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 مقدمة
المحيطة والمؤثرة  اعف بيئاتيمصر  فيو العالـ  في( صناعة الصحةال ينفصؿ قطاع الصحة أو )

توشؾ بؿ  ،تخيـ وتتغمغؿ التيوظالليا  4thIRلثورة الصناعية الرابعة وزخـ ارىاصات إ والمتفاعمة مع
آفاؽ غير  إلىبأدوات تتطور وىى ثورة متسمحة  .العالـ فيعمى تغيير أشكاؿ قطاعات اإلنتاج والخدمات 

انترنت  إلى AI: االصطناعيكؿ يوـ مف الذكاء  ،وتحدياتوحتى إشكاليات  ،حمواًل وبدائؿتطرح و منظورة 
لحوسبة ا إلى ،Block chainسمسمة الكتؿ: إلى ،Big Dataالبيانات الضخمة:  إلى ،IoT:األشياء

  .Cloud &Super Computing:السحابية والفائقة

 ،عمى أدوار ىذه التكنولوجيات الرقميةاألضواء  COVID-19 :وقد سمطت أزمة فيروس كورونا العالمية
تواجو  التيومع التحديات العديدة التعامؿ مع ىذه الجائحة  في Digital Health :ودور الصحة الرقمية
وبما يعزز تحقيؽ أىداؼ التنمية  ،ومف بينيا مصر ـلالعادوؿ العديد مف  فيالقطاعات الصحية 
 الصحياألدوار يمكف أف تقدـ خبرات ىامة لمصر لتحديث القطاع ىذه و  .الصحيالمستدامة لمقطاع 

تاحة الخدمات الصحية  الرقمينحو التحوؿ وتفعيؿ قدراتو   ،مصر فيلدعـ كفاءة صناعة وجودة وا 
توظيؼ التكنولوجيات المناسبة استغالؿ و مع  ،ستباقياوااألزمات الصحية و والتعامؿ مع الجوائح الوبائية 

  .ىذا الخصوص فيلمصالح العاـ والمالئمة 

   :سياقاتها فيكورونا و هتمامات العالمية قبل جائحة واالعن الصحة الرقمية  .1

األجيزة:  فيتطرحيا التطورات  التيوالخدمات تعبر الصحة الرقمية عف الحموؿ والبدائؿ والممكنات 
Hardware :والبرمجيات Software  لمتعامؿ مع القضايا الصحية بما فييا الطب عف بعدE-
Medicine،  اإللكترونيوالبريد  اإللكترونيةاألدوات الحوسبية كالمواقع  إلىوالخدمات الصحية المستندة، 

 وغيرىا.  ،المحمولةوتطبيقات اليواتؼ  ،والمنصات الصحية المتخصصة

مارس  فيأطمقتيا  التي وثيقتيا العالمية لمصحة الرقمية في )منظمة الصحة العالمية(وتشير 
( و)الممارسة Knowledge -أف المفيوـ يعبر عف مجاؿ مف )المعرفة  إلى (WHO, 2020)الماضي

-Practiceأف مفيـو  وترى المنظمة .( المرتبط بتطوير واستخداـ التكنولوجيا الرقمية لتحسيف الصحة
الصحة الرقمية حيث تشمؿ  (E-Healthالصحة عف بعد: الصحة الرقمية أكثر شمواًل مف مفيوـ )

العديد مف األدوات مع المترابط والمتفاعؿ (  Digital Consumer:الرقمي)المستيمؾ  :بػ االىتماـ
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انترنت األشياء، الذكاء  :مثؿلدعـ الخدمات الصحية والتقنيات الحديثة البازغة والوسائط الذكية 
 .وغيرىا ،واليواتؼ الذكية ،البيانات الضخمة والروبوتات ،االصطناعي

فإف الصحة الرقمية تركز عمى  ،تصاالت بصورة أساسيةتكنولوجيا المعمومات واالدىا عمى عتماونظرًا ال
المعتمدة عمى األدوات الحوسبية والتطبيقات الذكية وتطبيقات تحميالت ترابط وتشابؾ األنظمة الصحية 
والمستفيديف  منيا في دوؿ العالـ المختمفة  ،الخدمات الصحية ومقدميالبيانات لدعـ صناع السياسات 

دارة المخاطر الصحية  .في أنشطة التشخيص والعالج والوقاية وا 

وهو  ،أهمية الصحة الرقمية وتطبيقاتهاوعمى الرغم من أن جائحة كورونا قد سمطت األضواء عمى 
اهتمام قديم يعتبر قمية بالصحة الر  إال أن االهتمام العالمي ،األمر الذى سنعرض لبعض مالمحه الحقاً 

  :التاليويمكن رصد بعض المحطات األساسية فيه عمى النحو  ،متجدد

ومتابعة تنفيذ نتائجها  ،قمم مجتمع المعموماتمن جانب  لتعزيز الصحة الرقميةمبكرة توجهات  -
وعاـ  ،جنيؼ في 2003قد عقدت القمة دورتيف عاـ ف ،2020حتى عام بمشاركات مصرية 

مجاالت متعددة مف  فيتوافقية بمشاركات مصرية مقترحات وتبنت  ،تونس في 2005
االقتصادي ويتـ متابعتيا مف خالؿ المجمس  ،(E-Health – اإللكترونيةضمنيا)الصحة 

 2020عاـ  فيالذى عقد دورتو األخيرة لمتابعة تنفيذ نتائج تمؾ القمـ لألمـ المتحدة  االجتماعيو 
القمة العالمية لمجتمع وفعاليات منتديات  فيوتشارؾ مصر بصورة فعالة  .(2020 ،)الجمعية العامة

المخصص لتسخير  ،((WSIS-2019جنيؼ  في لمقمة األخير االجتماعوطرحت في  ،المعمومات
تصورات حوؿ طرحت  ،تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة

  .وأىدافيا وتوجياتيااستراتيجية مصر الرقمية 
   :ذات صمة قضيتين هامتينعمى  االجتماعيو  االقتصاديلممجمس جتماع األخير وأكد اال
  )بالتعاوف مع أصحاب المصمحة والشركاء  ،متابعة جهود )الشراكة العالمية لمصحة الرقمية

ىذا الخصوص  فيبناء القدرات الوطنية والعمؿ عمى تعزيز  ،اإللكترونيةفيما يخص الصحة 
 .لدعـ التنمية المستدامة

   وىو  ،العالمية لمصحة الرقمية االستراتيجيةالتأكيد عمى ربط الدول األعضاء بمشروع
والذى يعد تتويجًا لجيود قمـ مجتمع المعمومات  ،(منظمة الصحة العالمية)المشروع الذى تتبناه 

  .حقاً والذى نعرض لو ال ،عمميواقع  إلىتحويؿ الصحة الرقمية  في
عن  ألهمية الصحة أنظار دول العالم 2005منذ عام  (WHAتوجيه )جمعية الصحة العالمية:  -

 ،وأىمية تبنى استراتيجيات طويمة األجؿ لتطوير البنى التكنولوجية الصحية ،eHealthبعد:
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وتكتسب توجيات الجمعية  ،تصاالت لدعـ الخدمات الصحيةوتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات واال
، WHOمنظمة الصحة العالمية:  فيوالسياسات الييئة المسئولة عف صنع القرار  باعتبارىاأىميتيا 

  .دولة مف بينيا مصر 194ويبمغ عدد أعضائيا 
 ،2012من )منظمة الصحة العالمية( بالصحة الرقمية منذ عام  ات جدية وعمميةبدايات اهتمام -

 التيبجنيؼ و  2018مايو  في 71دورتيا رقـ  فيوذلؾ وفؽ توصيات )جمعية الصحة العالمية( 
  :حيث أكدت الدورة عمى ،ركزت عمى ) الصحة الرقمية(

  بما فييا نظـ المعمومات الصحية عمى  مجال الصحة فيتقنين استخدامات التكنولوجيا الرقمية
 .الوطنيودوف  الوطنيالمستوى 

  وتطوير الخدمات الصحية مف  ،نى التحتية لمنظم الصحيةالب   فيإدماج التكنولوجيا الرقمية
وتوفير خدمات صحية  ،دعـ تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامةلخالؿ التكنولوجيات الرقمية 

 وجيدة وبتكمفة مناسبة. ،يسرةم  و  ،People-Centered:محورىا اإلنساف
  نماذج األعماؿ  ،المساند العمميالبحث  :الصحة الرقميةلدعم أولوية مجاالت ذات تحديد

التدريب  ،خالقيةالمعايير القانونية واأل ،معايير توظيؼ واستخداـ ومحتوى البيانات ،المساندة
  .المجتمع فيو  الصحيالمجاؿ  فيالميارات الرقمية  ،والتأىيؿ

-2020العالمية لمصحة الرقمية  االستراتيجيةإطالق منظمة الصحة العالمية لمشروع مسودة  -
لمصحة وتوجياتيا أف رؤيتيا  إلى(، WHO,2020المسودة المذكورة ) فيوتشير المنظمة  ،2024
  :فيالعالـ  تتمخص  فيالرقمية 

  مف خالؿ تقنيف وتطوير وتبنى الحموؿ  العالم فيكل مكان  فيو تحسين الصحة لكل فرد
   .وتحسيف كفاءة النظـ الصحية ،األوبئة كؿ دولة لمكافحة تفشي فيالصحية الرقمية المناسبة 

   األنظمة الصحيةإلدارة  تسمح بإستخدام )البيانات( التينى التحتية والتطبيقات تطوير الب، 
، وتحقيؽ أىداؼ برنامج 2030نجاز األىداؼ الصحية ألجندة التنمية المستدامة العالمية وا  

 .2023-2019المنظمة الثالث عشر 
  رادة سياسية فاعمة ،الوطني الصحيالنظام  فيتوطين الصحة الرقمية  ،مف خالؿ قرارات وا 

 ومف خالؿ استراتيجية متكاممة.
 والعمؿ  ،الوطنيأو  سواء عمى المستوى العالمي أو اإلقميمي ،تحسين حوكمة الصحة الرقمية

 .لدعـ تمؾ الحوكمةعمى نقؿ وتبادؿ الخبرات بيف الدوؿ 

التعامؿ مع قضايا وتدخالت  فيوقد حرصت منظمة الصحة العالمية عمى توفير )لغة عالمية مشتركة( 
 ،تحديد األطراؼ المستيدفة واألطراؼ المسئولة ،الصحة الرقمية بما فييا تفييـ المصطمحات المستخدمة
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قد  التيكؿ دولة و  في الصحيتواجو النظاـ  التيوربط تدخالت الصحة الرقمية بخصوصيات التحديات 
 ( ,WHO, Classificatio,2020) .تختمؼ عف غيرىا مف الدوؿ

 :لمبيانات المحوريالدور و  –تطبيقات الصحة الرقمية عن  .2

فيروس كورونا المستجد والضحايا لاإلصابات أعداد اليومية التي تبث حوؿ العالـ حوؿ تشير التقارير 
COVID-19،  عواقب اقتصادية  إلىوعدد الذيف تـ شفاؤىـ، مع عدـ وجود لقاح فعاؿ حتى اآلف تشير

 . جراء استمرار تمؾ األزمة واجتماعية وخيمة عمى العالـ بأسره
ومع الكـ اليائؿ مف المتغيرات غير المعمومة وعدـ وجود خمفية عف الفيروس حيث إنو "مستجد" يبقى 

عف  COVID-19كشفت المعركة ضد كما  ،كاؼالتنبؤ مف خالؿ النماذج اإلحصائية التقميدية غير 
خاص المصابيف قيود التكنولوجيا الحديثة في مواجية ىذا الوباء، مف حيث مدى قانونية تتبع بيانات األش

أو مدى جاىزية الدوؿ لتبادؿ المعمومات حوؿ األبحاث وكؿ ما يتعمؽ  ،والمخالطيف ليـ بشكؿ أوسع
  .بالفيروس باستخداـ التكنولوجيا الحديثة

 إلىبمثابة دعوة لمعمؿ لتحديد كيفية تحسيف الوصوؿ  COVID-19وبالتالي يمكف اعتبار جائحة 
مكانية اتخاذ القرار في  إلىنولوجيات البازغة لموصوؿ البيانات وتحميميا باستخداـ التك المعمومات بسرعة وا 

الوقت المناسب. حيث وجيت ىذه الجائحة نظر العالـ وقادة الدوؿ ألىمية ىذه التكنولوجيات ووضعيا 
 في بؤرة االىتماـ.

في صميـ الجيود لفيـ وتوقع التأثير الذي  AI: االصطناعيالذكاء  ،Big Data :تقع البيانات الضخمةو 
 سيحدثو الفيروس المستجد عمينا جميًعا.

  Covid 19 :الصحة الرقمية ومواجهةالبيانات الضخمة تدعم  كيف 2-1

 ،الدور الحاسـ لمبيانات حاليًا ومستقباًل في إحداث ثورة في مجاؿ الرعاية الصحية إلىدراسات عدة تشير 
في دعـ وتحميالتيا ( Genomical Data :)البيانات الجينومية :مثؿيا والدور الحاسـ لبعض تطبيقات

تطبيقات  إلىحدى الدراسات الحديثة وتشير إ .الصحية في مجاؿ تشخيص وعالج األمراض االختراقات
 الحيوي)مثؿ البنؾ لمبيانات الضخمة في دعـ الرعاية الصحية في بريطانيا ىامة ومبادرات 
خاصة في التعامؿ مع  الواليات المتحدة األمريكيةومبادرات متعددة في  ،(UK Biobank:البريطاني

 ،Neuropsychiatric Diseasesالسرطاف واألمراض النفسية / العصبية  :بعض األمراض مثؿ
السجالت الصحية تة أتمالرعاية الصحية مثؿ: أدوارىا في تحديث النظـ المساندة لخدمات بخالؼ 

  (Raag & Sudhakaran, 2020) .وغيرىا ،اإللكترونية



6 
 

تعمؿ البيانات الضخمة عمى كميات ىائمة مف البيانات الخاصة بالجائحة  ،وبالنسبة لمتعامؿ مع الجائحة
لتمكيف العامميف في قطاع الصحة والعمماء وعمماء األوبئة وصانعي السياسات مف اتخاذ قرارات أكثر 

 ،فالفائدة الرئيسية ىي التقييـ األسرع وفي الوقت الحقيقي تقريًبا لصنع القرار بناًء عمى البيانات مصداقية.
البيانات تحميالت كما تساىـ  تحديد عالجات فعالة بشكؿ أسرع. إلىإنقاذ األرواح ويؤدي  إلىيؤدي بما 

تقديـ بدوره في لحركة السكاف حسب المنطقة والمدينة،  GPS: الضخمة لنظاـ تحديد المواقع العالمي
  .في العديد مف دوؿ العالـ قرارات الحظر المطبقةصورة واقعية عف مستويات امتثاؿ السكاف مف عدمو ب

(Forbes,2020) 

 ،تـ تسجيميابتتبع درجات الحرارة التي  (يالذك الرقميمقياس الحرارة )ذلؾ، تقوـ تقنية  إلىباإلضافة 
كما يمكف مف خالؿ سحب  ،االجتماعيوبتحميميا يعطى داللة عف مدى استجابة السكاف لسياسة التباعد 

األماكف والسكاف وكذلؾ المرضى الذيف يتـ شاممة بيانات مجموعة متنوعة مف بيانات العالـ الواقعي، 
 ،مف المرضىلمزيد بخصوص اعالجيـ وتحميؿ ىذه البيانات أف تساعد في تسريع تطوير العالجات 

الفعالية النسبية لمتغيرات في بروتوكوالت العالج مف خالؿ استخداـ الذكاء وتمحيص وتدقيؽ مستويات 
 .االصطناعي

نقاذ األرواح في في التمكيف وا   الجوىرياألضواء عمى دور البيانات ( 1)شكؿ رقـ  التاليويمقى الشكؿ 
واعتمادًا عمى وسائط وتطبيقات تكنولوجية متنوعة مثؿ  ،التعامؿ مع تداعيات جائحة فيروس كورونا

ستشعار ونظـ اال ،نظـ تحديد المواقع العالمية ،GIS: المعمومات الجغرافيةونظـ  ،اليواتؼ المحمولة
وتتبع ورصد تفاعالت األشخاص عبر تحركاتيـ مف خالؿ  ،CCTV :والنظـ التميفزيونية المغمقة ،الحرارى

وتتبع تأثيرات الفيروس مف خالؿ تحميالت البيانات  ،Social Graphs :االجتماعيةالمخططات البيانية 
مف استخالص الضخمة واألىـ مف ذلؾ تمكف تحميالت البيانات  .واالجتماعية االقتصاديةالتاريخية 

بدائؿ التصرؼ والتدخالت إلنجاز وتقييـ مواجية الدوؿ والمنظمات لمجائحة سبؿ وتحميؿ خبرات حوؿ 
   .مف الجائحة واالحتواء فيالتعا

ومف بينيا  ،معظـ دوؿ العالـ فيتحديات عدة ويثير استخداـ )البيانات الضخمة( لدعـ الصحة الرقمية 
 ،غير مترابطة وأ ،غير مييكمةذاتيا مف حيث أنيا تحديات ترتبط بطبيعة البيانات الضخمة اليائمة 

 :)ممكية البيانات :ترتبط بػمشكالت كما تثير ، الفعاؿستخالص ومدى توافر قدرات التخزيف والتحميؿ واال
Data Ownership،)  تقاسـ البيانات (و–Data Sharing  )،  و) خصوصية البيانات–Data 

Privacy .)(Raag & Sudhakaran, 2020) 
جرائية  فييرتبط جانب كبير مف مشكالت البيانات كما  دوؿ العالـ المختمفة بمدى توافر أطر مؤسسية وا 

كما  ،العديد مف دوؿ العالـ فيتتواجد  التيوىى األطر  ،المجتمع فيإدارة البيانات حوكمة و  ،لمتعامؿ مع
دعـ ، و Data –Driven Decision Making نشر أنماط مف اتخاذ القرار القائـ عمى البيانات:ترتبط ب



7 
 

-Data –القائمة عمى البيانات في المجتمع اإليجابية الثقافة تعزز نشر المبادرات التي يمكف أف 
Driven Culture .  

مواجهة فيروس كورونا" فيالتمكين وتعزيز القدرات  في: "دور البيانات (1)شكل رقم   

 
 .https://council.science/ International Science Council (2020) : المصدر

 
 Covid 19 :في دعم الصحة الرقمية ومواجهة االصطناعيالذكاء دور  2-2

في  Machine Learning-MLة: توجد جيود ىائمة لالستفادة مف الذكاء االصطناعي وتعمـ اآلل
يستخدـ الباحثوف والمطوروف بشكؿ متزايد الذكاء و  ،مجموعات البيانات المتاحة حالًياالتعامؿ مع 
لتتبع واحتواء الفيروس المستجد، وكذلؾ لفيـ  NLP: ومعالجة المغات الطبيعية ،وتعمـ اآللة االصطناعي

: لماذا يصيب البعض أكثر مف غيره، وما ىي التدابير التي يمكف أف تساعد في أشمؿ لممرض. فمثالً 
 ( healthitanalytics,2020)ذي مف المحتمؿ أف ينتقؿ إليو المرض بعد ذلؾ.تقميؿ االنتشار، والمكاف ال

متخصص في عموـ الحاسب ونظـ المعمومات في والية أعمف معيد فقد  ،االىتماماتسياؽ تمؾ  فيو 
أنو سيتيح لمجيات الحكومية والمنظمات  ((Rensselaer Polytechnic Institute -RPIنيويورؾ 

خبراء في البيانات  إلىأدوات الذكاء االصطناعي المبتكرة، باإلضافة  إلىالبحثية والصناعة الوصوؿ 
 .COVID-19والصحة العامة لممساعدة في مكافحة 

https://council.science/
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خداـ ويقوـ المعيد بالعمؿ مع منظمات مختمفة في مجاؿ النمذجة والتعامؿ مع الفيروس مباشرة باست
بعض مواقع عمى االنترنت لتتبع جميع البيانات وتأسيس  ،Super Computersالحواسيب فائقة القدرة: 

مجاؿ البحث الطبي الحيوي يتـ محاولة  فيوالمستندات المفتوحة لمساعدة الباحثيف في ىذا المجاؿ. و 
. والعديد مف ىذه COVID-19تطوير لقاح لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ أي أدوية تعمؿ حالًيا ضد 

أشياء في  إلىلتحديد األجزاء التي تعرؼ عف الفيروس اآللة المشاريع يستخدـ الذكاء االصطناعي وتعمـ 
 قواعد البيانات الدوائية وقواعد البيانات الجينومية. 

و  Amazon Web Servicesمثؿ: وتطبيقات أطمقت العديد مف الشركات الكبيرة مشاريع كما 
Google Cloud ، مجموعات البيانات المفتوحة وأدوات  إلىتسييؿ وصوؿ الباحثيف  إلىوتيدؼ

نماذج  ،(1)ويعرض الجدوؿ رقـ  بشكؿ أسرع. COVID-19التحميالت لمساعدتيـ عمى تطوير حموؿ 
 لدعـ الصحة الرقمية والتعامؿ مع جائحة كورونا.  االصطناعيمف تطبيقات الذكاء 
والتعامؿ مع مجتمعات بيانات ضخمة  االصطناعيتثير استخداـ تقنيات الذكاء  ،وكما سبقت اإلشارة

وتصاعد السجاؿ والنقاش العاـ في عديد مف دوؿ  ،ومتنوعة العديد مف المشكالت والمحاذير القانونية
وحدود المراقبة المقبولة  ،"الحريات المدنية" و"الصحة العامة" :العالـ حوؿ الحدود الفاصمة بيف كؿ مف

وقد وجيت انتقادات واسعة  .وعالقتيا بالصالح العاـ في كؿ دولة ،لألشخاص في تنقالتيـ وتواجدىـ
تجميع البيانات بموافقة المستخدميف في التطبيقات المختمفة عمى تقـو عمى  التيلشركات التكنولوجيا 

يمكف أف  التيو  ،ناتمف تجميع تمؾ البيا الحقيقيدوف معرفة الغرض مواقع التواصؿ االجتماعي وغيرىا، 
ساءة االتتعرض بدور    .ستغالؿ مف جانب أطراؼ أخرىىا لمقرصنة السيبرانية وا 

  "لدعم الصحة الرقمية ومواجهة فيروس كوروناالذكاء االصطناعي تطبيقات " :(1)جدول رقم   
 أدوار تقنيات الذكاء االصطناعي مجاالت الرعاية الصحية 

 في المممكة المتحدة لمتشخيص الطبي الرقمي.  Babylonتطبيؽ   التشخيص الرقمي
  امكانيػػػة التشػػػخيص واقتػػػراح بروتوكػػػوؿ العػػػالج واألدويػػػة المناسػػػبة مػػػف خػػػالؿ مراجعػػػة

 السجؿ الطبي لممريض والتحميالت.
 ( يمكػػػػف ألنظمػػػػة برمجػػػػة المغػػػػات الطبيعيػػػػةNLP تحميػػػػؿ المالحظػػػػات السػػػػريرية غيػػػػر )

عداد التقارير )عمى  سبيؿ المثاؿ في فحوصات األشعة(. المنظمة عمى المرضى، وا 
في دعـ القرار الطبي، والتنبؤ باألمراض، ويػتـ تطويرىػا  ES –استخداـ النظـ الخبيرة   تصميم العالج واختيار الدواء

لالعتمػػػاد عمػػػى البيانػػػػات والجورثمػػػات تعمػػػـ اآللػػػػة بػػػداًل عػػػف، أو متكػػػػاماًل مػػػع، قواعػػػػد 
 المعرفة التقميدية.

  وضػػػع خطػػػط عالجيػػػة واقتػػػراح الػػػدواء المناسػػػب بنػػػاء عمػػػى فحػػػص السػػػجالت الطبيػػػة
بالتعػاوف مػع  Chematriaلممرضى وتاريخيـ المرضػى )مثػؿ نظػاـ مطػور مػف شػركة 

 جامعة تورنتو الكندية( 
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 إلػػىتعمػػؿ بمفردىػػا بعػػد برمجتيػػا أو كمسػػاعد لألطبػػاء والجػػراحيف، وتسػػتطيع الوصػػوؿ    الروبوتات الجراحية 
  Modus Vف داخؿ الجسـ مثؿ األعصاب واألوعية الدموية مثؿ تطبيؽ:أماك

  توسػػػػع اسػػػػتخداميا أخيػػػػرًا فػػػػي أمػػػػراض النسػػػػاء وجراحػػػػات البروسػػػػتاتا وجراحػػػػات الػػػػرأس
 والعنؽ.

ودعام  المهام اإلدارية المسااندة
 القرار 

  نظاـ مثؿ( أئتمتة ورقمنة السجالت الطبيةEPIC وكافة العمميػات اإلداريػة المسػاندة ،)
 نصية إلىلمعمميات الطبية، وتسجيؿ الوصفات الطبية، وتحويؿ التسجيالت الصوتية 

  تطبيػػؽ جيػػػاز حاسػػبWatson  المطػػػور مػػفIBM  لتػػػوفير قػػدرات تحمػػػيالت البيانػػػات
تاحة دعـ مستخمص مف دراسات طبية.  الطبية وا 

  يػػتـ اسػػتخداـ روبوتػػات أو أنظمػػة ذكيػػة لتحػػديث السػػجالت والفػػواتير، وتوظيػػؼ قػػدرات
 التعرؼ عمى الصور وتحويميا لمتخزيف في نظـ معمومات صحية لدعـ القرار.  

 –التاااااادخالت التنبااااااي لتوجيااااااه 
والتحميااااااال المكااااااااف لمبياناااااااات 

 الساااتخالصواألبحاااث السااابقة 
    لمحركةخبرات وبدائل 

  جامعة ستانفورد، نموذًجا قائًما عمى البيانػات يتنبػأ بالنتػائج المحتممػة  فيطور الباحثيف
 .في التعامؿ مع فيروس كورونا الستراتيجيات التدخؿ المختمفة

   تنقيب البيانات وتعديف االصطناعيتحميؿ األبحاث السابقة مف خالؿ تقنيات الذكاء /
لتحميؿ آالؼ األبحاث الطبية السابقة ذات الصمة ، Data Mining :والنصوص

  .واستخالص دالالت وبدائؿ لمتصرؼ حياؿ الفيروس
  ) وبتصرف(: المصدر

استشراؼ اآلثار المتوقعة لبعض التطورات التكنولوجية عمى التنمية  .(2020)  جماعيبحث  -محمد ماجد خشبة وآخروف
 .Block chainوسمسمة الكتؿ:  - AIالتطبيؽ عمى الذكاء االصطناعي: ب -في مصر وبدائؿ سياسات التعامؿ معيا

  .سمسمة قضايا التخطيط والتنمية )تحت النشر( ،القوميمعيد التخطيط  :القاىرة

أصبح الجداؿ أكثر وضوًحا بيف الخصوصية الشخصية والفوائد  COVID-19وبظيور  ،المقابؿ فيو 
في كوريا الجنوبية، عمى سبيؿ المثاؿ، تعد القدرة عمى تتبع خطوات الشخص فالجماعية لمتكنولوجيا. 

المصاب باستخداـ معامالت بطاقة االئتماف وبيانات تتبع الياتؼ المحموؿ جزًءا مف استجابة الدولة 
كما تكثؼ دوؿ أخرى المراقبة الرقمية عمى   .في التعامؿ مع الفيروس وتداعياتوحد كبير(  إلى)الناجحة 

 ،عمى سبيؿ المثاؿ ،فقد قامت الصيف ،بالصحة العامة االىتماـأو في سياؽ  ،تحت مظمةتوى فردي مس
دوف وجود ضمانات كافية لحماية  ،Trackingع اليكترونى بتنزيؿ تطبيؽ تتبفي الدولة بإلزاـ كؿ مقيـ 

مف الصعب اتخاذىا في الدوؿ الغربية نتيجة التخوؼ مف ا النوع مف اإلجراءات التتبعية الخصوصية. وىذ
 بعد زواؿ الجائحة.والتعدى عمى خصوصياتيـ استمرارية تتبع المواطنيف 

العالـ أنو وبصرؼ النظر  في( أحد أبرز رواد تكنولوجيا المعمومات Bill Gates –ويتوقع )بؿ جيتس 
فإنو يتوقع أف  ،عامؿ مع فيروس كورونااألجؿ القريب لمت فيلقاح فعاؿ مف عدمو  إلىعف الوصوؿ 

خاصة الرقمية الطبية القائمة عمى التقنيات الحديثة  االختراقاتيتمخض عف جائحة الفيروس العديد مف 
ختراقات الطبية التكنولوجية سترفع مف قدرات وجاىزية دوؿ العالـ ويرى أف ىذه اال .مجاؿ التشخيص في
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المستقبؿ المنظور  في العاديوربما يمكف لممواطف  ،التعامؿ مع أية )ىجمات وبائية( جديدة أو قادمة في
 أو غيرىا ،آخر بسيط مثؿ اختبارات الحمؿ المنزؿ كما يقوـ بأى اختبار طبي فياختبار تمؾ الفيروسات 

 (Gates ,2020) . االختباراتف م

 ((Stanford,2019 :مممحين هامين إلىكما تجدر اإلشارة في هذا الخصوص 

خاصة هدف  ،SDGs: في تسريع أهداف التنمية المستدامة االصطناعيدور الذكاء  :األول -
أف اليدؼ الثالث )الصحة الجيدة والرفاه(  إلىلجامعة ستانفورد  لعالميوىنا يشير التقرير  ،الصحة
 في تحقيقيا. االصطناعييمكف أف يساىـ الذكاء  التيفي مقدمة األىداؼ السبعة عشر  يأتي

السجالت الصحية اآلمنة في ىذا الخصوص:  االصطناعيومف أبرز مجاالت عمؿ الذكاء 
الموثوقة، سالسؿ التوريد في القطاعات الصحية، السجالت الدوائية، المركزة بيانات الرعاية 

 سجالت التأميف الصحي.تطوير الصحية، 
ىذا الخصوص يشير نفس التقرير  فيو  ،الدور الهام لممشروعات الناشئة وريادة األعمال :الااني -

الطبية / العالجية( تأتى في صدارة المشروعات الناشئة التكنولوجيا أف مشروعات ) إلىالسابؽ 
  .في أوروبا وفؽ التقرير االصطناعيلتطبيقات الذكاء 

 مصر  فيهتمامات بالصحة الرقمية عن اال .3

كانت مصر أحد والذى  ،بخصوص الصحة الرقمية وتطوراتياالسابؽ  لعالمياستعراض المشيد بعد 
مالمح التجربة المصرية خصوصيات استعراض بعض  إلىالورقة  تأتي ،الفاعميف فيو بصورة أو أخرى

  .التعامؿ مع الصحة الرقمية في

 ومتوسطة األجل  االستراتيجيةتوجهات واائق التنمية  3-1
فإف  ،الشامؿ لممواطنيف الصحيمع تركيز وثائؽ التنمية الرئيسة عمى الحياة الصحية األمنة والتأميف 

بالمنظومات والبنى التحتية التكنولوجية المعموماتية والبياناتية الوثائؽ تكشؼ عف تحديات جدية ترتبط 
 الصحياستكماؿ مشروع التأميف  فيوعمى دورىا  ،دعـ القرار فيمع التركيز عمى دورىا  ،والرقمية

تطوير النظاـ  فيكذلؾ اىتماـ المخطط بصورة مباشرة بقضية البيانات ودورىا  .وتطوير المستشفيات
   .(2)جدوؿ رقـ  .الوطني الصحي
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 الدولة" فيواائق التنمية  في"التوجهات الصحية وقضايا الصحة الرقمية  :2جدول رقم 
 والصحة الرقمية الصحيالتوجهات الخاصة بالقطاع  واائق التنمية

ريية  :استراتيجية التنمية المستدامة
 2030مصر 

  حياة صحية سميمة وآمنة فيحؽ المصرييف. 
  تواضع البنية التحتية  :مصر فيتحديات رئيسة تواجو قطاع الصحة

  .وتواضع منظومة الجودة ،التكنولوجية والمعموماتية
  عمى الخدمات الصحية والبحوث الصحية  االستراتيجيةتركيز الرؤية واألىداؼ

تاحة ) ،الوقائية    .( لدعـ القرار وكفاءة المواردالبياناتوا 
 تطوير البنية المعموماتية الداعمة لمنظومة الصحةبرنامج رئيس ل.  

الخطة متوسطة المدى لمتنمية 
 2022/ 21-2012/ 12المستدامة 

  الوقائيوخدمات الطب  ،الشامؿ الصحيتركيز عمى التأميف. 
  لدعـ القرار  (البيانات السميمة)تركيز عمى حوكمة قطاع الصحة بإتاحة

 وتحسيف كفاءة استغالؿ الموارد.
برنامج عمل الحكومة: مصر تنطمق 

12 /2012-21 /2022 
 االستراتيجيسياؽ اليدؼ  فيالرعاية الصحية الشاممة  ربرنامج رئيس لتوفي 

 .المصريبناء اإلنساف  :لمبرنامج الثاني
 9 المنشآت الصحية، ميارات الصحيالتأميف  :برامج فرعية تتناوؿ قضايا ،

مف  الذاتي االكتفاءاألمصاؿ واالدوية،  ،التمريض، الخدمات الصحية
 .، العالج عمى نفقة الدولة والمستشفيات الجامعيةالكبدي االلتياب ،المقاحات

 : والسكانتوجهات وزارة الصحة  3-2

 فيمع توجيات الصحة حد كبير  إلى وزارة الصحةتتماشى رؤية ورسالة  ،(2)كما يوضح الشكؿ رقـ 
حيث تركز الرؤية عمى الحفاظ عمى صحة المواطنيف والوقاية مف  ،وثائؽ التنمية السابؽ العرض ليا

مهام الوزارة عمى مجموع مهام ذات وتركز  .المبكر ليا وتطوير الخدمات الصحية واالكتشاؼاألمراض 
  :ومنها ،صمة بالصحة الرقمية

 واإلحصاءات وتحميؿ التقارير اإلحصائية لدعـ التخطيط والمتابعة  الصحيالتسجيؿ   -
 .لعالمي والتكنولوجي العمميتطوير الخدمات الصحية لتتماشى مع التقدـ   -
 .الصحية بما فييا اإلصابات والكوارث واألوبئة الطوارئمواجية   -
)ومنيا كنموذج تعاوف الوزارة الفعاؿ الراىف  .والعالقات الخارجية الصحية الدوليتعزيز التعاوف   -

  .مصر( فيمواجية فيروس كورونا  فيمع منظمة الصحة العالمية 
 فيو  ،المجاالت الصحية المختمفة في العمميالتنسيؽ والربط بيف أجيزة الوزارة وأجيزة البحث   -

 .العممي والتكنولوجيضوء استراتيجية الدولة لمبحث 
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تعزيز ورعاية تطبيقات لتكنولوجيا المعمومات  فيدورًا رئيسًا الوزارة،  في( مركز المعمومات) ويمعب
لتطوير الشبكات وتكنولوجيا المعمومات عامة ويتبع لممركز إدارة  ،والبيانات لدعـ أنشطة الوزارة المختمفة

 .لخدمات المعمومات واإلحصاء عامة كما يضـ إدارة ،واإلنترنت

": "ريية ورسالة ومهام وزارة الصحة والسكان المصرية2شكل رقم   

 
 /http://www.mohp.gov.eg -موقع وزارة الصحة والسكاف المصرية المصدر: 

http://www.mohp.gov.eg/
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 الصحيفإن الوزارة تتبنى مجموعة من المبادرات لدعم الصحة الرقمية والنظام  ،ذلك إلىباإلضافة 
  :ومنها ،مواجهة جائحة كوروناو  ،الوطني
 ليتـ التعامؿ معو مف خالؿ اليواتؼ  2020تـ اطالقو في ابريؿ  وقد ،تطبيق صحة مصر

تفاعمية  خدمة مع تحديثات مستمرة بما فييا  ،ويتضمف ارشادات لمتوعية ضد الفيروس ،المحمولة
وقد وصؿ عدد  ،(3شكؿ رقـ  )وغيرىا ،بالفيروسإلبالغ عف الحاالت المشتبو في إصابتيا ل

 .مواطف 600.000أكثر مف  إلىالمستخدميف لمتطبيؽ في اليوميف األوليف مف طرحو 

 : تطبيق صحة مصر3شكل رقم 

 
  ،رمص في الشامؿ الصحيوىى احدى ىيئات منظومة التأميف تطبيقات هيئة الرعاية الصحية ،

متنوعة مثؿ نظاـ )كمو تكنولوجى( لخدمات  إلكترونيةومنصات ت وتطبيقات دثت آليااستح التيو 
الطبية عف  االستشارات، وتطبيقات لتقديـ )خدمات المنازؿ فيالحجز والكشؼ وتسميـ األدوية 

مف خالؿ  اإللكترونية، أو تقديـ اإلرشادات الصحية والتدريبات المنازؿ فيبعد(، وتقييـ الحاالت 
  .متخصصة إلكترونيةمنصات 
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  لمحممة( يتضمف تسجيؿ كؿ نتائج  كترونيلإاعتماد )برنامج  حيث تـمميون صحة،  100حممة
 وغيرىما.  اض غير السارية مثؿ الضغط والسكريالمسح سواء لفحص فيروس سى، أو األمر 

  ( 2020)تقرير تقدـ برنامج عمؿ الحكومة، 

 :الرقميةلدعم الصحة وتكنولوجيا المعمومات  االتصاالتوزارة دور  3-3

قامت بيا الوزارة لدعـ الصحة الرقمية  التيمجموعة ىامة مف التطبيقات  إلىيشير موقع الوزارة 
. ومف أبرز تمؾ الوطني الصحيمصر بما يعزز مف كفاءة وقدرة وتمبية القطاع  في اإللكترونيةو 

تجاوبًا مع الحاجات  الصحيالقطاع  في واالتصاالتالمبادرات إعداد استراتيجية لتكنولوجيا المعمومات 
 فيالوطنية ومع التوجيات العالمية لجمعية الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية السابؽ اإلشارة الييا 

يا بما فيلييا إاألضواء عمى بعض مف التطبيقات  المشار  (3رقـ ) التالي. ويمقى الجدوؿ 1البند رقـ 
    :ليالتاالجدوؿ  في ،تطبيقات لدعـ التعاوف األفريقي

مجال  فيالمعمومات  وتكنولوجيا  االتصاالتوزارة مشروعات تم تنفيذها من جانب " :3جدول رقم     
 "الصحيودعم القطاع  الصحة الرقمية

 إضاءات  -مالحظات مشروعات
لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  االستراتيجيةالخطة 

 قطاع الصحة ب
وزارة  لصالح  2008في أبريؿ  االتصاالتيا وزارة وضعت

   .IPM شركة مع بشراكةالصحة والسكاف 
     البرنامج القومي لصحة المرأة

ارتفاع ، الثديأمراض:  سرطاف  3ألىـ الكشؼ المبكر )
  (. ضغط الدـ وسكر الدـ

بوابة و تمييدًا لمعالج عف بعد، تشخيص عف بعد يتضمف 
 السيدات،متواصؿ ونشر الوعي الطبي بيف لإلكترونية 

  وتطبيقات ىواتؼ محمولة.
قاعدة بيانات لدعـ المجالس الطبية المتخصصة في     الشبكة القومية لعالج المواطنين عمى نفقة الدولة

 المحافظات المصرية 
شبكة معمومات لربط المستشفيات بمركز معمومات تطوير   حكومي ىفإنشاء وحدة نظم معمومات بكل مستش

   .مستشفى 80يشمؿ:  -وزارة الصحة
وربط الوحدات  ،قاعدة بيانات لمممفات الطبية لألسر  إنشاء الممفات الطبية الرقمية )وحدات طب األسرة(

 بشبكة موحدة الحضرية والريفية الصحية 
عداد أطمس جغرا ،موحد قوميسجؿ    البرنامج القومي لتسجيل األورام لمسرطاف في  فيوا 

 GIS :مصر باستخداـ
وربط قاعدة بيانات  ،متأميف الصحيلمعمؿ  12تشمؿ    معمومات المعامل بالتأمين الصحيشبكة 

تحاليؿ المواطنيف مع أجيزة التحاليؿ داخؿ المعامؿ التي تـ 
 .ميكنتيا في المرحمة األولى

تخزيف صور األشعة ل الحوسبى  PACS نظاـيستخدـ  المشروع القومي لمنظومة نقل وتداول صور األشعة
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 .الطبية ونقميا وتوزيعيا وعرضيا
بتجييز مقر الجامعة  2013بدأت المرحمة األولى عاـ   الشبكة اإللكترونية اإلفريقية

وتضـ الشبكة قدرات محاضرات  ،باإلسكندريةاإلقميمية 
   .طبية وعالج عف بعد واستشارات

 http://www.mcit.gov.eg -وتكنولوجيا المعمومات المصرية  االتصاالتموقع وزارة  :المصدر

 :مصر فيدعم الصحة الرقمية  فيناشئة المشروعات الدور القطاع الخاص و  3-4
ريادة األعماؿ لمشروعات ناشئة القطاع الخاص و بخالؼ دور الوزارة، فإف ىناؾ العديد مف مبادرات 

Startups عمى  مف نماذجيا  بعض إلىالصحة الرقمية، ويمكف اإلشارة خدمات بعض مجاالت  في
 : التاليالنحو 
 منصةShezlong :  لمتعامؿ مع تـ تأسيسيا مف جانب ميندس لمحاسبات صحية منصة وىى

 :مجاالت فيطبيب متخصص  100بدعـ مف أكثر مف العديد مف القضايا الصحية عف بعد 
 ،اإلدماف :مشكالت ذات صمة مثؿ إلىباإلضافة  ،عمى وجو الخصوصستشارات النفسية اال

قنوات لمتواصؿ وتوفر المنصة  .وغيرىا ،العالقات الزوجية ،القمؽ ،المراىقة ،الشيخوخة، الطفولة
سواء بالصوت والصورة أو  بر اإلنترنت، بشكؿ خاص في أي وقت وفي أي مكافع المباشر

 .بالصوت فقط
 منصة Vezeeta:  دارة العيادات لرعاية الطبية اجدولة ل إلكترونيةىي خدمة و  اإلنترنت،عمى وا 

توفر منصة بحث طبية مجانية لممستخدميف النيائييف مف خالؿ دمج المعمومات حوؿ كما 
أعماؿ توسعت وقد  منصة واحدة.الممارسات الطبية والجداوؿ الزمنية الفردية لألطباء في 

٪ مف سكاف منطقة الشرؽ األوسط 15الشركة الناشئة التي تتخذ مف القاىرة مقرًا ليا لتغطي 
أكثر مف  خدماتيا  ويستخدـ ،وبعض الدوؿ العربية ) مثؿ السعودية واإلمارات(فريقيا أ وشماؿ

 شخص شيرًيا.  2،000،000
  سمارت لمخدمات الطبية– Smart Medical Services:   بدأت الشركة أعماليا كشركة

وخدمات  المصريلتقديـ خدمات صحية متنوعة لشركات القطاع الخاص  2009مساىمة عاـ 
وتقدـ الشركة خدمات شبكتيا مف خالؿ   .لصالح شركات التأميف المصرية الطبيالتأميف 
 ( Sehaty -صحتي)  إليكتروني شبكيكما قامت الشركة بتطوير تطبيؽ  .مقدـ خدمة 2600

 ،لخدمات األطباءاليواتؼ المحمولة الشبكة الدولية لممعمومات وعبر عبر  ستخداـ خدماتياال
 .مراكز األشعة والصيدليات ،المعامؿ ،المستشفيات
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مصحة الرقمية التوطين الفعال للدعم إستراتيجية خبرات مستفادة وتوجهات  :لغدا إلىنظرة  .4
  مصر  في الصحيبالقطاع 

 الصحيلمنظاـ  االستراتيجيمصر خبرات ىامة لمتطوير  فيالعالـ و  فيتقدـ تجارب الصحة الرقمية 
  .المرحمة القادمة في الوطني

  تحسين كفاءة األنظمة الصحية فيخبرات مستفادة حول دور الصحة الرقمية  4-1

خاصة وأف أدواتيا وممارساتيا وتطبيقاتيا القائمة عمى  ،الصحة الرقمية ليست ترفًا بل ضرورة -
والوسائط الذكية والتكنولوجيات البازغة تمثؿ الروافع الرئيسة  واالتصاالتتكنولوجيا المعمومات 

 .العالـ فيوقطاعات اإلنتاج والخدمات  واالقتصاداتلتطوير كافة المجتمعات 
وىى خبرة منظمة الصحة  ،العالم فيالمستدامة الصحة الرقمية تشكل مستقبل الرعاية الصحية  -

تسخير التكنولوجيات البازغة لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة  فيوخبرة األمـ المتحدة  ،العالمية
 العالمية خاصة ىدؼ الصحة الجيدة ورفاه البشر.

ىتماـ ببناء بيا ممتد منذ اال لعالميا فاالىتماـ الصحة الرقمية ليست مرتبطة بجائحة كورونا، -
وال تزاؿ األمـ المتحدة قائمة مف وقتيا عمى  ،الحاليمطمع القرف  فيمجتمعات المعمومات والمعرفة 

 متابعة توظيؼ الصحة الرقمية لتحسيف صحة البشر حتى اآلف. 
تأخر عديد مف دوؿ العالـ عف إدراؾ و  ،أىمية الصحة الرقميةعمى األضواء الجائحة وقد سمطت 

دارة األوبئةالت فيتيا أىمي      .وجودة الخدمة الصحية ،شخيص والعالج واستباؽ وا 
طالق  فيلمدولة  محوريدور  -  الصحيوىى السمة الغالبة لممشيد  ،المبادراتالتخطيط والتنسيق وا 

  .اإليديولوجيكافة دوؿ العالـ بغض النظر عف نظاميا السياسي أو التوجو  في
تطبيقات والممارسات لمعايير وعمى رأسيا خضوع تمؾ ال ،الصحة الرقمية المناسبةتطبيقات شروط  -

  .حرياتيـ المدنيةاألفراد و  وكرامة حقوؽالصالح العاـ وضماف بخصوص واضحة 
األداة الرئيسة لمتكنولوجيات  فيي ،القمب النابض والقوة المحركة لمصحة الرقمية هيالبيانات  -

يحوط كما  ،ومعالجة المغات الطبيعية وغيرىا ،وتعمـ اآللة ،االصطناعيالبازغة خاصة الذكاء 
 جتماعية الشخصيةالبيانات الصحية واال رتبط بمعايير احتراـ خصوصيةتعدة تحديات ستخداماتيا ا

    .لممرضى وعدـ استغالىا ألغراض أخرى
مترابط  قميميوا   عالميسياق  فيب استراتيجيات وطنية ماإلنفاذ المستدام لمصحة الرقمية يتط -

 .2020مارس عاـ  فيالعالـ  إلىوىى رسالة منظمة الصحة العالمية  ،ومتكامل
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لوزارات  وىى جيود ،التكامل والترابطمصر يعوزها  فيلمصحة الرقمية ومبادرات متعددة جهود   -
سياؽ / إطار استراتيجى  فيوغير منتظمة  ،، وغيرىاوالقطاع الخاص والمشروعات الناشئة ،معنية

 .متكامؿ

  مصر في الصحيدعم النظام  فيتوجهات استراتيجية لتعزيز دور الصحة الرقمية  4-2

ومتوسطة األجل فيما يخص القطاع  االستراتيجيةتطويرات ضرورية عمى واائق التنمية  -
 فيأحدثتيا الجائحة عمى كافة جوانب الحياة  التيبما يتواكب مع التطورات  ،مصر في الصحي
واألكيد أف  .2020/2021الخطة السنوية لمتنمية   فيالياـ وبما يتماشى مع التطوير  ،مصر

خطة التنمية متوسطة األجؿ  ،ىناؾ حاجة لتطويرات مماثمة عمى استراتيجية التنمية المستدامة
  وبرنامج عمؿ الحكومة.

مصر ضمن واائق  فيمحددة لتطوير الصحة الرقمية وسياسات تضمين أهداف وبرامج عمل  -
وأف ترتبط تمؾ األىداؼ والبرامج  ،إطار تحديث الوثائؽ المذكورة فيوذلؾ  ،المحداةالتنمية 

عمى وجو  الصحيالقطاع  في الرقميوالتحوؿ  ،المجتمع في الرقميبسياقات وسياسات التحوؿ 
 .الخصوص

   :المنطمقات التاليةوفؽ  ،مصر فيتطوير استراتيجية لمصحة الرقمية  -
 وأفضؿ الممارسات المناسبة ،واإلقميمية ستفادة من الخبرات العالميةاال.   
  طرحتيا  التي (2024/  2020 العالمية لمصحة الرقمية االستراتيجيةالتوافق مع )مسودة

مف تيا واستفاد ،بما يضمف تواصؿ مصر مع المعايير العالمية ،منظمة الصحة العالمية
 .الذى توفره المنظمة والتكنولوجيجوانب الدعـ الفني والتمويمي 

  لتنمية المستدامةاألمم المتحدة إلنجاز أجندة االتوافق مع جهود: SDGs  خاصة المعنية
وىى الجيود  ،الجائحة وما بعدىاسياقات  فيورفاه البشر الخاص بالصحة الثالث باليدؼ 

وغيره مف التكنولوجيات البازغة لتسريع تحقيؽ  (االصطناعيالذكاء )تتبنى تسخير  التي
    .أىداؼ التنمية المستدامة وعمى رأسيا ىدؼ الصحة الجيدة

 2030رؤية مصر  :التوافق مع مستجدات وتطويرات استراتيجية التنمية المستدامة، 
عادة ىيكمة أدوار  ،والسنوية المرتبطة بيا بعد تحديثياوثائؽ التنمية متوسطة األجؿ و  وا 

  .بيا الصحيالقطاع 
  التيو  ،2030القومية لمعموم والتكنولوجيا واإلبتكار  االستراتيجيةتطويرات التوافق مع 

 ،مجاؿ الصحة في االصطناعيتطبيقات لمذكاء  تبني إلىوثيقتيا الراىنة  فيأشارت 
   .لعالج السرطاف وتطبيقات النانو تكنولوجي
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  :وتشمؿ عمى األخص ،لمصراستراتيجية الصحة الرقمية  فيأدوار رئيسة  -
   ىذا المجاؿ والذى  فيلسابؽ خبرتيا العممية  ،تصاالت وتكنولوجيا المعموماتوزارة اال

 .عرضت الورقة لبعض جوانبو
  مجاؿ الرعاية الصحية والصحة  فيسواء  ،وريادات األعمال القطاع الخاص المصري

 والتكنولوجيات البازغة. واالتصاالتأو تكنولوجيا المعمومات  ،الرقمية
   وصنع  ،يالتطوير التكنولوج فيلخبراتيا  ،العمميميسسات ومعاهد الفكر والبحث

ىذا الخصوص عمى التنسيؽ مع  فيوالتأكيد  ،ستراتيجيات وبناء السياسات العامةاال
 . 2019( الذى تأسس عاـ االصطناعيلمذكاء  الوطني)المجمس 

  فيكما يمعب دور ىاـ  ،والذى يدير العديد مف األنشطة والمراكز الصحية ،المجتمع المدني 
منظمات المجتمع  إلىباإلضافة  ،المجتمع فينشر الوعى والممارسات الصحية اإليجابية 

 قتصاد وعمى رأسيا:المجتمع واال فيالمعنية بصورة مباشرة بالتطبيقات التكنولوجيا  المدني
  .(CIT)غرفة صناعة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

   وجمعية  ،وعمى رأسيا منظمة الصحة العالمية ،ذات الصمةواإلقميمية المنظمات الدولية
 .والمنظمات والوكاالت المعنية بالتنمية المستدامة ،الصحة العالمية

   ،الوطني الصحيالنظام  فيرئيسة لمتوطين الفعال لمصحة الرقمية متطمبات  -
  دستوريحؽ وىو  ،الصحياإلنسان محور اهتمام وغايات النظام و  ،الصحة فيالحق 

مخدمات لوتسييؿ اإلتاحة والوصوؿ  ،اختيار التكنولوجيات المناسبة فيترجمتو  ينبغي
 واحتراـ الخصوصيات والصالح العاـ.  ،الصحية بتكمفة مناسبة

  قواعد  ،إلكترونيةبما تشممو مف منصات  ،الصحيبنى التحتية الرقمية لمقطاع ال  تطوير
 ،نظـ معمومات صحية كمية ونوعية ،إلكترونيةسجالت  ،شبكات خدمات صحية ،بيانات

دارة األزماتوالمحاكاة والتنبؤ نظـ الرصد والتتبع  ،صحيةنظـ دعـ قرار  نظـ التدريب  ،وا 
 وغيرىا. .عدعف ب   الصحيوالتأىيؿ والتثقيؼ 

  وىى الحوكمة المرتبطة بحوكمة  ،الوطنيعمى المستوى الرقمية الصحة حوكمة
 ،قتصادواال المجتمع فيالبيانات إدارة حوكمة  ،الوطنيالتكنولوجيات البازغة عمى المستوى 

جراءات وتطبيؽ وضع  ومدونات سموؾ ذات صمة أخالقية مواثيؽ ومعايير و أدلة وا 
تطوير القدرات مع  ،الصحةقطاع  فيوتطبيقات البيانات ستخدامات التكنولوجية باال

 .مجاالت التكنولوجيا الرقمية فيخاصة  االحترافيةالبشرية 
  في الصحيخاصة وأف النظاـ  ،الصحيالقطاع  فيمتطمبات إعادة هيكمة ميسسية 

مصر يتكوف بدوره مف نظـ صحية متعددة قد يكوف بينيا العديد مف أوجو التداخؿ أو 
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)المجمس األعمى ىذا الخصوص مف جانب  فيتحديد أدوار واضحة  إلىوالحاجة  ،التنازع
 .2020مايو  فيالذى تأسس لمصحة( 

  قطاع )تأسيس عمى رأسيا  يأتيو  ،الصحيالقطاع  فيمتطمبات إعادة هيكمة تنظيمية
حيث أف قضايا الصحة الرقمية  ،وزارة الصحة والسكاف في (متخصص لمصحة الرقمية

والذى ييتـ بقضايا إحصائية بالدرجة  ،بالوزارةتتجاوز نطاؽ أعماؿ مركز المعمومات القائـ 
  .األولى

  خاصة مع تصاعد  ،الرقمي الصحيالقطاع  في ريى مختمفة لرأس المال البشريتبنى
 ميندسي ،المعرفة ميندسي ،البيانات أخصائيو ،لممبرمجيف الصحيالنظاـ  فيحيوية أدوار 

تقؼ جنبًا  التيوغيرىا مف الوظائؼ  ،االجتماعيةالشبكات  فيوالمتخصصيف  ،الشبكات
 الصحيالقطاع  فيوغيرىا  ،والمعامؿأىميتيا مع وظائؼ األطباء والتمريض  فيجنب  إلى

 األجؿ المنظور.  فيحاليًا و المنشود 
 بالتركيز عمى  ،الرقمي الصحيالقطاع  فيمختمفة لنشاط البحوث والتطوير  تبنى ريى

تعزز مف جودة خدمات التشخيص والعالج والرعاية مف خالؿ  التيالبينية  األنشطة البحثية
    .وأدواتيا المختمفةالتكنولوجيات الرقمية 

 الصحياإلنفاؽ  فيلتعويض العجز  ،متطمبات توفير موارد مالية من مصادر غير تقميدية 
دور القطاع الخاص وتوسيع  ،PPP :الشراكات الثالثية الفعالةومف بيف البدائؿ  ،العاـ

دارة الخدمات الصحية في والمجتمع األىمي  .تمويؿ وا 
 ظؿ التفاعؿ  فيخاصة  ،متطمبات مرونة فرز وتحديد التحديات واألولويات بصورة دورية

ضوء متغيرات بيئة عمؿ  فيو  ،الخدمات الصحية والمستفيدوف منيا مقدميالمباشر بيف 
 محميًا وخارجيًا.  الصحيالقطاع 

 دارة األداء النظا بحيث يمكف التقييـ  ،ستراتيجية الصحة الرقميةم فعال لممتابعة وا 
والتعرؼ  ،الصحيعمى جودة خدمات القطاع  الرقميألثر الرقمنة والتحوؿ  الموضوعي

  .بصورة مستمرة  تمؾ الخدمات عمى مستوى رضا المواطف عف
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 مصادر ال

 :عربية بالمغةأواًل: مصادر 

 تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع  فيالتقدـ المحرز  .(2020مـ المتحدة )الجمعية العامة لأل
 االجتماعيو  االقتصاديالمجمس  :نيويورؾ .ات ومتابعتيا عمى الصعيد اإلقميمي والدوليالمعموم

  .لألمـ المتحدة
 ( 2018جمعية الصحة العالمية .)جمعية الصحة العالمية الحادية  :جنيؼ .الصحة الرقمية

 .مف جدوؿ األعماؿ 4-12البند  ،والسبعوف
 ( الصحة الرقمية. جنيؼ2018جمعية الصحة العالمية ): .منظمة الصحة العالمية 
 ( 2018رئاسة مجمس الوزراء). 21/2022-18/2019مصر تنطمؽ  –برنامج عمؿ الحكومة .

 .زراءمجمس الو  رئاسة :القاىرة
 -----------(2020.)  2018يوليو  :عف تقدـ أعماؿ برنامج عمؿ الحكومة سنويتقرير-

 سة مجمس الوزراء.رئا :القاىرة مصر تنطمؽ. - 2019يونيو 
 استشراؼ اآلثار المتوقعة لبعض التطورات (. 2020)  جماعيبحث  -محمد ماجد خشبة وآخروف

التطبيؽ عمى الذكاء ب - سياسات التعامؿ معياالتكنولوجية عمى التنمية في مصر وبدائؿ 
. القاىرة: معيد التخطيط القومى، سمسمة Block chainوسمسمة الكتؿ:  - AIاالصطناعي: 

 قضايا التخطيط والتنمية )تحت النشر(. 
  (. الخطة متوسطة المدى لمتنمية المستدامة 2018) صالح اإلدارياإلوزارة التخطيط والمتابعة و

 .وزارة التخطيط :القاىرة.18/2019-21/2022

  :جنبيةبالمغة األمصادر  اانيًا:

 Agrawal,Raag and Prabakran, Sudhakran(2020). Big Data in Digital Health :Lessons 
Learnt and Recommendations for General Practice. (Heredity,124). 

 Bill Gates(2020). The World After COVID-19.UK: Economist Today Coverage. 23 
April. 

 Stanford University (2019). Artificial Intelligence Index -2019 Annual report. USA. 
Stanford University. 

 WHO (2020). Draft Global Strategy on Digital Health 2020-2024.Geneva. WHO. 
 WHO (2020).Classification of Digital Health InterventionsV1.0-A Shared Language to 

Describe the Uses of Digital Technology for Health. Geneva. WHO. 
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 :ذات صمة إلكترونيةمواقع  االاًا:

 المجلس الدولى للعلوم: council.science/https:// 

 تحليالت تكنولوجيا المعلومات الصحية: /https://healthitanalytics.com 

 شركة سمارت للخدمات الطبية: medicalservices.com/-https://www.smart  

  مجلة فوربس- https://www.forbes.com/ :Forbes 

 نيويورك :معهد رينسيالر بوليتكنيك: www.niche.com/https:// 

 منظمة الصحة العالمية: https://www.who.int/ 

 نج الطبية و منصة شيزل– https://www.shezlong.com/ 

 منصة فيزيتا الطبية: vezeeta.com/https://www. 

 مصروزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات :- www.mcit.gov.eg/http:// 
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 األزمة أوراقسمسمة 

 وما بعد كىروها  ،مصز وعالم كىروها

قطم الدراضاث إصدار هذه الطلطلت بمخابعت وجيطيق مً  معهد الخخطيط القىميًدبنى 

لقاء الضىء على ألابعاد إ إلىمبادرة علميت تهدف ك ،املعهدباملطخقبليت بمزكش ألاضاليب الخخطيطيت 

فيروص  :للجائحت العامليتاملخخلفت والخكىىلىجيت  والثقافيتوالاجخماعيت  والطياضيت الاقخصادًت

على ألاسمت الىبائيت ومىاقشت وجقدًز الخداعياث املحخملت لهذه  ،COVID-19 كىروها املطخجد

والدروص والخبراث املطخفادة مً الخجزبت ، إقليمًيا وعاملًياوالفضاءاث املحيطت املؤثزة  ،مصز

، والطعي الضدباق الخعامل مع هذه ألاسمت ومخاطزها الىطىيت والخجارب إلاقليميت والعامليت في

  .جداعياتها

 في جدًدةمبادراث طزح ، و املطاهمت في جىفير فهم أفضل إلىهذه ألاوراق حطعى ، ياقفي هذا الط

 املخخلفت مً قزاراث بمؤضطاتهامع ألاخذ في الاعخبار ما اجخذجه الدولت  ،الخعامل مع ألاسمت

بدائل أو طزح  في ٌطاهم بماعدًدة في الخعامل مع جلك ألاسمت الحخىاء آثارها املخخلفت، و  ومبادراث

 جىميت الىعي إلىإضافت  اث،القزار  يمخخذصاوعي الطياضاث و و  يناملخططضياضاث لدعم 

ش يالجمعىوالعقل  املجخمعي ججاوس هذه ألاسمت  فيالشزاكاث املجخمعيت الفعالت  بما ٌطاهم في حعٍش

، بالخعاون والخيطيق مع كافت املبادراث واملىظماث رها بعد ججاوسهامً آثا في، والخعاودرء مخاطزها

   .الدوليت املعىيتاملحليت وإلاقليميت و 

 زهران أ.د. عالء

 رئيس معهد التخطيط القومي


