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سرد المصطلحات
َم َ
الذكاء االصطناعي

فرع من علوم الحاسوب يدرس بناء آال ٍ
ت ذكيّة قادرة على أداء المهام التي تتطلَّب في العادة ذكا ًء بشريّاً.

األطفال

صغار ويافعون لم يبلغوا َّ
الرشد القانوني .وفقا ً للتعريف الوارد في اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة ،الطفل هو أي
سن ُّ
شبابٌ ِ
شخص يق ُّل عمره عن  18سنة.

اللجنة

مجموعة خبراء عالميين يُطلب منهم دراسة موضوعٍ ُمعيَّن ووضع بعض األفكار أو التوصيات لح ّل مشكل ٍة ما.

البيانات

معلومات غالبا ً ما تكون على شكل حقائق أو إحصائيات ،ويمكن تحليلها واستخدامها في صنع القرارات.

تجميع البيانات

نه ٌج قائم على جمع واستخدام ومشاركة البيانات الصحية التي تحمي حقوق اإلنسان الفردية ،فيما يبني ثقافة عد ٍل وإنصافٍ خاصة بالبيانات،
ويضمن تسخير قيمة البيانات بما يصبُّ في الصالح العام.

العوامل ال ُمح ّدِدة للصحة

العوامل االجتماعية والبيئية والسياسية والتجارية والثقافية التي تؤثر على وضع الصحة ونتائجها.

الصحة الرقمية

مجال المعرفة والممارسة المتعلقة بوضع تقنيا ٍ
ت رقمية واستخدامها لتحسين الصحة.

التقنيات الرقمية

األدوات واألنظمة واألجهزة والموارد اإللكترونية التي تولّد البيانات أو ّ
تخزنها أو تعالجها.

التحوالت الرقمية
ُّ

دمج البيانات والتكنولوجيا الرقمية في جميع مجاالت الحياة اليومية ،بما فيها الصحة ،والتغييرات الناتجة عنها.

اإلنصاف

يقر بحاجة بعض األشخاص إلى المزيد
عدم وجود أي فروق غير عادلة ويمكن تفاديها بين المجموعات السكانية .فالنهج القائم على اإلنصاف ُّ
من الدعم للوصول إلى نتيج ٍة عادلة ،وذلك بسبب اختالف ظروفهم.

الحوكمة

عملية سياسية تهدف إلى تحسين عملية التوجيه أو الت َّ ْبل ُور لشيءٍ ُمعيَّن.

الصحة

مجرد انعدام المرض أو
وفقا ً للتعريف الصادر عن منظمة الصحة العالمية ،الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا ً وعقليا ً واجتماعياً ،ال
ّ
العجز ،وهي حق أساسي من حقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان

المبادئ أو القواعد األخالقية لمعايير ُمعيَّنة ُمتعلقة بالسلوك البشري التي يحميها القانون الدولي.

اإلدماج

هو فعل أو ممارسة إلدماج واحتواء األشخاص الذين استُبعِدوا في الماضي (على سبيل المثال ،بسبب االنتماء العرقي أو الديني ،أو النوع
االجتماعي أو السمات الجنسية ،أو بسبب اختالف القدرات البشرية).

الصحة العامة

تر ّكز على تحسين وحماية صحة المجتمع ورفاهه ،مع التركيز على الوقاية لدى مجموعات كبيرة من األشخاص

القيمة العامة

أمر ُمعيَّن بالفائدة على المجتمع أو يساهم في ذلك.
عندما يعود ٌ

التضا ُمن

شعور أو فع ٍل ما ،ال سيَّما لدى األفراد الذين تجمع بينهم اهتمامات وأهداف ومعايير وأوجه تعا ُ
طف مشتركة.
شعور باالتّحاد أو االتّفاق بشأن
ٍ

التغطية الصحية الشاملة

التعرض
تعني التغطية الصحية الشاملة أن يحصل جميع األفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها دون
ُّ
لضائق ٍة مالية جراء ذلك .وهي تشمل المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية والجيدة ،ابتدا ًء من تعزيز الصحة
إلى الوقاية والعالج والتأهيل والرعاية ال ُم َّ
لطفة مدى الحياة( .منظمة الصحة العالمية ،التغطية الصحية الشاملة )2030

الرفاه

يمر بها كل شخص .ولكنّه يعني عموما ً بأنَّه
قد يختلف تعريف الرفاه باختالف مكان العيش والتجارب التي ّ
حالة من الشعور بالراحة أو الصحة أو السعادة ،أو النظر إلى الحياة بإيجابية والشعور بالرضا.

الشباب

تش ّكل فترة الشباب مرحلة انتقالية من التبعية في الطفولة إلى االستقاللية بعد سن البلوغ (إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمم
المتحدة .)2013 ،وعلما ً بأن تعريف الشباب يشمل عادة ً األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  15و 24عاماً ،لقد اعتبرت اللجنة َّ
أن مرحلة
’الشباب‘ أكثر مرونةً من الفئات العمرية األخرى التي تُع ُّد ثابتة نوعا ً ما.

2

ُمقدّمة
تل ّخص هذه الوثيقة الرسائل األساسية من تقرير لجنة النسيت و فايننشال تايمز
عالم رقمي والذي
المعنية بحوكمة مستقبل الصحة لعام  :2030النشأة في
ٍ
نُ ِشر في تشرين األول/أكتوبر  .2021تُب ِيّن الوثيقة سبب إنشاء اللجنة وتعرض
صصة للشباب لتكون ُموجَّهة
أهم استنتاجاتها وتوصياتهاُ .ح ِ ّررت النسخة ال ُمخ َّ
خصيصا ً لألطفال األكبر سنا ً والشباب المهتمين بمعرفة تأثير التقنيات الرقمية
على صحتنا ورفاهنا .وتشمل الوثيقة في صفحاتها األخيرة بعض األفكار
المتعلقة بمشاركة الشباب في بناء مستقب ٍل أفضل للصحة الرقمية.

يحتوي تقرير اللجنة على الكثير من المصطلحات التقنية التي تبرز باللون البنفسجي في الوثيقة على هذا النحو.
هذه المصطلحات وتعريفاتها واردة في مسرد المصطلحات.
لقراءة تقرير اللجنة بالكامل في مجلة ذي النسيت ،هو ُمتاح على اإلنترنت على الرابط اإللكتروني التالي:
.https://www.thelancet.com/commissions/governing-health-futures-2030
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ي بامتياز
مستقبلُنا رقم ٌّ
يشهد عال ُما تغييرا ٍ
التحوالت التي
ت ُكبرى ،وأهم
ُّ
تُغيّر حياة األشخاص وكوكب األرض ومستقبلنا
س ّكان تشمل التغيُّر المناخي والتوسُّع الحضري
ك ُ
والنزاعات ال ُمندلعة وجائحة كوفيد.19-
ويواجه عالمنا تغييرا ٍ
ت جذرية ،يكمن أحدها في
سرعة االستخدام ال ُمتزايد للتقنيات الرقمية والبيانات
الناتجة عنها.

األجهزة الرقمية الم ُتَّصلة باإلنترنت
موجودة في كل مكان!

وتزداد أهمية وصولنا إلى العالم الرقمي لكي نتم َّكن
والتطور ،ومن أجل الوصول إلى األمور
من التعلُّم
ُّ
صل مع األصدقاء
التي نحتاج إليها ،والبقاء على توا ُ
والعائلة ،ومن أجل التسلية أيضاً.

هل تعلم؟

يتمتّع أكثر من %90

من سكان العالم بإمكانية الوصول
إلى شبكة النطاق العريض ال ُمتنقّل.

التحوالت الرقمية هي تسميةٌ تُطلَق على عملية الدمج
ُّ
الواسعة لإلنترنت والتقنيات الرقمية والمنصات
اإللكترونية في مجاال ٍ
ت مختلفة من حياتنا  -بما فيها
صحتنا ورفاهنا.

1

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf 1
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أهداف التنمية
المستدامة وتوفير
الصحة للجميع

ِا َّتفق زعماء العالم في العام  2015على مجموع ٍة من الغايات
العالمية التي أُطلِقت عليها تسمية أهداف التنمية المستدامة.
واشتملت هذه األهداف على غاي ٍة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة
بحلول عام  .2030تعني التغطية الصحية الشاملة أن يحصل
جميع األفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجون
إليها من دون االنزالق إلى براثن الفقر جراء ذلك.
ال تزال بلدانٌ كثيرة بعيد ًة عن مسار تحقيق التغطية الصحية
الشاملة بحلول عام  .2030وقد يساعد استخدام البيانات
والتقنيات الرقمية على إحراز تقد ٍُّم أسرع من أجل تأمين الرعاية
الصحية للجميع.

هل تعلم؟

عالمياً ،يستطيع طف ٌل واح ٌد من بين كل ثالثة

أطفال وشباب الوصول إلى خدمة اإلنترنت في منزله.

ومع ذلك ،تظهر فجوة كبيرة في الوصول إلى خدمة اإلنترنت بين البلدان مرتفعة الدخل ( )%87والبلدان
منخفضة الدخل (.)%6

2

https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home-during-covid19/ 2
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التحوالت الرقمية في
ُّ
قطاع الصحة

تُغ ِيّر التقنيات طريقة اكتشافنا لمشاكلنا
الصحية وطريقة حصولنا على الرعاية الطبية
وأنظمة الصحة العامة وتُؤثر حتى على
شعورنا بمن وبماذا نثق لمساعدتنا على اتخاذ
ِ
قرارا ٍ
ت تتعلَّق بصحتنا.

هل تعلم؟

في عام  ،2019توفّي حوالي
 7.4مليون نسمة من أطفال
ب يمكن
ومراهقين وشباب ألسبا ٍ
تفاديها أو معالجتها بمعظمها.

تُق ِدّر األمم المتحدة َّ
أن حوالي  5مليارات
شخص لن يتمكَّنوا من الحصول على

الخدمات الصحية األساسية في عام .2030

3

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/unpd_2020_levels-and-trends-in-child-mortality-igme-.pdf 3
https://news.un.org/en/story/2019/09/1046772 4
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فرص
رغم أنَّ التقنيات الرقمية قد أدَّت إلى استحداث
ٍ
كثير ٍة لتحسين الرعاية الصحية ،إال أنَّ استخدامها قد

تُساعدنا أدوات الصحة الرقمية لتحسين
صحتنا ورفاهنا ،إليكم بعض ال ُ
ط ُرق
ال ُمفيدة:

الضرر بصحتنا ورفاهنا .على سبيل المثال:
يلحق
َ
قد يصعب تحديد التطبيقات الصحية الرقمية التي
تعطي نصائح جيدة ومعرفة ما إذا كانت المعلومات
الصحية ال ُمتو ِفّرة على اإلنترنت دقيقة أم ال.

يستطيع العاملون في مجال الصحة إسداء
المشورة وتشخيص الكثير من المشاكل
هاتف محمول أو عبر إجراء مكالمة
باستخدام
ٍ
فيديو ،ما يُتيح لألشخاص التعا ُمل مع بعض
المشاكل الصحية من دون الحاجة إلى زيارة
المستشفى.

قد تُبر َمج أدوات الصحة الرقمية ب ُ
ق غير عادلة
ط ُر ٍ
تُم ِيّز بين مجموعا ٍ
ت سكانية ُمعيَّنة وتؤدي إلى نتائج
صحية غير متساوية.
عندما نكون على اتصا ٍل بشبكة اإلنترنت ،قد نقع
على محتويا ٍ
ضر بصحتنا البدنية أو النفسية أو
ت ت ُ ُّ

يستخدم األطباء والعلماء معدّات تعمل
بواسطة أجهزة الحاسوب والذكاء االصطناعي
لمساعدتهم على اكتشاف األمراض
ومعالجتها والوقاية منها بسرع ٍة وبدقة.

تُح ِفّز على سلوكيا ٍ
ت غير صحية.

عندما نستخدم التقنيات الرقمية ،تعمل الشركات
على جمع بيانا ٍ
تعلّقة بصحتنا ورفاهنا.
ت كثيرة ُم ِ
وقد تُستخ َدم هذه البيانات لدفعنا إلى قضاء وق ٍ
ت

طوي ٍل على اإلنترنت أو إلى شراء أشياءٍ غير ُمفيدة
لصحتنا .

تتوفَّر مواقع إلكترونية وتطبيقات كثيرة على
هواتف المحمولة لمساعدتنا في المحافظة
على صحتنا واال ِ ّ
طالع على مشاكل صحية
مختلفة .وتساعدنا األجهزة التي يمكن
ارتداؤها مثل الساعات الذكية على تتبُّع
لياقتنا البدنية ومراقبة عالماتنا الحيوية.

يدرس الباحثون والعلماء تأثير التقنيات الرقمية على
صحتنا ورفاهنا .ولكن التقنيات ال ُمتو ِفّرة وطريقة
استخدامها تتغيَّر باستمرار ،وما زلنا نجهل عنها الكثير.

يَسهل على مختلف العاملين في مجال الصحة
االطالع على السجالت الصحية ال ُمحفَّظة على
الحاسوب (وليس على الورق) للحصول على
ت دقيق ٍة عنّا وتقديم رعاي ٍة أفضل.
معلوما ٍ

هل تعلَم؟
أجريْنا دراسةً استقصائية تناولت أكثر من
لقد َ

تُش ِ ّكل البيانات الرقمية عامالً ُمساعدا ً للحكومات
ولسائر مقدمي الرعاية الصحية إذ تساع ُد على
معرفة الوضع الصحي للمجتمع أو للسكان
وتحسين الخدمات التي يقدمونها.

وأقر 88
 23ألف شاب من جميع أنحاء العالم،
َّ
بالمائة منهم بأنَّهم يستخدمون أحد أشكال
ألغراض تتعلَّق
التكنولوجيا الرقمية
ٍ
5
بالصحة.

www.governinghealthfutures2030.org/wp-content/uploads/2021/09/Digital-health-futures-U-Report.pdf 5
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عالم رقمي
النشأة في
ٍ
دعم وحماي ٍة بشك ٍل
وقد يحتاج األطفال والشباب إلى ٍ
خاص ألنَّهم لم يُط ّ ِوروا بعد المعرفة والمهارات
الالزمة الستخدام التقنيات الرقمية بصورةٍ مأمون ٍة
وفعّالة .باإلضافة إلى ذلك ،غالبا ً ما يكون األطفال
والشباب أقل حريةً من البالغين في استخدام
التقنيات الرقمية ،ذلك أنَّهم أقل قدرة على التح ُّكم
بوصولهم إلى اإلنترنت أو باستخدام األجهزة
الرقمية أو بكيفية جمع البيانات الخاصة بهم.

عالم رقمي لكي
ومن المهم أن نفهم ماذا تعني النشأة في ٍ
للتحوالت
ضح ما هي التأثيرات ال ُمحتملة
نفهم بشك ٍل أَو َ
ُّ
الرقمية في قطاع الصحة على األطفال والشباب ،وكيف
يُمكن لها أن تساعدهم أو تؤذيهم.
تحوال ٍ
ت رقمية تختلف ع ّما شهدته
يشهد الشباب اليوم ُّ
األجيال السابقة ،إذ تُسجَّل حياتهم رقميا ً منذ لحظة الوالدة أو
حتى قبل ذلك.
عموماً ،يستخدم الشباب التقنيات الرقمية أكثر من
األشخاص األكبر سنّاً .وهذا يعني َّ
أن أمامهم فرصا ً أكبر
لالستفادة من العالم الرقمي ،ولكنهم في الوقت عينه أكثر
عرضةً إللحاق الضرر بصحّتهم ورفاههم.
ُ
حتى الشباب الذين يولَدون في مناطق غير ُمتَّصلة
بشبكة اإلنترنت ،يتأثّرون ب ُ
ط ُرق استخدام
البيانات والتقنيات الرقمية من جانب صانعي
القرارات ،مثل الحكومات والشركات.

عالم رقمي من شابّ ٍ إلى آخر.
تختلف تجربة النشأة في ٍ

يُرجى مراجعة اللمحات الموجزة
عن تجارب الطفولة الرقمية التي
عرضتها اللجنة.

وما زال االتصال باإلنترنت بعيد المنال بالنسبة للكثير
من الشباب الذين يُف ّ ِوتون فُرص استخدام التكنولوجيا لدعم
نموهم ورفاههم وصحتهم وحقوقهم كمواطنين.
ّ
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الفرص والتحديات ال ُمتع ِلّقة
بحوكمة مستقبل الصحة

تأسَّست لجنة النسيت وفايننشال تايمز المعنية بحوكمة
عالم رقمي بهدف
مستقبل الصحة لعام  :2030النشأة في ٍ
اكتشاف ال ُ
قدر من الفوائد
ط ُرق المناسبة لتحقيق أقصى ٍ
التحوالت الرقمية من أجل
ولتقليل المخاطر الناتجة عن
ُّ
مستقب ٍل أفضل للصحة.
وقد ر َّكزت اللجنة تركيزا ً خاصا ً على حوكمة الصحة
الرقمية ودرست ُ
ط ُرق استخدام البيانات والتقنيات الرقمية
في مختلف البلدان والشركات والمنظمات العالمية من
أجل تحسين صحة الشباب ورفاههم .كما جمعت اللجنة
معلوما ٍ
ت عن نوع السياسات والخطط التي تتَّبعها البلدان
في مجال التكنولوجيا والصحة.

لمزي ٍد من المعلومات
يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بحوكمة
مستقبل الصحة لعام  2030لمعرفة المزيد عن
اللجنة وأعمالها.

كيف عملت اللجنة
جرت لجنة حوكمة مستقبل الصحة لعام  2030أبحاث واستشارات مع خبراء رائدين من جميع أنحاء العالم ل ُمدّة سنتَيْن تقريباً،
أَ َ
سبُل توظيف التقنيات الرقمية لدعم التغطية الصحية الشاملة والتأثيرات ال ُمحت َملة لهذه التقنيات على توفير الدعم أو
تناولت فيها ُ
إلحاق الضرر بصحة الشباب ورفاههم.
وعقدت اللجنة اجتماعا ٍ
تعلّقة بالتقنيات
ت عدَّة مع خبراء من جميع أنحاء العالم ،وتحدَّثت إلى الشباب بشأن آمالهم ومخاوفهم ال ُم ِ
الرقمية والصحة والمستقبل.
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أبرز االستنتاجات

التحوالت الرقمية في مجال
عندما نظرت اللجنة إلى
ُّ
الصحة لتوفير التغطية الصحية الشاملة ،اكتشفت َّ
أن
النُّ ُهج التي تعتمدها البلدان لحوكمة الصحة الرقمية
تفتقر إلى بعض العناصر المهمة:

1

إطار مبني على القيم لحوكمة مستقبل الصحة
َّ
إن معظم استراتيجيات الصحة الرقمية ال تر ّكز على تحقيق القيمة القصوى للصحة العامة من الصحة الرقمية والبيانات
والتقنيات الرقمية من أجل التصدي للتحديات الصحية العالمية وتحسين صحة أكبر عدد ممكن من األشخاص.
كما َّ
التحوالت الرقمية في مجال الصحة وفي مجاال ٍ
ت أخرى ال تستند إلى المبادئ األساسية بصورةٍ كافية ،مثل
أن نُ ُهج
ُّ
التضا ُمن ،وحقوق اإلنسان ،واإلنصاف ،والدمج  .فهذه المبادئ من شأنها أن ترفع القيمة العامة للصحة الرقمية وتمنع
استخدام التكنولوجيا والبيانات ب ُ
ق ضارة.
ط ُر ٍ
والتحوالت الرقمية ،تتعاون الحكومات ببطءٍ مع البلدان األخرى من
وعلى الرغم من الطبيعة العالمية لشبكة اإلنترنت
ُّ
أجل االتفاق على أ ُ ُ
ط ٍر عالمية ُمشتركة لحوكمة الصحة الرقمية والبيانات الصحية.
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2

معالجة العوامل الرقمية المح ّدِدة للصحة
يصبح اإلنسان أكثر قدرة ً على التمتُّع بصح ٍة جيدة كلما تم َّكن من الحصول على تقنيا ٍ
بأسعار معقولة .لذلك،
ت رقمية
ٍ
ينبغي النظر إلى االتصال الرقمي باعتباره عامالً مهما ً من العوامل ال ُمح ّدِدة للصحة.
ال تستخدم الحكومات سلطاتها المطلقة للسيطرة على أعمال شركات التكنولوجيا لحثّها على تعزيز الصحة والرفاه
وحقوق اإلنسان ،ال سيَّما من أجل الشباب.
وقد أدّى ذلك إلى عدم التوازن حتى َّ
إن بعض الشركات والبلدان تحصل على كميا ٍ
ت كبيرة من البيانات عن األشخاص
من دون توليد أي قيمة عامة ذات صلة.

3

الشباب في دائرة التركيز
التحول الرقمي إلى صحتهم ورفاههم .ولكنهم:
عموماً ،يشعر الشباب بالحماس والتفاؤل إزاء الفوائد التي سيضيفها
ُّ
يتخوفون من المخاطر التي قد تعترضهم إلكترونياً؛
 َّ
تعلّقة بالصحة والمتوفّرة إلكترونياً؛
ال يثقون في المعلومات ال ُم ِ
يش ّكون في خصوصية بياناتهم وكيفية استخدامها.
طور التكنولوجيا دون أولوية النظر في آراء الشباب بالرغم من قدرتهم الفريدة على رسم
غالبا ً ما توضع السياسات وت ُ َّ
مستقب ٍل إيجابي للصحة.
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التوصيات
التحوالت الرقمية قادرة على تحسين صحة الجميع وتمكين الشباب
ُّ
َّ
ّ
بدور أكبر في صنع قرارا ٍ
ت تتعلق بمسائل تؤثر على
من االضطالع
ٍ
حياتهم.
ولكن هذا لن يتحقَّق إال في حال اتُّخ َذت إجراءات جماعية لتعزيز
حوكمة البيانات والتقنيات الرقمية.

القرار بشأن مستقبلنا
الصحي يُتَّخذ اآلن!

وبهدف تسخير التقنيات الرقمية من أجل االرتقاء بالصحة ،توجّه
اللجنة ندا ًء إلى الحكومات وشركات التكنولوجيا والمنظمات األخرى
التّخاذ اإلجراءات الالزمة في أربعة مجاالت:

1

توجيه دور التقنيات الرقمية باعتبارها من العوامل ال ُم َح ّدِدة للصحة
يجب أن يستثمر صانعو القرار في الصحة والتعليم من أجل إعداد الشباب للعمل
المهني والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  .2030فمن دون
هذه االستثمارات المهمة ،لن نحصل على مستقب ٍل أفضل للصحة (مع التقنيات الرقمية
أو بدونها).
سد الفجوات الرقمية والصحية لتمكين الجميع من االتصال باإلنترنت كوسيل ٍة
ُمه َّمة تسمح بتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الصحية لتشمل األشخاص
األكثر ضعفاً.
الحد من عدم تكافؤ السلطات ال ُمتع ِلّقة بالتقنيات الرقمية والتي يحتفظ بها حاليا ً
عمالقة التكنولوجيا ،وتعزيز سلطة الشباب ومجتمعاتهم وبناء قدراتهم من أجل
رسم مستقبل الصحة الرقمية.
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بناء ثقة األشخاص في الصحة الرقمية
وضع سياسات وقوانين أش ّد فعالية من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحقوق الطفل في البيئة الرقمية ،ما
يشمل أيضا ً حماية األفراد من أضرار اإلنترنت.
تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية والمرضى ،ال سيَّما األطفال والشباب ،في تصميم التقنيات
تعلّقة بالصحة الرقمية.
والسياسات ال ُم ِ
زيادة المعارف والمهارات الرقمية والصحية والمدنية لدى األشخاص من أجل فهم تقنيات الصحة
الرقمية واستخدامها بفعالية.
مكافحة نشر المعلومات الصحية الخاطئة.

3

إدارة البيانات الصحية لزيادة قيمتها العامة
قائم على تجميع البيانات لالستفادة من قيمة البيانات في قطاع الصحة العامة وحماية الحقوق
اعتماد نهجٍ ٍ
الفردية في الوقت عينه.
االتفاق على قوانين عالمية ت ُ ِ ّ
نظم تبادُل البيانات من أجل بناء الثقة بين األشخاص ومقدّمي الخدمات الصحية
والحكومات.
إبرام اتفاقيات عالمية تمنع جمع البيانات السلبية واستخدامها.
إخضاع المنظمات للمساءلة إزاء جمع المعلومات الصحية الخاصة باألشخاص واستخدامها .الحرص على
سبُل انتصاف لألشخاص الذين يُساء استخدام بياناتهم الصحية.
توفير ُ

4

التحوالت الرقمية في مجال الصحة العامة
االستثمار في عوامل تمكين
ُّ
والتغطية الصحية الشاملة
قدر ممكن من الفرص (وتقليل المخاطر) التي
تقيي ٌم ُمنتظم يتناول مدى استعداد البلد لتحقيق أكبر ٍ
التحوالت الرقمية في مجال الصحة
تطرحها
ُّ
قدر من الفائدة على
تحديد وتنفيذ األدوات والنُ ُهج في مجال الصحة الرقمية والتي ستعود بأكبر ٍ
صحة األشخاص.
وضع برامج دائمة لدعم التدريب المستمر للقوى العاملة الحالية والمستقبلية في مجال الصحة ،كي
للتحوالت الرقمية وأنظمة الصحة القائمة على البيانات.
تكون على أت ّم االستعداد
ُّ
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ساهم في التغيير :ما الذي يمكنك فعله؟

لك ٍ ّل منّا دوره
في بناء مستقب ٍل أفضل للصحة.
إليك بعض األفكار عن كيفية المشاركة.
يسعدنا أن نتلقّى أفكارك أيضاً!
شاركنا رأيك باستنتاجات اللجنة وتوصياتها .هل فاتنا أي شيء؟ كيف ت ُ ِ ّ
خطط لتطبيق توصيا ٍ
ت
 ِ
ُمعيَّنة في بلدك؟
علّميك باألمور التي تعلَّمتها .ناقش ما يمكن إنجازه في دائرة
أَخبر عائلتك وأصدقاءك و ُم ِ
مجتمعك من أجل استحداث مستقب ٍل أفضل للصحة ،لك وللشباب اآلخرين.
تعلّقة بمستقبل الصحة.
شارك في العمليات المحلية لصنع القرارات ال ُم ِ
 ِ
وشارك في المرحلة ال ُمقبلة من
انضم إلى حوكمة مستقبل الصحة لعام  2030شبكة الشباب
ِ
عمل اللجنة.

تعرف إلى المزيد واحصل على معلوما ٍ
ت إضافية عن
هل ترغب في معرفة المزيد؟ َّ
التحوالت الرقمية في مجال الصحة عبر زيارة الموقع اإللكتروني الخاص باللجنة ومتابعتنا
ُّ
على وسائل التواصل االجتماعي.
يُرجى زيارة قسم مستقبل الصحة للشباب على الموقع اإللكتروني الخاص بحوكمة مستقبل الصحة لعام :2030
https://www.governinghealthfutures2030.org/youth4healthfutures/
@GHFutures2030
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