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 صحفيةنشرة 
 يتعاونان بشأن (Bupa)االتحاد الدولي لالتصاالت وشركة بوبا 

 المتنقلة"الصحة "مبادرة 
مكافحة األمراض غير المعدية لالشراكة تدعم هدف االتحاد ومنظمة الصحة العالمية 

 المتنقلةالخدمات  باستعمال
اتفاق شراكة رائدًا مع الشركة الدولية للرعاية الصحية  (ITU) وّقع االتحاد الدولي لالتصاالت – 2013 نوفمبر 12 ،جنيف

". االتصاالت المتنقلةتمتع بصحة جيدة بفضل  " تحمل اسمالتي  المتنقلةبوبا من أجل التعاون بشأن المبادرة العالمية للصحة 
دهما لتوفير الخبرة متعددة التخصصات والمعلومات الصحية وتكنولوجيا االتصاالت المتنقلة و شركة بوبا واالتحاد جه وستوحد

القلب واألوعية الدموية أمراض السكري والسرطان و  مرض، بما في ذلك (NDC)لمحاربة األمراض المزمنة غير المعدية 
 البرنامج. إدارةويتولى االتحاد ومنظمة الصحة العالمية  .سطة الدخلوالجهاز التنفسي المزمنة في البلدان منخفضة ومتو 

هي أكبر  وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت حمدون إ. توريه مرحبًا بالشراكة: "إن األمراض غير المعدية
في البلدان المتقدمة واالقتصادات الناشئة على السواء.  تؤدي إلى الوفاة وتشكل العبء األكبر من األمراضالعوامل التي 

وفيما يتعلق بالصحة المتنقلة، يعمل االتحاد مع منظمة الصحة العالمية لتقاسم خبرتنا الطويلة واختصاصنا في مجال 
هذه الشراكة  جدًا لما يمكن أن تحققهونحن متحمسون  التكنولوجيات المتنقلة والرعاية الصحية إلى جانب شبكة شركائنا.

 "الصحة المتنقلة في جميع أنحاء العالم. ممارساتالجديدة مع بوبا لكي تساعدنا على اإلسراع باعتماد 
وافتهم مليون شخص  36: "إن تسعة ماليين شخص من بين وقال المدير التنفيذي لشركة بوبا السيد ستيوارت فليتشر

بالمائة من هذه الوفيات المبكرة  90ُسجلت ؛ و عاماً  60، كانوا تحت سن 2008بسبب األمراض المزمنة في  المنية
 تزويد الناسلالحصول عليها  وَيسهلالة من حيث التكلفة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. والصحة المتنقلة وسيلة فعّ  في

األمراض المزمنة في العالم. ومن خالل  عواقبلنا الحد من  ويتسنىبصحة جيدة  بمعلومات وأدوات صحية بحيث يظلون
العيش حياة أطول وأكثر الصحية وسوف نساعد الناس على  سنكون في صميم العمل المنهجي للرعايةهذه الشراكة 

 ."بهدفناصحة وسعادة وبالتالي الوفاء 
إلى وضع أفضل  2012 طلقت في أكتوبر" التي أُ تمتع بصحة جيدة بفضل االتصاالت المتنقلة وتسعى مبادرة "

 ومن المخطط أن تعمل لمدة أربع سنوات في البداية.بها الممارسات والمضي قدمًا 
الصحة المتنقلة في مجاالت من قبيل مرض السكري واإلقالع  ممارساتوتركز المبادرة في مرحلتها األولى على نشر 

بالفعل بلدًا  25وتدريب العاملين في مجال الصحة. وقد أعرب أكثر من  الوقائية الصحةعن التدخين وارتفاع ضغط الدم و 
 برنامج لإلقالع عن التدخين عبر الهواتف المحمولة في كوستاريكا.تنظيم المشاركة. ويجري حاليًا ب االهتمامعن 

لدعم اعتماد  توفير معارف الخبراء والمعلومات الصحية والتكنولوجيا المبتكرةمن خالل وسوف تساهم شركة بوبا 
 من األمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطر من أجل معالجة الوقاية والعالج المتنقلةالصحة  لممارساتالحكومات 

 لغذائي واإلجهاد والخمول البدني.بما في ذلك التدخين والنظام ا المشتركة بينها
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 :منعلى مزيد من المعلومات  ويمكن الحصول

 أشاريا سانجاي
 العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامةرئيس 

 االتحاد الدولي لالتصاالت
 5046 730 22 41+ الهاتف:
 4861 249 79 41+ المحمول: الهاتف
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

 جو هودسن
 مدير االتصاالت المؤسسية

 المؤسسية، شركة بوباالشؤون 
 2273 7656 20(0) 44+ الهاتف:
 joanne.hudson@bupa.com اإللكتروني: البريد

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
االتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. وقد ظل االتحاد 

تخصيص  عامًا، ينّسق االستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية ويعزز التعاون الدولي في 150على مدى 
البنية التحتية لالتصاالت في العالم النامي ويضع معايير عالمية لكفالة المدارات الساتلية ويعمل على تحسين 

البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة  التوصيل
م الفلك الراديوي أحدث أجيال التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية إلى عل النطاق إلى

واألرصاد الجوية بالسواتل، ومن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، إلى تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة 
 www.itu.int والتلفزيونية. الصوتية

 نبذة عن شركة بوبا
. ونحن مجموعة دولية رائدة في مجال الرعاية للجميع وسعادة يتمثل هدف شركة بوبا في تحقيق حياة أطول وأكثر صحة

ونقوم بتقديم التأمين الصحي الشخصي والممول بلدًا.  190مليون عميل في أكثر من  14الصحية، نخدم ما يزيد على 
دارة طبيةالمنتجات الو  من الشركة والرعاية الصحية صحية في مكان العمل الخدمات ال وتوفيرالمستشفيات  للمشتركين وا 
للرعاية الدولية الرئيسية المقدمة  الشركاتأننا إحدى وخدمات إدارة األمراض المزمنة. كما  التقييم الصحيالمنزلية و 

التمريضية والسكنية لكبار السن. وليس لدينا أي جهة مساهمة، ونستثمر أرباحنا لتوفير مزيد من الرعاية الصحية مع 
 .ابأهدافن جودة أفضل والوفاء

سبانيا وبولندا  وبصفة رئيسيةشخص  000 62 أكثر من بوبا شركة يعمل في  ونيوزيلندافي المملكة المتحدة وأستراليا وا 
أمريكا  وبلدانإلى جانب المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ والهند وتايالند والصين  األمريكية والواليات المتحدة

 .www.bupa.comالالتينية. 
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