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 بيان صحفي

تحديات المتعلقة الحاجيات والمزايا والالتعاون بين االتحاد األوروبي وجنوب المتوسط: المغرب يستضيف أول ندوة مشتركة حول 

 جنوب المتوسط واالتحاد األوروبي.بالصحة االلكترونية في بلدان 

 4/21/1124الرباط: 

تعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحة االلكترونية من أجل تحديث نظمت دول جنوب المتوسط واالتحاد األوروبي ندوة حول ال

أنظمة الرعاية الصحية في القرن الحادي والعشرين. وتهدف هذه الندوة إلى التوعية باإلمكانيات التي تُتيحها تطبيقات الصحة 

توى منطقة المتوسطية. وقد بينت هذه الندوة االلكترونية والمساهمة في تطوير استراتيجية على المدى البعيد في هذا المجال على المس

 المجال. في هذاإمكانيات مهمة للتعاون بين ضفتي المتوسط  ثمةأن 

قطاع الصحة أو إلى قطاع  إلىسواء منهم المنتسبين  والفاعلين في هذا الميدانالتي قدمتها الدول المشاركة  المداخالت خالل ومن

تبادل ممثلو قطاع حيث  تعراض االستراتيجيات الوطنية الحالية في مجال الصحة االلكترونيةتكنولوجيات المعلومات والتواصل، تم اس

 فاعلينلكان لالصحة االلكترونية من المغرب وتونس والجزائر واألردن وفلسطين واالتحاد األوروبي خبراتهم في هذا الميدان. وقد 

التحديات  شخيصيما بهذا الخصوص. وإلى ذلك، قام المشاركون بتن المغاربة الذين شاركوا في هذه الندوة إسهاما قيوالمسؤول

الحصول على صعوبة عنى بالصحة االلكترونية وغياب أنظمة مترابطة تُ ها نذكر من ضمن ،المطروحة في هذا المجال ومقارنتها

ين في قطاع الصحة والمناحي الخدمات الصحية في المناطق النائية وضرورة تلقين مهارات تكنولوجية المعلومات والتواصل للعامل

القانونية المتعلقة بالمعلومات الصحية. كما شدد المشاركون على أهمية الخدمات الصحية عبر الهاتف المحمول في أفق توسيع النقاش 

 حول هذا الموضوع خالل الندوات المقبلة.

ظمت بشكل مشترك بين االتحاد األوروبي ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة واالستثمار هذه الندوة نُ  أن وتجدر اإلشارة

وشارك فيها  للصحة العمومية. وقد انعقدت بمقر المدرسة الوطنية وبتمويل من االتحاد األوروبي واالقتصاد الرقمي في المغرب

مة الصحة العالمية ومرصد التواصل الثقافي والسمعي ظن منن من القطاعين العام والخاص وممثلون عومسؤولون حكوميون وفاعل

 البصري في منطقة المتوسط واالتحاد من أجل المتوسط.

وللتذكير فإن الصحة االلكترونية تشمل في مناحيها النظرية والعملية الصحة عن بعد والرعاية الصحية عن بعد والطب عن بعد 

حاليا المرضى واألطباء والمساعدين  تُمكنيرية عن بعد. وكل هذه االختصاصات والصحة عبر الهاتف النقال واالختصاصات السر

. ذلك أن تطبيق هذه الحديثة تكنولوجيات المعلومات والتواصلمن االستفادة من والمهندسين وغيرهم من المتدخلين في مجال الصحة 

يرفع من جودة الحياة ويشجع االبتكار داخل سوق أن و الصحية ن يزيد من فعالية أنظمة الصحة والرعايةأالتكنولوجيات من شأنه 

نظرة ال 1111-1121 بين الممتدةللفترة الصحة. وعلى صعيد آخر، تعرض خطة عمل االتحاد األوروبي للصحة االلكترونية 

زاري حول االقتصاد ألوروبا. وتجدر اإلشارة إلى أن آخر مؤتمر و هذا المجال الحديث في إطار أهداف األجندة الرقميةإلى  يةوروباأل

 الرقمي أكد على أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/union-mediterranean-ufm-ministers-charge-digital-

economy-launch-new-digital-cooperation 
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