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  : الصحية المحمولة الالسلكيةالتقنيات 
   المحمولة الالسلكية تالتكنولوجيا استخدام

     العمومية الصحة خدمة في
  تقرير من األمانة

  
 
متزايـد األهميـة إليتـاء الخـدمات الصـحية وللصـحة العموميـة نظـرًا إلـى  أصبحت التقنيات المحمولة مصدراً   -١

سهولة استخدامها وانتشارها وقبولها على نطاق واسع. ووفقًا لما يرد في تقرير أعّده االتحاد الدولي لالتصاالت فـي 
ســتأثر البلــدان مليــارات اشــتراك فــي الهواتــف المحمولــة بأنحــاء العــالم أجمــع، ت ٧، فــإن هنــاك أكثــر مــن ٢٠١٥عــام 

ويزيــد فــي أمــاكن كثيــرة احتمــال حصــول  ٪ منهــا.٧٠المنخفضــة الــدخل أو تلــك المتوســطة الــدخل بنســبة تزيــد علــى 
  ١الفرد على هاتف محمول على احتمال حصوله على مياه نظيفة أو حساب مصرفي أو على خدمة الكهرباء.

 
فئــات الســكان مــع الخــدمات الصــحية الوطنيــة، وبإمكــان التقنيــات المحمولــة إحــداث ثــورة فــي كيفيــة تفاعــل   -٢
تبيَّن أن التقنيات الالسلكية المحمولة الصحية تزيد إتاحـة المعلومـات والخـدمات والمهـارات الصـحية، فضـًال عـن  إذ

تعزيزها للتغييرات اإليجابية في السلوكيات الصحية التي تحول دون ظهور األمراض الحادة والمزمنة. وتحقيقًا لتلك 
ب، تسعى الدول األعضاء إلى تحديد نهوج موحدة لتطبيـق التقنيـات الالسـلكية المحمولـة الصـحية فـي الـنظم المكاس

 والخدمات الصحية.
  
ويوجد نسبة متزايدة من السكان الذين يسـتعينون بـالهواتف المحمولـة للحصـول علـى المعلومـات والخـدمات   -٣

ابتـــداًء بالرســـائل النصـــية  –الصـــحية، ويتواصـــل اســـتحداث طائفـــة واســـعة مـــن الحلـــول القائمـــة علـــى تلـــك الهواتـــف 
إتاحــة الخــدمات والمعــارف والســلوكيات مــن أجــل تحســين  –القصــيرة وانتهــاًء بالتطبيقــات المعقــدة "للهواتــف الذكيــة" 
  ٢الصحية عبر طائفة من السياقات والفئات المستهدفة.

                                                           
، الُمتـاح علـى Information and communications for development: maximizing mobileانظـر منشـور البنـك الـدولي،    ١

  الرابط اإللكتروني التالي: 
/EXTERNAL/TOPICS/EXTINFORMATIONANDCOMMUNICATIONANDTECHNhttp://web.worldbank.org/WBSITE

OLOGIES/0,,contentMDK:23242711~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282823,00.html   

  ).٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٠(تم االطالع في 
، انظـر ٢٠١٢آذار/ مارس  ١٢يوم  ”The Economist(، “Things are looking app(مقال ُنِشر في مجلة اإليكونوميست    ٢

   :التالي الرابط اإللكتروني
http://www.economist.com/news/business/21694523-mobile-health-apps-are-becoming-more-capable-and-
potentially-rather-useful-things-are-looking   

 ).٢٠١٦أيار/ مايو  ١١(تم االطالع في 
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وبــرغم إمكانيــة تطبيــق االســتراتيجيات والحلــول التــي توفرهــا التقنيــات الالســلكية المحمولــة الصــحية تطبيقــًا   -٤
ذلك أن مـن الصـعب تقيـيم واسع النطـاق لتلبيـة مختلـف احتياجـات المرضـى وفئـات السـكان، فـإن الحكومـات تـرى كـ

الحلــول التــي توفرهــا التقنيــات المــذكورة وتعزيــز تلــك الحلــول ودمجهــا. وثمــة عــدد مــن العوامــل التــي تســهم فــي ذلــك، 
  منها ما يلي:
 تعّدد المشاريع التجريبية التي تفتقر إلى خطط أو إجراءات تعزيز واضحة؛ 

 ائم مـــن اســـتراتيجيات الصـــحة اإللكترونيـــة انعـــدام التـــرابط بـــين فـــرادى التطبيقـــات وعـــدم دمجهـــا فـــي القـــ
 والبنى التحتية للمعلومات الصحية الوطنية؛

  االفتقــــار إلــــى المعــــايير واألدوات الالزمــــة إلجــــراء تقيــــيم مقــــارن ألداء الحلــــول التــــي توفرهــــا التقنيــــات
نســبية، الالســلكية المحمولــة الصــحية مــن الناحيــة الوظيفيــة، وإلمكانيــة تعزيــز تلــك الحلــول وألهميتهــا ال

 مّما يسفر عن انعدام البّينات الالزمة لوضع إرشادات معيارية؛

  والسيما فيما يخص المشـاركة بـين وزارات الصـحة  –عدم اتباع نهج متعّدد القطاعات داخل الحكومة
ووزارات تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت، والقواعــــد الُموصــــى بهــــا بشــــأن المشــــاركة مــــع القطــــاع 

  الخاص.
  
بضــرورة تحقيــق زيــادة كبيـــرة فــي فــرص الحصــول علـــى  ٢٠٣٠ُيســّلم فــي خطــة التنميــة المســـتدامة لعــام و   -٥

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي لديها القدرة على أداء دور رئيسي في حفز التقدم الُمحرز صوب بلـوغ عـدد 
  قدم الُمحرز صوب بلوغها.من أهداف التنمية المستدامة وقياس الت

  
لــك تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والتــرابط العــالمي عنــد انتشــارها إمكانيــات كبيــرة لتســريع وتيــرة وتمت  -٦

التقدم الذي ُتحرزه الدول األعضـاء صـوب تحقيـق التغطيـة الصـحية الشـاملة، بوسـائل منهـا ضـمان إتاحـة الخـدمات 
خدام تكنولوجيا المعلومـات واالتصـاالت . وقد تؤدي زيادة قدرات الدول األعضاء على استالجيدة الصحية األساسية

كبيــرًا فــي تحقيــق  ألغــراض الصــحة (الصــحة اإللكترونيــة)، وخصوصــًا التقنيــات الالســلكية المحمولــة الصــحية، دوراً 
 تلك اإلمكانيات:

  
إمكانيـــة الحصـــول علـــى زيـــادة  .إمكانيـــة الحصـــول علـــى خـــدمات الرعايـــة الصـــحية الجيـــدةزيـــادة   )أ(

التقنيــات الالســلكية المحمولــة الصــحية مــن خــدمات الرعايــة الصــحية مــن األغــراض األساســية الســتخدام 
خـــالل تبـــادل البيانـــات الصـــحية بفعاليـــة وفـــي الوقـــت المناســـب، والســـيما بالنســـبة إلـــى فئـــات الســـكان التـــي 

االستشـعار بالقـدرة المتأصـلة فـي  يصعب الوصول إليها. ويؤدي دمـج قـدرات األجهـزة المتخصصـة وأجهـزة
التقنيات المحمولة إلى زيادة إتاحة تلك التقنيـات فـي ميـدان تشـخيص األمـراض ورصـدها وتـدبيرها عالجيـًا 
وٕاجـــراء البحـــوث بشـــأنها. وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت تـــدعم عمليـــة أداء 

القدرة على جمع المعلومات فيمـا يخـص المجـاالت وظائف حاسمة في النظام الصحي عن طريق تحسين 
  الصحية كافة، وتحليل تلك المعلومات وٕادارتها وتوفيرها وتبادلها.

  
وخفـض وفيـات األمهـات ؛ زيادة فرص الحصول علـى خـدمات رعايـة الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة  (ب)

محمولة الصـحية فـي كامـل السلسـلة إن الهدف الُمحّدد بشأن دمج التقنيات الالسلكية ال .واألطفال والمواليد
المتصــلة مــن خــدمات رعايــة الصــحة الجنســية وصــحة األم والوليــد والطفــل هــو هــدف يرّكــز علــى تحســين 
 نوعية التدخالت الصحية الميسورة التكلفة والمجربة وتعزيز مستوى التغطية بتلك التـدخالت. وينطـوي هـذا

قيــيم وضــع المحتــاجين مــنهم إلــى الخــدمات ورصــدهم، يلــي: تســجيل الزبــائن إلكترونيــًا، وت األمــر علــى مــا
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وٕامــدادهم بمــا يكفــي مــن المــوارد البشــرية والســلع الالزمــة، وضــمان تمكــين الفئــات المســتفيدة مــن الســكان؛ 
وضمان تلبية القوى العاملة الصحية الحتياجات تلك الفئات، وتتبع األحـداث الصـحية واالسـتجابة لهـا فـي 

  ين الحصائل وخفض معدل الوفيات.الوقت المناسب، من أجل تحس
  

. تشــمل الفــرص األخــرى المتاحــة غيــر الســاريةتخفــيض الوفيــات المبكــرة الناجمــة عــن األمــراض   (ج)
بشأن استخدام التقنيات المحمولة تحسين مسـتوى الـوعي ألجـل إحـداث تغييـر فـي عوامـل الخطـر الرئيسـية 

والكحــول والنظــام الغــذائي غيــر الصــحي وقلــة لإلصــابة بــاألمراض غيــر الســارية (بمــا فيهــا تعــاطي التبــغ 
النشاط البدني)، وتحسين تشخيص األمراض وتتبعها، فضًال عن تحسـين الرعايـة الذاتيـة والرعايـة المنزليـة 
والتــدبير العالجــي للحــاالت الصــحية المزمنــة بصــفة عامــة (ومنهــا داء الســكري وأمــراض القلــب واألوعيــة 

  جهاز التنفسي).الدموية وأنواع السرطان وأمراض ال
  

. أدت القيـــود المفروضـــة علـــى النهـــوج المتبعـــة حاليـــًا فـــي ترصـــد تعزيـــز األمـــن الصـــحي العـــالمي  (د)
األمــراض وزيــادة اســتخدام الجمهــور لشــبكة اإلنترنــت والهواتــف المحمولــة إلــى اتبــاع نهــوج جديــدة للحصــول 

ل مـــثًال تلـــك النهـــوج، جمـــع علـــى المعلومـــات مباشـــرة مـــن الجمهـــور دعمـــًا لعمليـــة ترصـــد األمـــراض. وتشـــم
المعلومات والبيانات عن المؤشرات مباشرة من فئات السكان المتضررة أو من غيرها من الجهات صاحبة 

  المصلحة، من خالل اتباع نهوج من قبيل "تعهيد الجموع" أو إعداد التقارير عن المجتمعات.
  
التــــي تعــــود بهــــا تكنولوجيــــا المعلومــــات وســــّلمت المنظمــــة منــــذ مــــا يزيــــد علــــى عقــــد مــــن الزمــــان بالفائــــدة   -٧

واالتصـــاالت علـــى الـــنظم والخـــدمات الصـــحية، ويمكـــن االطـــالع علـــى البّينـــات المتعلقـــة باألولويـــة الممنوحـــة لتلـــك 
التكنولوجيــــا فــــي العديــــد مــــن القــــرارات التــــي اعتمــــدتها جمعيــــة الصــــحة العالميــــة واللجــــان اإلقليميــــة بشــــأن الصــــحة 

 ١اإللكترونية.
  
بـــين  ٢٠١٥مســـح الـــذي أجـــراه مرصـــد المنظمـــة العـــالمي المعنـــي بالصـــحة اإللكترونيـــة فـــي عـــام وثّـــق الو   -٨

بلـــدًا مـــن  ١٢١صـــفوف الـــدول األعضـــاء الزيـــادة المفاجئـــة فـــي اعتمـــاد الصـــحة اإللكترونيـــة بالبلـــدان. ويوجـــد اليـــوم 
ل مـن اتبـاع نهـج غيـر مسـتدام البلدان التي لديها استراتيجيات وطنية للصحة اإللكترونية، وهو ما يمثل بداية التحـو 

قائم على المشاريع إلى اتباع آخر منظم ومتكامل ومعّد لغرض توظيف استثمارات عالية المردوديـة ومواءمـة عمـل 
الُمحتمـــل فـــي هـــذا الســـياق زيـــادة الطـــابع المنهجـــي لتنفيـــذ البـــرامج المتعلقـــة بالتقنيـــات الالســـلكية  ومـــن ٢الشـــركاء.

  المحمولة الصحية، باالقتران مع تزايد االهتمام في تقاسم العبر الُمستخلصة واعتماد السياسات المواتية.
  
عمــل مــن أجــل رفــع مســتوى وتواظــب األمانــة فــي معــرض تعاونهــا مــع االتحــاد الــدولي لالتصــاالت علــى ال  -٩

ــــق بالصــــحة  ــــات وتوثيقهــــا فيمــــا يتعل ــــد البّين ــــدرات ووضــــع اإلرشــــادات وتولي ــــاء الق ــــوعي وتســــجيل االتجاهــــات وبن ال
اإللكترونية، بما فيها التقنيات الالسلكية المحمولة الصحية، بوصفها أداة لتعزيز إيتـاء الخـدمات الصـحية المتكاملـة 

  التي تركز على الناس.

                                                           
بشــــأن  ٢٤-٦٦ع  ص  جلقــــرار )، وا٢٠٠٥بشــــأن الصــــحة اإللكترونيــــة ( ٢٨-٥٨ع  ص  جتشــــمل القــــرارات المعنيــــة القــــرار    ١

)، وقــــــــرارات مختلفــــــــة اتخــــــــذتها اللجــــــــان ٢٠١٣( القياســــــــي والتشــــــــغيل البينــــــــي فــــــــي مجــــــــال الصــــــــحة اإللكترونيــــــــةالتوحيــــــــد 
)، ٢٠٠٦( AFR/RC56/R8)، والقـــــــــــــرار ٢٠٠٦( EM/RC53/R.10 ١٠-/ ق ٥٣ل إ / ش م القـــــــــــــرار ومنهـــــــــــــا اإلقليميـــــــــــــة،

 ).٢٠١٣( AFR/RC63/R5)، والقرار ٢٠١١(  CD51.R5 )، والقرار٢٠١٠( AFR/RC60/R3  والقرار

 انظـــــــر الموقـــــــع اإللكترونـــــــي للمرصـــــــد العـــــــالمي المعنـــــــي بالصـــــــحة اإللكترونيـــــــة علـــــــى الـــــــرابط اإللكترونـــــــي التـــــــالي:   ٢
http://www.who.int/goe/policies/en  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٠(تم االطالع في.( 
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لي المشاركة التقنيـة الكبيـرة مـن جانـب األمانـة فيمـا يخـص وضـع وتنفيـذ البـرامج المتعلقـة بالتقنيـات وفيما ي  -١٠
  الالسلكية المحمولة الصحية:

 مبــادرة المشــتركة مــع االتحــاد الــدولي لالتصــاالت والمعنونــة "الهــاتف المحمــول فــي خدمــة صــحتك"ال  
)Be He@lthy Be Mobile( وتدبيرها عالجيًا؛ ألغراض الوقاية من األمراض غير السارية  

 إرشادات بشأن تطبيقات التقنيات الالسلكية المحمولة الصحية في مجال الصحة اإلنجابيـة مـن  وضع
خالل قيام الفريق المعني بالصحة اإلنجابية وصحة األم والطفـل باسـتعراض النـواحي التقنيـة للتقنيـات 

  ؛المذكورة والبّينات المتعلقة بها
 مية.الحلول الرقمساعدة مرضى السل عن طريق االستعانة ب  

  
  وفيما يلي األولويات الجديدة للمنظمة فيما يخص مجال التقنيات الالسلكية المحمولة الصحية:  -١١

 وتعزيز الجهود الجاري بذلها لوضع إرشـادات مسـندة بالبّينـات بشـأن اسـتخدام التقنيـات الالسـلكية  دعم
المحمولة الصحية من أجل تعزيز إيتـاء الخـدمات الصـحية المتكاملـة التـي ترّكـز علـى النـاس وتحقيـق 

 التغطية الصحية الشاملة؛

 لصــــحية وٕادارتهــــا وتقييمهــــا مــــن أجــــل تقــــديم إرشــــادات بشــــأن اعتمــــاد التقنيــــات الالســــلكية المحمولــــة ا
المساعدة فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بحسـن تصـريف الشـؤون واالسـتثمار، والتـي قـد تشـمل إرشـادات 

 بصدد توفير ما يلزم من معلومات لوضع برامج واستراتيجيات وطنية وٕاجراءات تشغيل معيارية؛

 ل البّينـات والخبـرات والممارسـات الجيـدة العمل مع الدول األعضاء والشركاء على إقامة منصات لتباد
فـــي ميـــدان تطبيـــق التقنيـــات الالســـلكية المحمولـــة الصـــحية بوصـــفها وســـيلة لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســتدامة، وهـــو أمـــر قـــد ينطـــوي علـــى االســتعانة بالشـــبكات القائمـــة إلنشـــاء مراكـــز إقليميـــة للمعـــارف 

 والتمّيز بشأن التقنيات المذكورة؛

 يقومــون علــى  الــذينء القــدرات وتمكــين العــاملين الصــحيين وفئــات الســكان المســتفيدة دعــم أنشــطة بنــا
خدمتها من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت، وذلـك مـن أجـل تعزيـز مشـاركتها ومسـاءلتها، 
وحفز ورصد التقدم الُمحرز بشأن بلـوغ بعـض أهـداف التنميـة المسـتدامة باسـتخدام التقنيـات الالسـلكية 

  حمولة الصحية.الم
  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
  المجلس التنفيذي مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -١٢
  
  

=     =     =  


