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 صحفيةنشرة 

 مبادرة تنضم إلى (Sanofi) سانوفي شركة
 "االتصاالت المتنقلة تمتع بصحة جيدة بفضل "

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتقديم حلول الرعاية الصحية قدراتر      تسخ   ةالشراك

الشركة الصيدالنية متعددة الجنسيات سانوفي إلى مبادرة االتحاد الدولي لالتصاالت  انضمت – 2015 فبراير 26، فيجن
 .(WHO) قيادتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالميةاالتحاد يتولى  التي، "تمتع بصحة جيدة بفضل االتصاالت المتنقلة "
 Verizon وشركة Bupa " شركةبفضل االتصاالت المتنقلةتمتع بصحة جيدة  تضم قائمة الشركاء في المبادرة "و 

وتحالف األمراض  (IFPMA) الصيدالنية والرابطاتواالتحاد الدولي لشركات التصنيع  "World Lung Foundation" ومؤسسة
       حاليا  وتساهم المنظمات المشاركة في المبادرة  ."GSK"وشركة الرعاية الصحية العالمية  Novartisو (NCD) عدية         غير الم  

ة متعددة وستوحد جهودها لتوفير الخبر طرية.                           فضال  عن دعم المشاريع الق   والمعارفمن خالل الصناديق والمساهمات العينية 
ذلك  في بما، (NDC) عدية                                                                                       التخصصات والمعلومات الصحية وتكنولوجيا االتصاالت المتنقلة لمحاربة األمراض المزمنة غير الم  

 .ي البلدان منخفضة ومتوسطة الدخلمرض السكري والسرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي المزمنة ف
السيد هولين جاو "إن تسخير إمكانات األجهزة المتنقلة للتصدي للتحديات وقال األمين العام لالتحاد الدولي لالتصاالت 

 ".العالم                         ليارات اشتراك تقريبا  فيم 7اليوم  تبلغ االشتراكات المتنقلةإذ  اآلنفي المتناول بات  العالمية مثل الرعاية الصحية
تثمار برز أهمية االست" تمتع بصحة جيدة بفضل االتصاالت المتنقلة إن مشاركة سانوفي في مبادرة "             وأردف قائال  "

فرصة ي ه: الصحة المتنقلة حالتهم الصحية                     مما يمك نهم من إدارة  األشخاصفي جيوب  بالفعل الموجودةالتكنولوجيات  في
 ".المرض في حالة دعمال اإلرشاد الوقائي إلىعملية رعاية مستمرة من  الستحداث

إن الهواتف المحمولة أصبحت أدوات إضافية على نحو وقال السيد براهميا سانو، مدير مكتب تنمية االتصاالت باالتحاد "
امنا بالعمل "إن هذه الشراكة تعزز التز                              الرعاية الصحية". وأضاف قائال  لى تحسين أنظمة إ ة الساعيةالعالمي الجهودمتزايد في 

 مع دوائر الصناعة لتسخير قدرات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتعزيز التنمية االقتصادية المستدامة في العالم."
التكنولوجيا استراتيجيات        ستنف ذ  2012ي أكتوبر طلقت ف        التي أ   "بصحة جيدة بفضل االتصاالت المتنقلة تمتع " مبادرةو 

 .من البلدان ذات األولويةفي ثمانية بلدان وعالجها عدية                 األمراض غير الم   للوقاية منوالصحة المتنقلة المتنقلة 
ريكا وبرنامج ي كوستاف باالستعانة بالوسائل المتنقلةعن التبغ  االبتعاد             حاليا  مشروع  تنفيذهاالتي يجري وتشمل البرامج 

نس السنغال. ويجري التخطيط لتنظيم برامج في الفلبين وتو في  باالستعانة بالوسائل المتنقلةمرض السكري مكافحة 
 والمملكة المتحدة والنرويج وزامبيا.

 قائلة ،سانوفي العالمية والتنمية االستراتيجية التابعة لشركة للشعبالسيدة باسكال فيتز، نائبة الرئيسي التنفيذي أوضحت و 
طوة طبيعية خ باالستعانة بالوسائل المتنقلةالسكري  مرض مكافحة االتحاد بشأن في مبادرة الشريك االستراتيجي"أن نصبح 

 مرض الذين يعانون من لألشخاصفي إطار تعهد شركة سانوفي باالضطالع بدور قيادي في تحقيق تطورات ذات مغزى 
مجال  ة فيالصدار  محل سات والشركات الخاصة األخرى التي تحتلومع الحكومات وواضعي السيا. وأضافت قائلة ""السكري

تمكين التعلم ل األخرى التكنولوجياتو لعالمي، نرمي إلى دعم تسخير االتصاالت المتنقلة الصحة واالبتكار على الصعيد ا
 متزايد." على نحوالموصل  ناالسكري في عالم مرضب األشخاص المصابينوالعمل اإليجابي بين 
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 العالمي قطاالنإن "       قائال  السكري العالمية في شركة سانوفي  مرضشعبة السيد بيير شانسيل، النائب األول لرئيس  افأضو 
شركة سانوفي ومعرفتها بمرض السكري سيساعد على توسيع نطاق العمل الرائد المضطلع به في السنغال."  لعمل

متنقلة ال تراتيجياتساال "تمتع بصحة جيدة بفضل االتصاالت المتنقلة " مبادرة         ستسخ ر ال"من خالل دعم سانوفي،        قائال   وتابع
مرض السكري ومقدمي الرعاية وستوفر فرص التدريب للعاملين في مجال الصحة في بلدان ناجحة لألشخاص المصابين بال

 ايته."مرض السكري وعالجه ورع للتحكم فيأخرى في العالم، مما يعزز هدفنا المتمثل في جلب تحسينات بعيدة المدى 

 :يلي كماأو االتصال  health-global-diabetes-www.epresspack.net/sanofiزيارة الموقع التالي: لمزيد من المعلومات يرجى 

  سانجاي أشاريا
 رئيس العالقات مع وسائل اإلعالم والمعلومات العامة

 االتحاد الدولي لالتصاالت
  5046 730 22 41+ الهاتف:

 4861 249 79 41+ الهاتف المحمول:
 sanjay.acharya@itu.int اإللكتروني: البريد

  مونيكا ألبرتيني
 مكتب تنمية االتصاالتمسؤولة االتصاالت، 

 5317 730 22 41+الهاتف: 

 6065 808 79 41+  :المتنقل الهاتف

 monica.albertini@itu.intالبريد اإللكتروني: 

              تابعونا

 نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت
تدفع عجلة  ، التيالمعلومات واالتصاالت تاالتحاد الدولي لالتصاالت هو وكالة األمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا

                                  دولة عضوا  وعضوية تضم ما يزيد على  193                                                    مجال تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت جنبا  إلى جنب مع  االبتكار في
بالذكرى السنوية  2015 ، يحتفل في1865نشئ في                 واالتحاد الذي أ  . كيان من القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية 700

ترك لطيف االستعمال العالمي المش لية المسؤولة عن تنسيقلتأسسيه بوصفه الهيئة الحكومية الدو  (150)الخمسين بعد المائة 
في العالم  تحسين البنية التحتية لالتصاالتو تخصيص المدارات الساتلية  التعاون الدولي في وتعزيزالترددات الراديوية 

ضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة االتصاالت. ويلتزم االتحاد و النامي و 
بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات الالسلكية، ومن مالحة الطيران والمالحة البحرية 

الهاتف  التقارب في خدمات        فضال  عن  ارات األوقيانوغرافيةرصد األرض من خالل السواتل والرادو إلى علم الفلك الراديوي 
 www.itu.int والتلفزيونية. تكنولوجيات اإلنترنت واإلذاعة الصوتيةو الثابت والمتنقل، 
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