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 التكنولوجيات المحمولة في مجال الصحة
  
  

  استخدام التكنولوجيات الرقمية المالئمة في خدمة الصحة العمومية
  
  

  المدير العامتقرير من 
  
 
نظــر المجلــس التنفيــذي فــي دورتــه التاســعة والثالثــين بعــد المائــة فــي نســخة ســابقة  ،٢٠١٦فــي أيــار/ مــايو   -١

فـــي دورة المجلـــس  مجـــال الصـــحةفـــي المحمولـــة  التكنولوجيـــاتاســـتخدام واقتُـــرح إدراج بنـــد عـــن  ١مـــن هـــذا التقريـــر.
، وقبــل هــذه الــدورة اتفــق أعضــاء مكتــب المجلــس علــى إرجــاء ٢٠١٧األربعــين بعــد المائــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير 

 وتشـمل هـذه النسـخة المحّدثـة مـن التقريـر ٢٠١٨.٢النظر في هذا البند إلى دورة المجلس في كـانون الثـاني/ ينـاير 
الرقميــــة األخــــرى فــــي خدمــــة الصــــحة العموميــــة. ولــــذا فــــإن التقريــــر يتجــــاوز نطــــاق  لتكنولوجيــــاتااســــتخدام  أيضــــاً 

  المحمولة، ولكنه يشملها. لتكنولوجياتا
  
المحمولــة  التكنولوجيــاتالالســلكية المحمولــة فــي خدمــة الصــحة العموميــة أو  التكنولوجيــاتوُيعــد اســتخدام   -٢

أ مـــن الصـــحة اإللكترونيـــة، التـــي تشـــير إلـــى اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات جـــزءًا ال يتجـــز  ٣،فـــي مجـــال الصـــحة
في يومنـا و  ٤واالتصاالت على نحو فّعال من حيث التكلفة ومأمون، في دعم الصحة والمجاالت المتعلقة بالصحة.

ورة مثـل كمصطلح جامع يشمل الصحة اإللكترونية والمجـاالت المتطـ عادةً ُيستخدم مصطلح "الصحة الرقمية" هذا، 
والـذكاء االصـطناعي، علـى سـبيل  ،"البيانـات الضـخمة" والجينوميـات ميـاديناستخدام علـوم الحوسـبة المتقدمـة (فـي 

  المثال).
  
 .مصـــدرًا متزايـــد األهميـــة إليتـــاء الخـــدمات الصـــحية وللصـــحة العموميـــة الرقميـــةالتكنولوجيـــات أصـــبحت و   -٣
نظــرًا إلــى ســهولة اســتخدامها وانتشــارها وقبولهــا علــى  الالســلكية المحمولــة ُتعــد مالئمــة بصــفة خاصــة التكنولوجيــاتف

مليــارات اشــتراك فــي الهواتــف المحمولــة  ٧هنــاك أكثــر مــن  كــانالتحــاد الــدولي لالتصــاالت، لنطــاق واســع. ووفقــًا 

                                                           
، المحاضـر المـوجزة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه ١/ سجالت/١٣٩/٢٠١٦م ت؛ وانظر أيضًا الوثيقة ١٣٩/٨م تالوثيقة    ١

 .(باإلنكليزية) ١التاسعة والثالثين بعد المائة، الجلسة الثالثة، الفرع 

 (المشروح). ١٤٠/١م تانظر الوثيقة    ٢

 .١٣٩/٨م تانظر الوثيقة    ٣

 ). ٢٠٠٥بشأن الصحة اإللكترونية ( ٢٨-٥٨ج ص عانظر القرار    ٤
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٪ ٧٠بنســبة تزيــد علــى  ١،٢الــدخلالمتوســطة و البلــدان المنخفضــة  تســتأثر وا، ٢٠١٥بأنحــاء العــالم أجمــع فــي عــام 
يزيد احتمال حصول الفـرد علـى هـاتف محمـول علـى احتمـال حصـوله علـى ميـاه في العديد من هذه البلدان و  منها.

  ٣نظيفة أو حساب مصرفي أو على خدمة الكهرباء.
 
إحداث ثـورة فـي  ،في مجال الصحة المحمولة الالسلكية التكنولوجياتالرقمية، مثل التكنولوجيات وبإمكان   -٤

فـي المحمولـة  والتكنولوجيـات الصـحة الرقميـة تبيَّن أن كيفية تفاعل فئات السكان مع الخدمات الصحية الوطنية، إذ
تزيـــد إتاحـــة المعلومـــات والخـــدمات والمهـــارات تحّســـن جـــودة الرعايـــة ومـــدى التغطيـــة بهـــا، و  تحديـــدًا، مجـــال الصـــحة

جابيـة فـي السـلوكيات الصـحية التـي تحـول دون ظهـور األمـراض الحـادة الصحية، فضًال عن تعزيزها للتغييرات اإلي
فـي  الصـحة الرقميـةوتحقيقًا لتلك المكاسب، تسعى الـدول األعضـاء إلـى تحديـد نهـوج موحـدة لتطبيـق  ٤،٥والمزمنة.

 النظم والخدمات الصحية.
  
علـى المعلومـات والخـدمات ويوجد نسبة متزايدة من السكان الذين يسـتعينون بـالهواتف المحمولـة للحصـول   -٥

ابتـــداًء بالرســـائل النصـــية  –الصـــحية، ويتواصـــل اســـتحداث طائفـــة واســـعة مـــن الحلـــول القائمـــة علـــى تلـــك الهواتـــف 
مــن أجــل تحســين إتاحــة الخــدمات والمعــارف والســلوكيات  –القصــيرة وانتهــاًء بالتطبيقــات المعقــدة "للهواتــف الذكيــة" 

  ٦ت المستهدفة.الصحية عبر طائفة من السياقات والفئا
  
تطبيقـــًا واســـع النطـــاق لتلبيـــة  الصـــحة الرقميـــةوبـــرغم إمكانيـــة تطبيـــق االســـتراتيجيات والحلـــول التـــي توفرهـــا   -٦

 هـاالحلـول وتعزيز  هـذه مختلف احتياجات المرضى وفئات السكان، فإن الحكومات ترى كذلك أن مـن الصـعب تقيـيم
  ودمجها. وثمة عدد من العوامل التي تسهم في ذلك، منها ما يلي:

 تعّدد المشاريع التجريبية التي تفتقر إلى خطط أو إجراءات تعزيز واضحة؛ 

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

 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ١٠في 

فـــي: المؤشـــرات الرئيســـية لتكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت فـــي  ،االشـــتراكات فـــي خـــدمات الهـــاتف الخلـــوي المحمـــول   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 تـــــــم االطـــــــالع ،
 ).٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ١٠في 

٣       Information and communications for development 2012: maximizing mobile. Washington (DC): 
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. The Economist. 10 March 2016 
(http://www.economist.com/news/business/21694523-mobile-health-apps-are-becoming-more-

).accessed 6 October 2017, looking-are-things-useful-rather-potentially-and-capable 
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  انعـــدام التـــرابط بـــين فـــرادى التطبيقـــات وعـــدم دمجهـــا فـــي القـــائم مـــن اســـتراتيجيات الصـــحة اإللكترونيـــة
 ؛والبنى التحتية للمعلومات الصحية الوطنية

  التـي توفرهـا السـريعة التطـور االفتقار إلى المعايير واألدوات الالزمة إلجراء تقييم مقارن ألداء الحلول
من الناحية الوظيفية، وإلمكانية تعزيـز تلـك الحلـول وألهميتهـا النسـبية، مّمـا يسـفر عـن الصحة الرقمية 

 انعدام البّينات الالزمة لوضع إرشادات معيارية؛

 والســــيما   -وفــــي أوســــاط الوكــــاالت المانحــــة  –عــــّدد القطاعــــات داخــــل الحكومــــة عــــدم اتبــــاع نهــــج مت
يخــــص المشــــاركة بــــين وزارات الصــــحة ووزارات تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت، والقواعــــد  فيمــــا

  الُموصى بها بشأن المشاركة مع القطاع الخاص.
  

 يها في المستقبل على سبيل األولويةفينبغي النظر  التي المجاالت
  
بضـــرورة تحقيـــق زيـــادة كبيـــرة فـــي فـــرص الحصـــول علـــى  ٢٠٣٠ُيســـّلم فـــي خطـــة التنميـــة المســـتدامة لعـــام   -٧

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

  
والتـــرابط العـــالمي عنـــد انتشـــارها إمكانيـــات كبيـــرة لتســـريع وتيـــرة التقـــدم الـــذي  التكنولوجيـــات الرقميـــةوتمتلـــك   -٨

ُتحــرزه الــدول األعضــاء صــوب تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة، بوســائل منهــا ضــمان إتاحــة الخــدمات الصــحية 
المحمولـة  التكنولوجيـات، وخصوصـًا ميـةالصـحة الرق. وقد تؤدي زيادة قدرات الدول األعضاء علـى اسـتخدام الجيدة

 كبيرًا في تحقيق تلك اإلمكانيات: ، دوراً في مجال الصحة
  

زيـــادة إمكانيـــة الحصـــول علـــى  زيـــادة إمكانيـــة الحصـــول علـــى خـــدمات الرعايـــة الصـــحية الجيـــدة.  )أ(
 التكنولوجيـــات الصـــحة الرقميـــة وخصوصـــاً  خـــدمات الرعايـــة الصـــحية مـــن األغـــراض األساســـية الســـتخدام

مــن خــالل تبــادل البيانــات الصــحية بفعاليــة وفــي الوقــت المناســب، والســيما  فــي مجــال الصــحةالمحمولــة 
دمــــج قــــدرات األجهــــزة مثــــال علــــى ذلــــك أن بالنســــبة إلــــى فئــــات الســــكان التــــي يصــــعب الوصــــول إليهــــا. و 

تلـك  المحمولـة يـؤدي إلـى زيـادة إتاحـة لتكنولوجيـاتاالمتخصصة وأجهـزة االستشـعار بالقـدرة المتأصـلة فـي 
ــًا وٕاجــراء البحــوث بشــأنها. وعــالوة  لتكنولوجيــاتا فــي ميــدان تشــخيص األمــراض ورصــدها وتــدبيرها عالجي

حاســمة فــي الوظــائف طيــف مــن العلــى ذلــك، فــإن تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت تــدعم عمليــة أداء 
ة، النظــام الصــحي عــن طريــق تحســين القــدرة علــى جمــع المعلومــات فيمــا يخــص المجــاالت الصــحية كافــ

  وتحليل تلك المعلومات وٕادارتها وتوفيرها وتبادلها.
  

وخفـض وفيـات األمهـات ؛ زيادة فرص الحصول علـى خـدمات رعايـة الصـحة الجنسـية واإلنجابيـة  (ب)
فــي كامــل  فــي مجــال الصــحةالمحمولــة  التكنولوجيــاتإن الهــدف الُمحــّدد بشــأن دمــج  .واألطفــال والمواليــد

الصــحة الجنســية وصــحة األم والوليــد والطفــل هــو هــدف يرّكــز علــى  السلســلة المتصــلة مــن خــدمات رعايــة
تحســـين نوعيـــة التـــدخالت الصـــحية الميســـورة التكلفـــة والمجربـــة وتعزيـــز مســـتوى التغطيـــة بتلـــك التـــدخالت. 

يلـي: تسـجيل الزبـائن إلكترونيـًا، وتقيـيم وضـع المحتـاجين مـنهم إلـى الخـدمات األمـر علـى مـا  وينطوي هـذا
بمــا يكفــي مــن المــوارد البشــرية والســلع الالزمــة، وضــمان تمكــين الفئــات المســتفيدة مــن  ورصــدهم، وٕامــدادهم

السكان؛ وضمان تلبية القوى العاملة الصحية الحتياجات تلك الفئات، وتتبع األحداث الصحية واالستجابة 
  لها في الوقت المناسب، من أجل تحسين الحصائل وخفض معدل الوفيات.
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غيــر الســارية وحــاالت األمــراض غيــر الســارية بكــرة الناجمــة عــن األمــراض تخفــيض الوفيــات الم  (ج)
المحمولـة تحسـين مسـتوى الـوعي  التكنولوجيـات. تشمل الفرص األخرى المتاحـة بشـأن اسـتخدام المصاحبة

ألجل إحداث تغيير في عوامل الخطـر الرئيسـية لإلصـابة بـاألمراض غيـر السـارية (بمـا فيهـا تعـاطي التبـغ 
والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني)، وتحسين تشخيص األمـراض وتتبعهـا، فضـًال والكحول 

عــن تحســين الرعايــة الذاتيــة والرعايــة المنزليــة والتــدبير العالجــي للحــاالت الصــحية المزمنــة بصــفة عامــة 
  نفسي).(ومنها داء السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية وأنواع السرطان وأمراض الجهاز الت

  
. أدت القيـــود المفروضـــة علـــى النهـــوج المتبعـــة حاليـــًا فـــي ترصـــد تعزيـــز األمـــن الصـــحي العـــالمي  (د)

وزيــادة اســتخدام الجمهــور لشــبكة اإلنترنــت والهواتــف المحمولــة إلــى اتبــاع  الســارية وغيــر الســارية األمــراض
األمـراض. وتشـمل مـثًال  مـن الجمهـور دعمـًا لعمليـة ترصـد نهوج جديـدة للحصـول علـى المعلومـات مباشـرةً 

مـن فئـات السـكان  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 

  إعداد التقارير عن المجتمعات.
  

 عــــن طريــــقدولــــي لبيانــــات المــــريض  وجزإن فكــــرة إتاحــــة مــــ لرعايــــة وجودتهــــا.زيــــادة مأمونيــــة ا  (ه)
اإلتاحـة اآلمنـة للمعلومـات الالزمـة  مـن خـاللالمحمولة، ستزيد من مأمونية الرعاية وجودتها  لتكنولوجياتا

لألطباء الحاضـرين فـي وقـت الرعايـة. ويكتسـي ذلـك أهميـة خاصـة عنـد حـدوث الكـوارث والطـوارئ وسـائر 
المحمولة تسمح لألفراد بالوصول إلى سجالتهم الصـحية  لتكنولوجياتاحاالت الرعاية غير المخطط لها. ف

فـي الوقـت المالئـم، مـا يكتسـي أهميـة خاصـة عنـدما الموجزة وتتـيح لألطبـاء االطـالع علـى هـذه السـجالت 
 يلتمس المرضى الرعاية خارج أماكن الرعاية المعتادة لهم.

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

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

 التكنولوجياتعن طريق الحلول الرقمية والسيما حلول  الخاضعة لتوجيه المريض وأسرته بأنفسهمالرعاية 
 لقريب. شكل تطورًا رئيسيًا في المستقبل اي، سفي مجال الصحةالمحمولة 

  
وســــّلمت المنظمــــة منــــذ مــــا يزيــــد علــــى عقــــد مــــن الزمــــان بالفائــــدة التــــي تعــــود بهــــا تكنولوجيــــا المعلومــــات   -٩

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

 ٢اإللكترونية.
  

بـــين  ٢٠١٥وثّـــق المســـح الـــذي أجـــراه مرصـــد المنظمـــة العـــالمي المعنـــي بالصـــحة اإللكترونيـــة فـــي عـــام و   -١٠
بلـــدًا مـــن  ١٢١صـــفوف الـــدول األعضـــاء الزيـــادة المفاجئـــة فـــي اعتمـــاد الصـــحة اإللكترونيـــة بالبلـــدان. ويوجـــد اليـــوم 

التي لديها استراتيجيات وطنية للصحة اإللكترونية، وهو ما يمثل بداية التحـول مـن اتبـاع نهـج غيـر مسـتدام البلدان 

                                                           
 اس.) بشأن تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة التي تركز على الن٢٠١٦( ٢٤-٦٩ج ص عانظر القرار    ١

)، ٢٠١٣( ٢٤-٦٦ع  ص  ج)، و٢٠٠٥( ٢٨-٥٨ع  ص  جتشـــمل قـــرارات جمعيـــة الصـــحة العالميـــة ذات الصـــلة القـــرارين    ٢
)، ٢٠٠٦( AFR/RC56/R8)، و٢٠٠٦( ١٠-/ ق٥٣ل إ / ش مالقــرارات   ومنهــا وقــرارات مختلفــة اتخــذتها اللجــان اإلقليميــة،

 ).٢٠١٣( AFR/RC63/R5)، و٢٠١١( CD51.R5)، و٢٠١٠( AFR/RC60/R3و
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قائم على المشاريع إلى اتباع آخر منظم ومتكامل ومعّد لغرض توظيف استثمارات عالية المردوديـة ومواءمـة عمـل 
باالســـتناد إلـــى  ،بـــرامج الصـــحة الرقميـــةلتنفيـــذ  زيـــادة الطـــابع المنهجـــيلفـــي هـــذا الســـياق هنـــاك إمكانيـــة و  ١الشـــركاء.

بــاالقتران مــع تزايــد االهتمــام فــي تقاســم العبــر الُمستخلصــة  الحلــول القائمــة علــى المعــايير والقابلــة للتشــغيل البينــي
  واعتماد السياسات المواتية.

  
رفــع مســتوى  وتواظــب األمانــة فــي معــرض تعاونهــا مــع االتحــاد الــدولي لالتصــاالت علــى العمــل مــن أجــل  -١١

ــــق بالصــــحة  ــــات وتوثيقهــــا فيمــــا يتعل ــــد البّين ــــدرات ووضــــع اإلرشــــادات وتولي ــــاء الق ــــوعي وتســــجيل االتجاهــــات وبن ال
، بوصـــفها أداة لتعزيـــز إيتـــاء الخـــدمات الصـــحية المتكاملـــة التـــي تركـــز علـــى الصـــحة الرقميـــةاإللكترونيـــة، بمـــا فيهـــا 

  الناس.
  

ــــة فيمــــا يخــــص وضــــع وتنفيــــذ البــــرامج المتعلقــــة  وفيمــــا يلــــي المشــــاركة التقنيــــة الكبيــــرة مــــن  -١٢ جانــــب األمان
  :في مجال الصحةالمحمولة  التكنولوجياتب

 مبــادرة المشــتركة مــع االتحــاد الــدولي لالتصــاالت والمعنونــة "الهــاتف المحمــول فــي خدمــة صــحتك"ال  
)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؛
  التكنولوجيــــاتتطبيقــــات  المبــــادئ التوجيهيــــة بشــــأن تــــدخالت الصــــحة الرقميــــة، بمــــا فــــي ذلــــكوضــــع 

اســـتعراض ب المعنـــي التقنـــي مـــن خـــالل الفريـــق لتعزيـــز الـــُنظم الصـــحية فـــي مجـــال الصـــحةالمحمولـــة 
  ؛الصحة اإلنجابية وصحة األم والطفل في مجالالمحمولة  التكنولوجياتبالبّينات الخاصة 

 الحلول الرقمية.مساعدة مرضى السل عن طريق االستعانة ب  
  

الرقميـــة أن تلعبـــه فـــي تعزيـــز الـــُنظم الصـــحية فـــي  للتكنولوجيـــاتوتُقـــر المنظمـــة بالـــدور المهـــم الـــذي يمكـــن   -١٣
البلــدان مــن أجــل تحقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة وأهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالصــحة وســائر األهــداف 

فـي مجـال المحمولـة  التكنولوجيـاتالصحية. ولذا فإن أولويات المنظمـة الجديـدة فـي مجـال الصـحة الرقميـة ومجـال 
  تشمل ما يلي:تحديدًا،  الصحة

 علـى  المسـتقبلي وتوجههـاالجماعيـة  أنشـطتهامواءمة من أجل نهج االستراتيجي المّتبع حاليًا تحديث ال
اســـتخدام الصـــحة الرقميـــة دعمـــًا للتغطيـــة ب مـــا يتعلـــقفي ،علـــى جميـــع مســـتويات المنظمـــة نحـــو أفضـــل

الصـــحية الشـــاملة، مـــع مراعـــاة مجـــاالت التركيـــز التـــي قـــد تســـتجد بنـــاًء علـــى التقـــدم التقنـــي فـــي هـــذا 
 المضمار؛ 

  دعم التعاون بين القطاعـات والتنسـيق بـين مختلـف المنظمـات التابعـة لمنظومـة األمـم المتحـدة وغيرهـا
 في مجال الصحةالمحمولة  التكنولوجياتحلول حة الرقمية و من الهيئات، في سبيل تحديد حلول الص

 ؛التكلفة واالبتكار، والتوسع فيهاتحديدًا، التي تتسم بفّعالية 

  ؛والتبليغ بشأنهاتحديث آلية المرصد العالمي للصحة اإللكترونية لجمع البيانات 

                                                           
  للمزيد من المعلومات انظر الموقع اإللكتروني للمرصد العالمي المعني بالصحة اإللكترونية    ١
)http://www.who.int/goe/policies/en،  ٢٠١٧تشرين األول/ أكتوبر  ٤تم االطالع في.( 
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  ــــــدول األعضــــــاء ــــــذ بنــــــاء مســــــتودع للمعــــــارف وأفضــــــل الممارســــــات واألدوات لمســــــاعدة ال ــــــى تنفي عل
 استراتيجياتها الخاصة بالصحة الرقمية؛

  التكنولوجيـــاتدعـــم وتعزيـــز الجهـــود الجـــاري بـــذلها لوضـــع إرشـــادات مســـندة بالبّينـــات بشـــأن اســـتخدام 
من أجل تعزيز إيتاء الخدمات الصحية المتكاملة التي ترّكـز علـى النـاس  في مجال الصحةالمحمولة 

 وتحقيق التغطية الصحية الشاملة؛

 واالبتكــارات الرقميــة  فــي مجــال الصــحةالمحمولــة  التكنولوجيــاتُأطــر التقيــيم بشــأن و م اإلرشــادات تقــدي
وٕادارتهــا وتقييمهــا مــن أجــل علــى اختيــار حلــول الصــحة الرقميــة واعتمادهــا  الــدول األعضــاءلمســاعدة 

 المساعدة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحسن تصريف الشؤون واالستثمار؛

  العمل مع الدول األعضاء والشركاء على إقامة منصات لتبادل البّينـات والخبـرات والممارسـات الجيـدة
بوصــفها وســيلة لتحقيــق أهــداف التنميــة  فــي مجــال الصــحةالمحمولــة  التكنولوجيــاتفــي ميــدان تطبيــق 

للمعـــارف المســتدامة، وهـــو أمـــر قـــد ينطـــوي علـــى االســتعانة بالشـــبكات القائمـــة إلنشـــاء مراكـــز إقليميـــة 
 المذكورة؛ التكنولوجياتوالتمّيز بشأن 

  يقومــون علــى  الــذيندعــم أنشــطة بنــاء القــدرات وتمكــين العــاملين الصــحيين وفئــات الســكان المســتفيدة
خدمتها من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصـاالت، وذلـك مـن أجـل تعزيـز مشـاركتها ومسـاءلتها، 

 التكنولوجيـــاتعـــض أهـــداف التنميـــة المســـتدامة باســـتخدام وحفـــز ورصـــد التقـــدم الُمحـــرز بشـــأن بلـــوغ ب
  .في مجال الصحةالمحمولة 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  
 المجلس مدعو إلى اإلحاطة علمًا بهذا التقرير.  -١٤
  
  

=     =     =  


