أبرز االستنتاجات

حوكمة مستقبل الصحة لعام :2030
أبرز االستنتاجات والتوصيات من لجنة النسيت وفايننشال تايمز
شر في تشرين األول/أكتوبر  2021إلى التفكير في حلو ٍل جذريّة
يدعو تقرير اللجنة الذي نُ ِ
التحوالت الرقمية في قطاع الصحة.
لنُ ُهج
ُّ

صصا ٍ
تنوعة .وقد نظر األعضاء في
وتخ ُّ
ت ُم ّ ِ
مجموع ٍة واسعة من نُ ُهج الحوكمة واإلرشادات

الديمقراطية على المحك ،وقيَّد قدرات المرضى

سسية التي يجب
األخالقية والمسؤوليات المؤ َّ

والمجتمعات ،وأضعف الثقة بالنظام الصحي

عالم
مراعاتها من أجل تحسين الصحة والرفاه في ٍ
يعتمد أكثر فأكثر على التكنولوجيا الرقمية .وعملت

سست عام  2019لجنة النسيت وفايننشال تايمز
تأ ّ
المعنية بحوكمة مستقبل الصحة لعام :2030
عالم رقمي ،للبحث في كيفية تحقيق أكبر
النشأة في ٍ
التحوالت
ممكن من الفوائد وتقليل مخاطر
قدر
ُّ
ٍ
ٍ

عشر عض ٍو من أعضاء اللجنة من قطاعا ٍ
ت

ق مع الشركاء لدعم الحوارات
اللجنة على نح ٍو وثي ٍ
جريَت مع الشباب وأصحاب المصلحة
الشاملة التي أ ُ ِ
وأجرت استشارا ٍ
ت مع القطاعات
األساسيين،
َ
ت َّ
الخاصة عبر اجتماعا ٍ
نظمتها فايننشال تايمز.

الرقمية من أجل بناء مستقب ٍل أفضل للصحة ،ال

يدعو تقرير اللجنة الذي نُ ِشر في تشرين األول/

سيَّما لألطفال والشباب الذين سيرثون على األرجح

أكتوبر  2021إلى التفكير في حلو ٍل جذريّة
التحوالت الرقمية في قطاع الصحة.
لنُ ُهج
ُّ

نماذج الحوكمة الموضوعة اليوم.

يَتعيَّن على معظم البلدان اعتماد نهجٍ
قائم على تجميع البيانات والثقة الرقمية
ٍ
وحقوق اإلنسان وال ُمسا َءلة والمشاركة
العامة .وتُع ُّد هذه العناصر أساسية
للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة،
والح ّد من عدم المساواة ،وإزالة
تعلّقة بالخصوصية.
المخاوف ال ُم ِ

من المهم أن يُعت َمد نه ُج تجميع البيانات
الصحية وأن تُعالَج ال ُم َح ّدِدات الرقمية

يشعر الشباب بالحماس إزاء الفوائد
التحول الرقمي إلى
التي سيضيفها
ُّ

التحوالت
للصحة من أجل تعزيز قيمة
ُّ

ويتخوفون من
صحتهم ورفاههم
َّ

الرقمية في قطاع الصحة العامة .ومع
ذلك ،تفتقر معظم نُ ُهج الحوكمة إلى
هذه العناصر.

دون أولوية النظر في آراء الشباب
واحتياجاتهم.

توصيات للعمل
معالجة دور التقنيات الرقمية باعتبارها عوامل ُم َح ّدِدة للصحة
بناء هيكل الحوكمة بطريق ٍة ت ُ ِ ّ
عزز الثقة
إدارة البيانات الصحية لزيادة فائدتها للعامة
التحوالت الرقمية في مجال الصحة العامة
االستثمار في عوامل تمكين
ُّ

لال ّ
طالع على التقرير الكامل ،يُرجى زيارة موقعنا اإللكتروني
www.governinghealthfutures2030.org
بدعم من:
ٍ

المخاطر المرتبطة به .ولكن غالبا ً ما
طور التكنولوجيا
توضع السياسات وت ُ َّ

التعاون القائم بين تسعة
أُع َّد هذا التقرير بنا ًء على
ُ

َّ
تعلّقة
إن البيانات والتقنيات الرقمية تُغ ِيّر النُ ُهج ال ُم ِ
بمجال الصحة وبتصميم األنظمة في هذا القطاع،
التطور بعد.
ولكن نماذج الحوكمة لم تُوا ِكب هذا
ُّ
آثار متفاوتة عالمياً ،ووضع
وقد أدّى ذلك إلى ٍ

وبحقوق اإلنسان.

إطار مبني على القيم لحوكمة
مستقبل الصحة

معالجة العوامل الرقمية
ال ُمح ّدِدة للصحة

وضع الشباب في مركز االهتمام

