة في  للتكنولوجيــاتوتُقر المنظمــة بــالــدور المهم الــذي يمكن   -١٣
البلدان من أجل تحقيق التغطية الصــــــحية الشــــــاملة وأهداف التنمية المســــــتدامة المتعلقة بالصــــــحة وســــــائر األهداف 

في مجال المحمولة  التكنولوجياتالصـــــــحية. ولذا فإن أولويات المنظمة الجديدة في مجال الصـــــــحة الرقمية ومجال 
  تشمل ما يلي:تحديدًا،  الصحة

 على  المســـتقبلي وتوجههاالجماعية  أنشـــطتهامواءمة من أجل نهج االســـتراتيجي المّتبع حاليًا تحديث ال
اســــــــتخدام الصــــــــحة الرقمية دعمًا للتغطية ب ما يتعلقفي ،على جميع مســــــــتويات المنظمة نحو أفضــــــــل

قدم التقني في هذا الصــــــــــــــحية الشــــــــــــــاملة، مع مراعاة مجاالت التركيز التي قد تســــــــــــــتجد بناًء على الت
 المضمار؛ 

                                                           
  للمزيد من المعلومات انظر الموقع اإللكتروني للمرصد العالمي المعني بالصحة اإللكترونية    ١
)http://www.who.int/goe/policies/en،  ٢٠١٨آذار/ مارس  ٥تم االطالع في.( 
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  دعم التعاون بين القطاعات والتنســــــــــــيق بين مختلف المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة وغيرها
 في مجال الصحةالمحمولة  التكنولوجياتحلول من الهيئات، في سبيل تحديد حلول الصحة الرقمية و 

 ؛والتوسع فيهاالتكلفة واالبتكار، تحديدًا، التي تتسم بفّعالية 

  ؛والتبليغ بشأنهاتحديث آلية المرصد العالمي للصحة اإللكترونية لجمع البيانات 

  بناء مستودع للمعارف وأفضل الممارسات واألدوات لمساعدة الدول األعضاء على تنفيذ استراتيجياتها
 الخاصة بالصحة الرقمية؛

 التكنولوجياتبّينات بشـــــــأن اســـــــتخدام دعم وتعزيز الجهود الجاري بذلها لوضـــــــع إرشـــــــادات مســـــــندة بال 
من أجل تعزيز إيتاء الخدمات الصـــحية المتكاملة التي ترّكز على الناس  في مجال الصـــحةالمحمولة 

 وتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

  واالبتكارات الرقمية  في مجال الصـــــــحةالمحمولة  التكنولوجياتُأطر التقييم بشـــــــأن و تقديم اإلرشـــــــادات
وٕادارتها وتقييمها من أجل على اختيار حلول الصـــــــحة الرقمية واعتمادها  األعضـــــــاء الدوللمســـــــاعدة 

 المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحسن تصريف الشؤون واالستثمار؛

  العمل مع الدول األعضــاء والشــركاء على إقامة منصــات لتبادل البّينات والخبرات والممارســات الجيدة
بوصــــــفها وســــــيلة لتحقيق أهداف التنمية  في مجال الصــــــحةالمحمولة  اتالتكنولوجيفي ميدان تطبيق 

المســـــــتدامة، وهو أمر قد ينطوي على االســـــــتعانة بالشـــــــبكات القائمة إلنشـــــــاء مراكز إقليمية للمعارف 
 المذكورة؛ التكنولوجياتوالتمّيز بشأن 

  يقومون على  لذينادعم أنشــــــطة بناء القدرات وتمكين العاملين الصــــــحيين وفئات الســــــكان المســــــتفيدة
خدمتها من اســـتخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصـــاالت، وذلك من أجل تعزيز مشـــاركتها ومســـاءلتها، 

 التكنولوجياتوحفز ورصــــــــد التقدم الُمحرز بشــــــــأن بلوغ بعض أهداف التنمية المســــــــتدامة باســــــــتخدام 
  .في مجال الصحةالمحمولة 

  
  

  الصحةجمعية اإلجراء المطلوب من 
  
 إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير. ةمدعو  جمعية الصحة  -١٤
  
  

=     =     =  


