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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثامنة واألربعون

 ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
   صيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث توتنفيذ

  واستخدامه   الفضاء اخلارجيباستكشافاملعين 
        )اليونيسبيس الثالث(غراض السلمية يف األ

  : التقرير النهائي لفريق العمل املعين بالصحة العمومية    
      االستفادة من تكنولوجيا الفضاء يف حتسني الصحة العمومية

      رة من األمانةمذكِّ    
    مةمقدِّ  -أوال  

مباشـرة   ثالثة جماالت فسيحة لتكنولوجيا الفضاء تنطـوي علـى تطبيقـات عمليـة               هناك  -١
ــة، وهــي       ــصحة العمومي ــا يف جمــال ال ــشأن ميكــن االســتفادة هب ــافع عظيمــة ال ــصاالت : ومن االت

ــشعار      ــات الفــضائية لالست ــع، والتكنولوجي ــد املواق ــة لتحدي ــنظم العاملي ــساتلية، وال . عــن ُبعــد ال
 ودراسـة األوبئـة   عـن ُبعـد   هذا التقرير احلالة الراهنة يف جمـايل تقـدمي اخلـدمات الـصحية        ويصُف

ن ح التطبيقـات احلاليـة واملقبلـة لتكنولوجيـا الفـضاء الـيت ميكـن أن حتـسِّ                  كنموذج يوضِّ   ُبعد عن
  .زهاخدمات الصحة العمومية أو تعزِّ

───────────────── 
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وتقدمي اخلـدمات الـصحية العموميـة وغـري العموميـة مـن خـالل تطبيقـات االتـصاالت                     -٢
ة اإللكترونيــة وتقــدمي  جمــاالت مــن قبيــل تــوفري الرعايــة الــصحي علــىز ركّــيتالــساتلية كــثريا مــا 

عـن   املوارُد الصحيةُ والرعايـةُ الـصحيةُ   من خالهلاُر ، اليت ُتَوفَّعن ُبعداخلدمات الصحية والطبية    
 نـة فيمـا بينـها يف جمـاالت تركيزهـا،          ورغم وجود فوارق معيَّ   .  باستخدام وسائط إلكترونية   ُبعد
 عـن ُبعـد    والرعايـة الـصحية والطبيـة        جماالت العمل على توفري الرعاية الصحية اإللكترونيـة       فإنَّ  

ــاالتٌ  ــا هـــي جمـ ــا املعلومـــات    إمنـ ــتخدام تكنولوجيـ ــدمات الـــصحية باسـ ــوفري اخلـ  تـــسعى إىل تـ
 املــسافة عــُدفرضــها ُبقــات الــيت َيب علــى املعوِّوبوســع ســواتل االتــصاالت التغلُّــ . واالتــصاالت

تـاح فيهـا تقـدمي الرعايـة     ُي توفر مـوارد يف متنـاول اليـد يف احلـاالت الـيت ال       الوقت وعدمُ  وطولُ
عـن   مـا يكـون تقـدمي االستـشارات الـصحية            وأحياناً. الفورية ملن حيتاجوهنا يف مكان وجودهم     

نـت الدراسـات علـى      وقـد بيَّ  .  هو السبيل الوحيد أمـام اجملتمـع احمللـي للوصـول إىل األطبـاء              ُبعد
لـة يف طائفـة واسـعة خمتلفـة         ا باتـت فعّ   عـن ُبعـد   تطبيقات الرعاية الصحية     أنَّ   مدار العقد املاضي  

 يف  عـن ُبعـد    ةالتعليميـ  بالنسبة لبناء القدرات وتقدمي اخلـدمات         الطبية وكذلك  صاتمن التخصُّ 
ورغـم إجيابيـة النتـائج      . جمال الصحة، وممارسة الرقابة الصحية وتـسيري الـشؤون اإلداريـة الطبيـة            

 اسـتدامة   احملافظـة علـى    فـإنَّ    قت من قبيل حتـسني نوعيـة احليـاة وحتـسني نقـل املعـارف،              اليت حتقَّ 
 بـسبب احلـواجز القائمـة مـن قبيـل           مـشكلة  مـا زالـت      عـن ُبعـد   برامج توفري اخلـدمات الـصحية       

القــصور وعــدم الثبــات يف إمكانيــات الوصــول إىل عــروض نطاقــات التــردد، وقــصور التمويــل  
) قياسـية وضع مواصفات   (واحلاجة إىل تقييس    . وعدم توفر التدريب الكايف للمستعمل النهائي     

  .العمليات التقنية واملعدات مسألة تضيف إىل ما تقدم عقبة كبرية

 يف معاجلـة قـضايا   عـن ُبعـد  واالستعانة بالبيانات الـساتلية املتحـصل عليهـا باالستـشعار             -٣
، عـن ُبعـد  الصحة العموميـة إمنـا هـي تطبيـق مـستخدم يف اجملـال التخصـصي لدراسـات األوبئـة                  

لتطبيق على مدار األربعني عاما األخرية هو الوقايـة مـن األمـراض             وكان أهم حمور تركيز هلذا ا     
 فـإنَّ   رد الـيت حتققـت يف ميـدان الطـب احلـديث،           ورغم جوانب التقدم املطّ   . املعدية ومكافحتها 

ا الوبائية، ما زالت تصيب ماليـني البـشر         ز  ننفلوالكثري من األمراض، مثل املالريا والكولريا واإل      
وهنــاك الكــثري مــن األمــراض املعــروف أهنــا مرهتنــة بالبيئــة  .  كــل عــاميف شــىت أرجــاء العــامل يف

وبفضل تزايد الوعي بأثر التفاعالت املتأصلة بني البـشر         . وبعضها تنقله احلشرات أو احليوانات    
واحليوانات والبيئة يف ظهور الكثري من األمراض املعدية ذات األمهية اإلقليمية والدوليـة وعـودة     

ــاحث   ــشط الب ــا ن ــة      ظهوره ــاد ســبل ناجع ــسعي إلجي ــصحة يف ال ون واملتخصــصون يف شــؤون ال
الكتشاف مصادر هذه األمراض وحتديد خصائـصها وتتبعهـا وكـذا مـسارات انتقـال العـدوى                 

الذي كان يـشار إليـه بالـسابق         (عن ُبعد وعلم الدراسات الوبائية    . هبا وحمددات هذه األمراض   
. د بوضـــوح لتكنولوجيـــا الفـــضاءبيـــق حمـــدَّهـــو تط") إيكولوجيـــا االنتـــشار الوبـــائي("بعبـــارة 



 

V.11-80091 3 
 

  A/AC.105/C.1/L.305

 توفر أرصادا أرضية تتسم باالتساق والدقة وسـعة النطـاق           عن ُبعد دراسة األوبئة    أنَّ   واخلالصة
وتساعد على فهم األمراض اليت للبيئة أو التوزيع اجلغرايف الحتماالت التعرض هلا دور هـام يف                

  .دراستها، كما تساعد على التنبؤ هبا ومكافحتها

  هـذه التكنولوجيـات والبيانـات تطـوراً    ر تطبيُقطوَّويف جمال حبوث الصحة العمومية، تَ   -٤
كبريا على مدار السنوات العشر األخرية، وذلك، يف املقام األول، نتيجة لتزايد االهتمام الـذي           

دة بـني طائفـة واسـعة    دات اجلغرافية للصحة مـن أجـل حتـسني فهـم العالقـات املعقَّـ        ويل للمحدِّ أُ
م الــسريع املــشهود يف جمــال التحاليــل الزمنيــة واملكانيــة والطيفيــة وتــوافر  األمــراض، وللتقــدُّمــن

  . ضروب خمتلفة من التكنولوجيات واملنتجات الفضائية
    

    لفيةاخل  -ثانيا  
ــا يف عــام ) فريــق العمــل الــسادس (نــشئ فريــق العمــل املعــين بالــصحة العموميــة   أُ  -٥ رمسي

 األهـداف املتـصلة باالسـتفادة مـن التطبيقـات الفـضائية              أحـد  يـق  ملتابعة العمل علـى حتق     ٢٠٠١
الالزمة لتحـسني اخلـدمات الـصحية        لتوفري األمن والتنمية والرفاه للبشر، والتركيز على التدابري       

وعلى مـدار العقـد املاضـي، أعـاد      .  واملتعلقة مبكافحة األمراض املعدية    عن ُبعد مة  العمومية املقدَّ 
دافه من أجل دعم العمل على تلبية ما أعربـت عنـه الـدول األعـضاء مـن         العمل ترتيب أه   فريُق

، تــوفرت القيــادة لفريــق العمــل يف  ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١ويف الفتــرة مــن . احتياجــات وتطلعــات
بادئ األمر حتت رئاسة كندا بدعم من اجمللـس االستـشاري جليـل الفـضاء، الـذي هنـض بـدور                     

وإيطاليـا وباكـستان    ) إسـالمية -مجهوريـة (يا وإيران   وكان من بني أوائل أعضائه أسترال     . األمانة
ــسا       ــا والعــراق وفرن ــسورية وجنــوب أفريقي ــة ال ــة العربي ــا واجلمهوري ــا وتركي والربتغــال وبلغاري
ــا والواليـــات املتحـــدة     ــة الـــسعودية وهنغاريـ ــا واململكـــة العربيـ والفلـــبني وكازاخـــستان وكوبـ

حدة واملنظمات الدوليـة الـيت اشـتركت يف         وكان من بني كيانات األمم املت     . األمريكية واليابان 
.  ومنظمــة الــصحة العامليــةاللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئفريــق العمــل 

 إىل حتسني اخلدمات الصحية العمومية بتوسـيع وتنـسيق          عا البيان األويل لرسالة عمل الفريق     ود
، قــدم فريــق ٢٠٠٤ويف عــام . ُبعــدعــن اخلــدمات الفــضائية يف جمــال تــوفري اخلــدمات الــصحية 

مـؤمتر  العمل إىل اللجنة الفرعيـة العمليـة والتقنيـة مـسامهته يف تقريـر اسـتعراض تنفيـذ توصـيات             
 الـسلمية  األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض         

العمل جمموعة مـن التوصـيات      ويتضمن التقرير األويل لفريق     . (A/59/174) )اليونيسبيس الثالث (
  :يلي ، من بينها ماختاذ إجراءات أخرىال

  إنشاء شبكة إلدارة املعارف اخلاصة بأمراض القلب والشرايني؛  )أ(  
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 علـى   عـن ُبعـد   عقد مؤمتر دويل لألمـم املتحـدة معـين بتقـدمي اخلـدمات الطبيـة                  )ب(  
  النطاق العاملي؛

 علـــى عـــن ُبعـــدمات الطبيـــة حتـــضري تقريـــر جتميعـــي عـــن حالـــة تقـــدمي اخلـــد  )ج(  
  .العاملي النطاق

ورغــم اجلهــود الــيت بذلتــها كنــدا وأعــضاء فريــق العمــل، فقــد وقفــت بعــض املعوقــات   -٦
حجر عثرٍة أمام تنفيذ تلك التوصيات الثالث، فـشبكة إدارة املعـارف املتعلقـة بـأمراض القلـب                  

دول األعـضاء علـى     والشرايني، على الـرغم دقـة تعريفهـا، عجـزت عـن تـأمني احلـصول مـن الـ                   
  .التمويل الالزم لدعم املبادرة يف صورة تربعات

 فريــق العمــل خبطــى بطيئــة حــىت الفتــرة واصــلت أنــشطةُ، َت٢٠٠٤ب تقريــر عــام وعقــ  -٧
وقبلـت منظمـة الـصحة العامليـة املـشاركة يف         . ، عندما استعادت زمخها القـدمي     ٢٠٠٧-٢٠٠٦

واتفـق أعـضاء الفريـق علـى العمـل بنـهج            . ق أعضاء جدد إىل الفريـ     رئاسة فريق العمل، وانضمَّ   
 وهـو احتيـاج كـبري عـربت عنـه البلـدان             -جديد يركز علـى اإلنـذار املبكـر بـاألمراض املعديـة             

وُحـددت رسـالة فريـق العمـل اجلديـدة الواسـعة النطـاق بأهنـا تعزيـز                  . الكثري من البلدان الناميـة    
ناميــة وحتــسني خــدمات الــصحة   يف البلــدان العــن ُبعــدالعمــل علــى تــوفري اخلــدمات الــصحية  

ومتثـل  . العمومية بتيسري تطبيق تكنولوجيات الفضاء يف جمـال اإلنـذار املبكـر بـاألمراض املعديـة                
هدف فريـق العمـل املعـين بالـصحة العموميـة بعـد جتديـده يف معاجلـة املـسائل التاليـة الـيت كـان                          

  : األمر، وهي فيما يليمكتب شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامة قد اقترحها يف بداية

تيسري وضع سياسات وطنية لالستفادة من خدمات نطاقـات التـردد العـريض               )أ(  
لـى البيانـات الالزمـة      والبيانات يف البلـدان الناميـة مـن أجـل دعـم الرقابـة الـصحية واحلـصول ع                  

  لذلك الغرض؛

لـى التنبـؤ    االستفادة من البيانات الفضائية يف وضع آلية لإلنذار املبكر قادرة ع            )ب(  
  إنذار السلطات يف الوقت املناسب؛باألخطار الصحية العمومية و

تيــسري العمــل علــى تــوفري أنــشطة بنــاء القــدرات والتــدريب يف ميــدان تقــدمي      )ج(  
  . إتاحة االستفادة من تلك األنشطة أوعن ُبعداخلدمات الصحية 

 املقـررة بالفعـل جبدولـة    ز الفريـق األنـشطة   فريق العمل أيضا على أن يعـزِّ   واتفق أعضاءُ   -٨
مشاورات فريق العمل واألنشطة اإلقليمية بالتزامن مع أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي             

ووضـعت  .  بغية االستفادة من تلـك األنـشطة  عن ُبعديف جمايل تقدمي اخلدمات الصحية والطبية    
ــدا وعرضــ. خطــة للــربط بــني قنــوات االتــصاالت بــني خمتلــف األفرقــة واحملافظــة عليهــا     ت كن
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استضافة بوابة شبكية تدعم اجلهود املـشتركة بتبـادل املعلومـات بـشأن املبـادرات واملمارسـات           
 يف ســتة ٢٠١٠ و٢٠٠٧وشــارك فريــق العمــل يف الفتــرة مــن  . الفــضلى والــدروس املــستفادة 

وميكـن العثـور علـى تقـارير عـن       . أنشطة نظمت حتـت قيـادة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي             
وبــسبب . داث واملالحظــات يف البــابني الرابــع واخلــامس يف هــذا التقريــرتلــك األنــشطة واألحــ

فترة انتقالية كانت متر هبا منظمة الصحة العاملية، مل يستطع مـسؤول تلـك املنظمـة املـشارك يف                   
ــام         ــذ ع ــة، ومن ــصحة العمومي ــق العمــل املعــين بال ــق مواصــلة دعمــه لفري ، ٢٠٠٩رئاســة الفري

  .تشاركت الرئاسة كندا واهلند
    

    أهداف التقرير   -ثالثا  
ع لـدى فريـق العمـل املعـين بالـصحة العموميـة              خمتصرا ملـا جتمَّـ     ر هذا التقرير موجزاً   يوفِّ  -٩

مــن مالحظــات رئيــسية واعتبــارات تقنيــة وخــربات مــن خــالل عملــه ومــشاوراته علــى مــدار    
العمـل  وهو يعـرض بإجيـاز لألنـشطة الرئيـسية الـيت مورسـت يف إطـار فريـق                    .السنوات السابقة 

 عـن ُبعـد  وأمثلة خمتارة من األنشطة واملبادرات املنفذة يف جمايل توفري اخلدمات الصحية والطبية           
 ويورد حتليال للحالة الراهنـة للتكامـل بـني تلـك اجملـاالت وتطبيقهـا يف                 عن ُبعد ودراسة األوبئة   

تطـوير العمـل   وهو يشري يف هناية املطاف إىل مسار مقبـل ملواصـلة           . اخلدمات الصحية العمومية  
  .نولوجيا الفضاء والصحة العموميةيف امليدان العلمي املشترك بني تك

    
أنشطة الفريق العامل املعين باخلدمات الصحية العمومية يف الفترة   -رابعا  

٢٠١٠-٢٠٠٧    
ف علـى االحتياجـات     كان النهج العام لفريق العمل املعين بالصحة العمومية هـو التعـرُّ             -١٠

، شارك فريق العمل يف عدة أنشطة إقليمية وتـوىل          ٢٠٠٧ومنذ عام   . ئرة رسالته اإلقليمية يف دا  
وفيمــا يلــي . رصــد تلــك األنــشطة الــيت شــارك يف تنظيمهــا مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي   

  :ملخص بتلك األنشطة
    

الدورة التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة واملكسيك ومنظمة الصحة   - ألف  
 استخدام التكنولوجيا الساتلية ألغراض الرعاية للبلدان األمريكية عن

    عن ُبعد الصحية
تشاركت كل من الواليات املتحدة واملكسيك ومنظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة يف               -١١

 يف  عـن ُبعـد   تنظيم دورة تدريبية عن استخدام التكنولوجيا الـساتلية ألغـراض الرعايـة الـصحية               
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، وذلـك بالتعـاون مـع املركـز         ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٩ إىل   ٢٥مدينة املكسيك يف الفترة من      
الـوطين لالمتيـاز يف التكنولوجيـا الـصحية التــابع لـوزارة الـصحة يف املكـسيك ومكتـب شــؤون         

). A/AC.105/895انظـر  (الفضاء اخلارجي واستـضافتها اجلامعـة الوطنيـة املـستقلة يف املكـسيك             
اء اخلـارجي ومنظمـة الـصحية        بلدان وكذلك عن مكتب شـؤون الفـض        ١٥وحضر ممثلون عن    

للرابطـة  ي  بفـرع الكـاري  العاملية ومنظمة الصحة للبلـدان األمريكيـة ووكالـة الفـضاء األوروبيـة و       
  .عن ُبعداألمريكية للتطبيب 

عــدم وجــود معــايري حتكــم البيانــات : د املــشاركون ثالثــة حتــديات رئيــسية، هــيوحــدَّ  -١٢
لتـدريب يف ميـادين تقـدمي اخلـدمات الـصحية           الصحية واالتصاالت، وعدم وجود اسـتراتيجية ل      

وملعاجلـة تلـك القـضايا اإلقليميـة،         .، وتـضييق الفجـوة الرقميـة      عن ُبعد  ودراسة األوبئة    عن ُبعد 
  :أُشري بالتوصيات التالية

ينبغي تشجيع العمل علـى مواءمـة وتقيـيس البيانـات الـصحية يف شـىت أرجـاء                    )أ(  
ذ سياسات وطنية قائمـة علـى املعـايري بـشأن الـنظم              تنفِّ وينبغي للحكومات أن  . أمريكا الالتينية 

ا املعلوماتية الـصحية ُتـشفع مببـادرات متـسقة بـشأن القياسـات الـصحية وإدارة املعلومـات وفقـ                   
  ملعايري منظمة الصحة العاملية؛

 عــن ُبعــداالضــطالع بدراســة حمــددة بــشأن مــشاريع تــوفري اخلــدمات الطبيــة     )ب(  
  تتضمن منهجيات للتقييم؛

 بـصفة مـستدامة يف اجملتمعـات احملليـة     عـن ُبعـد  ال يتأتى توفري اخلدمات الـصحية        )ج(  
ــدَّ    ــدما تق ــة عن ــصغرية النائي ــو       ال ــن اخلــدمات، حــىت ول ــا م ــة عــن غريه ــة معزول م يف شــكل خدم

ومـن  . استخدمت يف تقدميها معدات زهيدة التكلفة نسبيا ووصالت بنطاقات تردد ضـيفة اجملـال             
ــشبك  ــة     مث، جيــب أن حتقــق ال ــل إمكاني ــة، مث ــع التطبيقــات واخلــدمات املطلوب ة التكامــل بــني مجي

ــيم    ــت والتعل ــد الوصــول إىل اإلنترن ــن ُبع ــة    ع ــائر اخلــدمات اجملتمعي ــة وس ــة اإللكتروني .  واحلكوم
وباجلمع بني شىت اخلدمات، ميكن التشارك يف حتمل التكاليف بتوزيعها على أوسع قاعـدة ممكنـة             

  .مع ال غىن عنها لالستمرار يف استخدام التكنولوجيا ودعمهاومشاركة اجملت. من املستعملني
    

ا ز ناجتماع اخلرباء اإلقليمي املعين باستخدام تكنولوجيا الفضاء لرصد إنفلو  - باء  
    الطيور واإلنذار املبكر هبا يف آسيا

ا ز نعقــد اجتمــاع اخلــرباء اإلقليمــي املعــين باســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء لرصــد إنفلــو    -١٣
 يف  ٢٠٠٧أغـسطس   / آب ٣ إىل   ١ور واإلنذار املبكر هبا يف آسيا يف بانكوك يف الفترة من            الطي
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إطار أنشطة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وفريق العمل املعـين بالـصحة               
ــة و ــضائية   العمومي ــات الف ــامج التطبيق ــيبرن ــستدامة  اإلقليم ــة امل ــن أجــل التنمي ــة   م ــابع للجن  الت
وكالــة تطــوير وتــشارك يف رعايــة االجتمــاع .  واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئاالقتــصادية

  . يف تايلند وإدارة الفضاء الوطنية الصينية اجلغرافية والتكنولوجيا الفضائيةملعلوماتيةاالنظم 

حتقيق الفعالية يف الوقايـة مـن     أنَّ   وقد أمجع املشاركون يف االجتماع على االتفاق على         -١٤
ا الطيور وغريها من خمتلف األمـراض املعديـة ويف مكافحتـها أمـر يوجـب فهـم الطريقـة                    ز  نإنفلو

ــراض    ــذه األم ــا ه ــشر هب ــيت تنت ــني       .ال ــل ب ــق التكام ــات حتق ــشاء نظــم معلوم ــن مث، جيــب إن وم
املعلومات ذات الصلة الواردة من مصادر خمتلفة لتقيـيم املخـاطر، وجيـب إعـداد أدوات لرصـد                  

القرار من أجل حتديد املخاطر ودروب انتقال العدوى احملتملـة؛          القدرات ودعم عمليات صنع     
 بعـض  وسـلم املـشاركون بـأنَّ   . وجيب إنشاء نظم لإلنذار املبكر مع إعداد تدابري وقائية مناسـبة         

قــد أثبتــت قــدرهتا )  ونظــم املعلومــات اجلغرافيــةعــن ُبعــداالستــشعار (التكنولوجيــات الفــضائية 
صلة هبجرة الطيور وتربية الـدواجن وعلـى حتليـل الـتغريات يف تلـك               على تتبع العوامل البيئية املت    

العوامــل وحتقيــق التكامــل بــني املعلومــات الفــضائية واملوقعيــة، مبــا يــشمل املعلومــات التارخييــة، 
. ا الطيـور  ز  نوعلى حتديد دروب اهلجرة احملتملة واألماكن اليت يشتد فيها خطـر اإلصـابة بـإنفلو              

 التحــديات الراهنــة هــي حتويــل هــذه األســاليب   مــاع كــذلك بــأنَّ وســلم املــشاركون يف االجت
والتكنولوجيـات املوجـودة إىل منـاذج قابلـة لالســتخدام العملـي ووضـع آليـات تعاونيـة مناســبة         

ــة     ــة والســتخداماهتا العملي ــة    . لتطــوير هــذه النمــاذج التنبؤي ــات العمــل الالزم ــني متطلب ومــن ب
حتياجـات مـن البيانـات ومـدى تـوافر النمـاذج            املضي قدما يف فحـص املنـهجيات واال       : يلي ما

ــد         ــة إحكــام ضــبطها؛ وحتدي القائمــة؛ وفحــص تلــك النمــاذج مــن حيــث صــالحيتها وإمكاني
املتطلبــات علــى الــصعيد الــوطين وحتديــد املنتجــات واخلــدمات املناســبة لتلبيــة هــذه املتطلبــات؛  

اف، مـن املهـم بـشدة       ولتحقيق هذه األهـد   . ووضع مناذج تشغيل واقتراح آليات خدمية عملية      
  .أن تشارك عدة بلدان بنشاط يف توفري املعلومات التارخيية واملوقعية املتاحة عن املراقبة

    
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وبوركينا فاسو ومنظمة الصحة العاملية   - جيم  

 استخدام حولووكالة الفضاء األوروبية واملركز الوطين للدراسات الفضائية 
     أفريقيالصاحل عن ُبعد الصحية يف الرعايةنولوجيا الفضاء تك
 حلقـة العمـل املـشتركة       ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٩ إىل   ٥ُعقدت يف واغادوغو يف الفترة من         -١٥

بني األمم املتحدة وبوركينا فاسو ومنظمـة الـصحة العامليـة ووكالـة الفـضاء األوروبيـة واملركـز                   
 عـن ُبعـد    تكنولوجيـا الفـضاء يف الرعايـة الـصحية           الوطين للدراسـات الفـضائية حـول اسـتخدام        
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 بلـدا وممثلـون     ١٦ مـشاركا مـن      ١٢٠وحـضرها زهـاء     ). A/AC.105/915انظـر   ( لصاحل أفريقيا 
عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة الصحة العاملية ووكالة الفضاء األوروبيـة واملركـز              

  .الوطين للدراسات الفضائية يف فرنسا

مــل بالتوصــيات التاليــة ملعاجلــة املــسائل املتــصلة بدراســة األوبئــة  وخرجــت حلقــة الع  - ١٦
  :ُبعد  عن

بالنظر إىل التكاليف املطلوبة ونقص املوارد، ينبغي للمـشاركني أن يتـشاركوا              )أ(  
  يف املوارد ويف نتائج املشاريع توفريا للوقت وتقليال للتكاليف وتوسيعا للقاعدة املعرفية العامة؛

ت أن حتـدد أولويـات لدارسـة األمـراض بـالرجوع إىل املوقـع               ينبغي للحكومـا    )ب(  
   أسباب للوفاة يف كل بلد؛١٠الشبكي ملنظمة الصحة العاملية الذي يورد أهم 

بالنظر إىل صعوبة احلصول على البيانات اخلاصة بصحة البشر بسبب سـريتها              )ج(  
غـاء مجـع البيانـات      وألن بعضها غري متـاح ألسـباب األمـن الـوطين، ميكـن تكـوين شـراكات ابت                 

   لقواعد البيانات؛الفوقية

ينبغــي دعــوة منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة إىل املــسامهة يف سلــسلة     )د(  
اجلوانــب  ألنَّ حلقــات العمــل املعنيــة باســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء لفائــدة الــصحة البــشرية،        

ــرا      ــغ عــن األم ــة جتعــل نظــام التبلي ــدادات الغذائي ــصادية لإلم ــن نظــريه   االقت ــضل م ــة أف ض البيطري
 .عن ُبعدذلك النظام أن يوفر بيانات مفيدة يف جمال دراسة األوبئة البشرية البشري، وقد ميكن ل

وأُعــرب عــن مــسائل ومــشاغل مــشتركة للبلــدان األفريقيــة يف ميــدان تــوفري اخلــدمات    -١٧
  : خالل حلقة العملعن ُبعدالصحية 

ت يف التعلــــيم اإللكتــــروين والتــــدريب اســــتخدام الــــبىن التحتيــــة لالتــــصاال   )أ(  
  ومجع البيانات عن الصحة يف الوقت املناسب؛عن ُبعداإللكتروين وتقدمي اخلدمات الطبية 

ــة       )ب(   ــة بكيفي ــة التقني ــة لالتــصاالت وكــذلك الدراي ــبىن التحتي ــنقص احلــاد يف ال ال
 استخدامها وصيانتها يف املناطق النائية والريفية يف أفريقيا؛

وينبغـي توجيـه    . يف استخدام اإلنترنت فوق مقدور الـسكان بوجـه عـام          تكال  )ج(  
اجلهود صوب تنشيط الفكر اللتمـاس سـبل عمليـة لتنفيـذ مـساع مـشتركة وكفالـة اسـتدامتها                    
  .وتشجيعها، وذلك من خالل توفري جوانب عينية من الدعم الطوعي جمانية أو بتكلفة زهيدة
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بني األمم املتحدة واهلند ووكالة الفضاء حلقة العمل اإلقليمية املشتركة   - دال  
 عن ُبعداء يف جمال دراسة األوبئة األوروبية بشأن استخدام تكنولوجيا الفض

    فائدة منطقة آسيا واحمليط اهلادئل
 بلدا ومنظمـة دوليـة، مـن بينـها منظمـة الـصحة       ١٥ مشارك من  ١٠٠حضر أكثر من      -١٨

لعمـل اإلقليميـة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة            حلقـة ا  العاملية ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي         
عـن  واهلند ووكالة الفضاء األوروبية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء يف جمال دراسة األوبئـة      

 تـشرين  ٢٤ إىل ٢١ اليت عقدت يف لوكنو، اهلنـد، مـن          ، لفائدة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     ُبعد
 .هلند اليت استضافتها ونظمت بالتعاون مع حكومة ا٢٠٠٨أكتوبر /األول

ــة العمــل    -١٩ ــذمها ســوف    أنَّ والحــظ املــشاركون يف حلق ــاليني اجلــاري تنفي املــشروعني الت
تـصميم وإنتـاج أدوات حممولـة لدراسـة         : ينتجان أجهزة سوف تصبح متاحة يف املستقبل القريب       

 للـصحة اجملتمعيـة    باالستناد إىل االتصاالت الساتلية؛ وإنتـاج ُعـدة حممولـة يف اليـد    عن ُبعداألوبئة  
وُدعـي املـشاركون إىل يف حلقـة العمـل إىل االشـتراك           . تنطوي على خاصية لالتـصاالت الـساتلية      

ونوقشت أيضا أنشطة بناء القدرات والتدريب والتعليم اليت يقدمها معهـد سـاجناي             . يف املشروع 
: تركيـز املهمـة   غاندي للدراسات العليا يف جمال العلـوم الطبيـة مـن أجـل التعـرف علـى جمـاالت ال                   

األهداف القريبة األجل املتعلقـة بالتوعيـة بالتكنولوجيـا والتطبيقـات، وفهـم املـسائل األساسـية يف                  
ــامج،  ــة للربن ــة اخلــصوصية واألمــن، وإتاحــة     جمــال اإلدارة اليومي ــة باملــسائل املتعلقــة حبماي والتوعي

واألهــداف املتوســطة إخل؛  حبــوث التــشغيل مثــل البحــوث املتعلقــة بــأدوات ومنــهجيات التقيــيم،  
األجــل املتعلقــة بربنــامج التــدريب املــصمم مــن أجــل املهنــيني التقنــيني مــن املــستويات الــدنيا            
املنخرطني يف اإلدارة التقنية اليومية للربامج والشبكات؛ واهلـدف البعيـد األجـل املتعلـق بالربنـامج                 

اســات العليــا ومرحلــة املــنظم القــائم علــى منــهاج دراســي وهــو موجــه إىل اخلــرجيني وطلبــة الدر  
  ).٢٠٠٩يوليه /سوف يبدأ يف متوز (الدكتوراة واملراحل األعلى

    
 تقدمي يف عن ُبعد تطبيقات الرعاية الصحية  استخدامحلقة العمل بشأن  - هاء  

    والبيئةالعموميةاخلدمات يف جمايل الصحة 
 تقــدمي  يفعــن ُبعــد العمــل بــشأن اســتخدام تطبيقــات الرعايــة الــصحية  قــدت حلقــةُُع  -٢٠

   إىل ٢٧اخلـــدمات يف جمـــايل الـــصحة العموميـــة والبيئـــة يف تيمفـــو، بوتـــان، يف الفتـــرة مـــن        
  حلقــة العمــل اإلقليميــة املــشتركة بــني     وأجــرى االجتمــاع متابعــة   . ٢٠٠٩يوليــه / متــوز٣٠

اء يف جمــال األمـم املتحــدة واهلنــد ووكالـة الفــضاء األوروبيــة بــشأن اسـتخدام تكنولوجيــا الفــض   
  .فائدة منطقة آسيا واحمليط اهلادئ لعن ُبعدبئة دراسة األو
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ــسيتان، مهــا   -٢١ ــان رئي اســتهالل مــشروع رابطــة جنــوب آســيا للتعــاون   : وحتققــت نتيجت
 وكــان اهلــدف مــن ذلــك توثيــق الــروابط القائمــة مــع )١(،عــن ُبعــداإلقليمــي يف جمــال التطبيــب 

 ٣٠ املـؤرخ    عـن ُبعـد   صحية  البلدان اجملاورة؛ وإصـدار إعـالن تيمفـو بـشأن تقـدمي اخلـدمات الـ               
 هبــدف توســيع دائــرة االســتفادة مــن اخلــدمات الــصحية املقدمــة مــن بعــد    ٢٠٠٩يوليــه /متــوز

  )٢(.اإلقليميرابطة جنوب آسيا للتعاون واملشاريع الصحية املتنقلة للبلدان األعضاء يف 
    

بشأن مسامهة تكنولوجيا الفضاء يف ندوة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   - واو  
    ة األمراض املعدية واألهداف اإلمنائية لأللفية املرتبطة بالصحةمراقب
الــسادس بــشأن طــب األمــراض املداريــة والــصحة الدوليــة،    ورويب املــؤمتر األيف إطــار  -٢٢

، نظـم مكتـب شـؤون الفـضاء     ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلـول  ١٠ إىل   ٦املنعقد يف فريونا، إيطاليا، من      
فضاء يف مراقبة األمراض املعدية واألهـداف اإلمنائيـة    بشأن مسامهة تكنولوجيا ال   ندوةاخلارجي  

 حضرها مشاركون من تسعة بلدان ومنظمات دولية مـن بينـها وكالـة              لأللفية املرتبطة بالصحة  
  .الفضاء األوروبية، وقد نظمت الندوة بالتعاون مع جامعة فريونا

إليـضاحية  وتليـت العـروض ا    . وقُدم ما جمموعة تسعة عـروض إيـضاحية خـالل النـدوة             -٢٣
الرمسيــة جلــسة نقــاش مجــاعي ركــزت علــى الفــرص املتاحــة إلدراج البيانــات والتكنولوجيــات  

ــة    ــة الفــضائية يف حبــوث وبــرامج الــصحة العمومي  وقــدم مجيــع )٣(.الفــضائية والتحاليــل اجلغرافي
املشاركون الـذين مت التكفـل بنفقـات مـشاركتهم عروضـا إيـضاحية تـبني أمثلـة خمتلفـة لتطبيـق                      

 ملعاجلــة املــسائل املتــصلة بالــصحة عــن ُبعــد ودراســة األوبئــة عــن ُبعــدلرعايــة الــصحية أنــشطة ا
كمـا مـنح املـشاركون يف هـذه النـدوة           . العمومية أو الصحة البيطرية املتصلة ببلـدان كـل منـهم          

الفرصة لكي يعرض كل منهم منظوره بشأن تطبيق تكنولوجيـا الفـضاء علـى مراقبـة األمـراض                  
  .قة دراسية نظمتها مستشفى جامعة فريونااملعدية ضمن نشاط حل

    

───────────────── 
  .www.saarc-sec.org/areaofcooperation/detail.php?activity_id=11 :متاح يف املوقع التايل  )1(  
  .www.health.gov.bt/downloads/Thimphu%20Declaration%20on%20Telehealth.pdf: متاح يف املوقع التايل  )2(  
حتاد اجلمعيات األوروبية ميكن االطالع على برنامج الندوة وبعض العروض اإليضاحية يف املوقع الشبكي ال  )3(  

  الصحة الدوليةاملعنية بطب املناطق املدارية وشؤون
(www.festmih.eu/Page/WebObjects/PageFestE.woa/wa/displayPage?name=Wednesday+9th).  
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    ملخص للمالحظات  -خامسا  
    عن ُبعدتقدمي اخلدمات الصحية   - ألف  

 علـى تطـوير التكنولوجيـات       عـن ُبعـد   عادة ما تركز مشاريع تقدمي اخلـدمات الـصحية            -٢٤
 ورغـم جوانـب التقـدم املدهـشة الـيت حتققـت يف          . ومفاهيم العمليات وإنـشاء مرافـق إكلينيكيـة       

وجيري تنفيـذ   . هذا اجملال حىت اآلن، فما زال توفري هذه اخلدمات يف مرحلة مبكرة من التطور             
مبادرات عاملية وإقليمية يف الكـثري مـن البلـدان، لكـن القـدرة علـى احملافظـة علـى هـذه الـربامج                   

 وسوف تعرض األبـواب التاليـة للمبـادرات العامليـة واإلقليميـة يف جمـال      . كثريا ما تكون ضعيفة  
ولـيس الغـرض هـو اإلبـالغ عـن مجيـع املبـادرات مـن هـذا                  . عـن ُبعـد   توفري اخلـدمات الـصحية      

القبيل، بل تلخيص بعض املشاريع اليت منا العلم هبا إىل فريق العمـل بإعطـاء أمثلـة ملـا قـد حتقـق                  
  .ا ميكن حتقيقهوم
  

    املبادرات العاملية  - ١  
عـن  ال تـوفري اخلـدمات الـصحية        توجد منظمات خمتلفة تـساهم يف صـنع التقـدم يف جمـ              -٢٥
 يف البلدان الناميـة، ومثـال ذلـك منظمـة الـصحة العامليـة ومكتـب تنميـة االتـصاالت التـابع                       ُبعد

ومنظمة الـصحة العامليـة هـي أهـم هيئـة يف ميـدان الرعايـة الـصحية                . لالحتاد الدويل لالتصاالت  
لتيـسري تنفيـذ بـرامج      وقد اسـتحدثت بالفعـل بعـض األدوات والـشبكات           . على الصعيد الدويل  

املرصـد  : الرعاية الصحية يف البلدان النامية باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وهي         
ــامج         ــة، وبرن ــصحة اإللكتروني ــيس ال ــسيق املعــين بتقي ــق التن ــة، وفري ــصحة اإللكتروني ــاملي لل الع

ــاري(االنتفــاع مــن البحــوث يف جمــال الــصحة    ــدان )هين ــة يف مي ــصحة يف ، ودرب املعلوماتي  ال
 قطـاع تقيـيس االتـصاالت     وقـد وضـع     . أفريقيا، وشـبكة املقـاييس الـصحية، وأكادمييـة الـصحة          

 تـصف املـسائل     عن ُبعـد  التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت خارطة طريق لتقدمي اخلدمات الطبية          
حـوث  واملركـز الـدويل لب    .  وأمن البيانـات   عن ُبعد العاملية املتصلة بنظم تقدمي اخلدمات الصحية       

التنمية التابع لكندا واحتاد سفيندن لألعمال اخلريية، ووكـاالت الفـضاء الوطنيـة كلـها جهـات                 
  بـدًءا  ،عـن ُبعـد   راحل خمتلفة من بـرامج تقـدمي اخلـدمات الـصحية            مب االضطالعتساهم أيضا يف    

  .من التصميم إىل التنفيذ

الـربامج املـستدامة    كما يـساهم التعـاون بـني املنظمـات واحلكومـات الوطنيـة يف جنـاح                   -٢٦
 مـن األهـداف اإلمنائيـة       ٨ مـن اهلـدف      ١٨وتقترح الغاية   . عن ُبعد اليت توفر اخلدمات الصحية     

ــة، بالتعــاون مــع القطــاع اخلــاص، إلتاحــة االســتفادة مــن       ــة للتنمي ــشاء شــراكة عاملي ــة إن لأللفي
هــذه ومــن أمثلــة  .  تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت  وال ســيماالتكنولوجيــات اجلديــدة،  
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 يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ        عـن ُبعـد   شبكة التطبيـب     أنَّ   التحالفات اليت تعمل لتحقيق تلك الغاية     
تنشئ اآلن شراكات من أجل املساعدة على فتح أبواب كافية لالستفادة من اخلـدمات الطبيـة                

 التزامهـا بإقامـة     ٢٠٠٧ بلـدا، يف عـام       ١٦وقـد أعلنـت الـشبكة، الـيت تـضم           . يف البلدان النامية  
ــة    ــدان النامي ــة يف البل ــصحة اإللكتروني ــد وضــع االحتــاد األ  . خــدمات لل ــة   ورويبوق ــضا خط أي

املتبادل بـني نظـم الـصحة اإللكترونيـة هبـدف تـوفري رعايـة                استراتيجية وخارطة طريق للتشغيل   
صحية من نوعية راقية وحتقيـق العدالـة يف االنتفـاع منـها وكـذلك إرسـاء دعـائم التـضامن بـني            

 أما شبكة األغا خان للتنمية، اليت هي شبكة دوليـة معنيـة             .ورويب يف االحتاد األ   الدول األعضاء 
بالتنمية يف بلـدان آسـيا وأفريقيـا، فهـي منخرطـة يف مبـادرات مـن أجـل التنميـة االجتماعيـة يف                        

 والتعليم، وكـذلك تـوفري اإلغاثـة يف حـاالت           عن ُبعد جماالت من قبيل توفري اخلدمات الصحية       
اجلمعيــة الطبيــة العامليــة  فــإنَّ وأخــريا،. يــة االقتــصادية واحملافظــة علــى الثقافــاتالكــوارث والتنم

  .عن ُبعدتفحص السياسات املتعلقة بتقدمي اخلدمات الصحية 
  

    املبادرات اإلقليمية  - ٢  
 جيـري تنفيـذها يف      عن ُبعـد  هناك العديد من املشاريع يف جمال تقدمي اخلدمات الصحية            -٢٧

وبعضها مشاريع حبثية هتدف إىل دراسـة التطبيقـات املـستخدمة    . ول العامل الكثري من املناطق ح   
عـن  يف هذا اجملال؛ بينما بعضها اآلخر مـشاريع رائـدة إلقامـة مرافـق لتـوفري اخلـدمات الـصحية              

ورمبـا تـشارك املراكـز البحثيـة والوكـاالت          .  يف املناطق الـيت تعـاين مـن نقـص يف اخلـدمات             ُبعد
  . احلكومية تبعا لطبيعة املشروعنظمات غرياحلكومية واجلامعات وامل

فمؤسـسة  . عـن ُبعـد   وللهند نشاط كـبري يف تطـوير مـشاريع تقـدمي اخلـدمات الـصحية                  -٢٨
 عـن ُبعـد    تتيح إمكانية توفري عدد كـبري مـن االستـشارات الطبيـة              عن ُبعد شبكة أبولو للتطبيب    

ــام  ــشبكة  . يف كــل ع ــضم ال ــها   ١١٥وت ــن بين ــزا، م ــز يف اخلــ ٩ مرك ــن  . ارج مراك ــضال ع وف
مشاريعها الرامية إىل حتسني إمكانيـة الوصـول إىل خـدمات الرعايـة الـصحية يف اهلنـد، تعكـف                    
اآلن علــى اســتحداث بــرامج خمتلفــة للــصحة اإللكترونيــة مثــل مــشروع شــبكة عمــوم أفريقيــا    

 ومــن بــني املبــادرات.  ودورات تعليميــةعــن ُبعــدليــة ز ناإللكترونيــة وتقــدمي دورات للرعايــة املــ
األخرى يف آسيا تنفيذ مشاريع هامة يف الفلبني، وهي نظـام تتبـع املعلومـات الـصحية اجملتمعيـة                   

 عــن طريــق خدمــة الرســائل عــن ُبعــدوالــتعلم اإللكتــروين ومــشروع تــوفري اخلــدمات الــصحية  
وتشارك الصني أيـضا يف اسـتحداث بـرامج معنيـة بتـوفري اخلـدمات               . القصرية باهلواتف احملمولة  

، عـن ُبعـد  وي للرعايـة الـصحية   - والتطبيقـات ذات الـصلة، مثـل شـبكة جـني     ُبعـد عن الصحية  
ــة للتطبيــب    ــة  -، وشــبكة شــوانغ عــن ُبعــد وشــبكة مؤســسة الــصني الطبي ــامج جامع وي، وبرن

والكثري مـن مـشاريع تـوفري الرعايـة الـصحية اجلـاري             . عن ُبعد شنغهاي الطبية للرعاية الصحية     
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وهنــاك منظمــات .  بالتــضافر مــع بلــدان آســيوية أخــرى تنفيــذها يف جــزر احملــيط اهلــادئ تقــام 
حكومية وغري حكومية تشارك يف الربامج مثـل شـبكة احملـيط اهلـادئ للتعلـيم املفتـوح يف جمـال                     

 وشبكة مراقبـة شـؤون      عن ُبعد الصحة، ومبادرة حوض احمليط اهلادئ لتوفري اخلدمات الصحية         
  .الصحة العمومية يف احمليط اهلادئ

ــدو   -٢٩ ــصحة     ورويبل األعــضاء يف االحتــاد األ وميكــن لل ــشأن ال ــة ب ــا العاملي ــز مبادرهت تعزي
اإللكترونية، اليت من املتوقع أن حتسن من العمل على تطوير خدمات الرعايـة الـصحية املقدمـة                 

ــة   .  وإمكانيــات الوصــول إليهــا عــن ُبعــد والــشراكات القائمــة بــني املفوضــية األوروبيــة ووكال
ــاد   ــة واالحتـ ــضاء األوروبيـ ــات     الفـ ــى التحالفـ ــدة علـ ــة جيـ ــي أمثلـ ــا هـ ــصاالت إمنـ ــدويل لالتـ الـ

ويف . ل بــني بــرامج الــصحة اإللكترونيــةاالســتراتيجية املربمــة لتحــسني إمكانيــة التــشغيل املتبــاد 
ــة مرافقهــا وبراجمهــا اخلاصــة علــى الــصعيدين احلكــومي       ــدان األوروبي ــه، تطــور البل الوقــت ذات

وتستقــصي بلــدان غــرب أوروبــا وروســيا أيــضا التطبيقــات اخلاصــة بتــوفري الرعايــة . واإلقليمــي
ق البحـر املتوسـط يف      ويساهم مكتـب منظمـة الـصحة العامليـة اإلقليمـي لـشر             .عن ُبعد الصحية  

 مـن خـالل مكتبتـه االفتراضـية للعلـوم الطبيـة             عن ُبعـد  مبادرات توفري خدمات الرعاية الصحية      
وبرنامج هيناري ومبادرات أخـرى متـصلة بالـسياسات العامـة والتعلـيم والتـدريب والتخطـيط                 

  .وتطوير البىن التحتية

 يف أفريقيــا لتوســيع دائــرة وجيــري تكــوين شــراكات أيــضا بــني املنــاطق شــبه اإلقليميــة   -٣٠
مكتـب أفريقيـا اإلقليمـي       أنَّ   ومثـال ذلـك   . عـن ُبعـد   أنشطتها اخلاصة بتوفري اخلدمات الـصحية       

التــابع ملنظمــة الــصحة العامليــة يــشارك يف العمــل مــع عــدة مؤســسات، مثــل اللجنــة األفريقيــة     
خلـدمات الـصحية املقدمـة      اإللكترونية التابعة للشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا، لإلسراع بتنميـة ا         

 يف البلـدان  عـن ُبعـد  شـبكة التطبيـب     ومن أمثلة املشاريع املنفـذة يف أفريقيـا         .  يف أفريقيا  عن ُبعد 
 للبلـدان األفريقيـة     عـن ُبعـد   ، وهي شـبكة لتـوفري اخلـدمات الـصحية           األفريقية الناطقة بالفرنسية  

ية لتقـدمي اخلـدمات الـصحية    ، وكُلفت بتوفري بىن حتت    ٢٠٠١الناطقة بالفرنسية تأسست يف عام      
وقــد حــسنت هــذه الــشبكة مــن إمكانيــة الوصــول إىل  .  يف البلــدان الناميــة يف أفريقيــاعــن ُبعــد

  .األطباء يف املناطق النائية اليت تعاين من نقص اخلدمات يف أفريقيا

عـن  ويف القارة األمريكية، تستحدث البلدان أيضا تطبيقات لتقدمي اخلـدمات الـصحية               -٣١
) مثــل تــوفري الرعايــة يف املنــازل واملنــاطق الريفيــة (ن أجــل اســتخدامها يف أغــراض شــىت  مــُبعــد

ويف مــؤمتر القــارة األمريكيــة الــسادس املعــين  . وكــذلك إقامــة شــبكات لتيــسري تبــادل املعــارف 
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٩ إىل ١٥بالفضاء الذي عقـد يف باتـشوكا، املكـسيك، يف الفتـرة مـن        

الــيت تــضم يف عملــها جمــاالت خاصــة (الفــضاء والــصحة التابعــة للمــؤمتر ، اتفقــت جلنــة ٢٠١٠
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علـى عـدد مـن املقترحـات     ) عن ُبعـد  وتقدمي اخلدمات الصحية والطبية      عن ُبعد بدراسة األوبئة   
. والطرائق والوسائل لتلبيـة االحتياجـات املطلوبـة يف جمـال الـصحة العموميـة علـى وجـه أفـضل                 

وقد أرسى عدد مـن     . والنهوض مببادرات جديدة له أمهية كربى     تعزيز التآزر    أنَّ   ورأت اللجنة 
ومثال ذلك إنشاء معهـد التوصـيل الـشبكي يف          . املبادرات السابقة أساسا قويا ميكن البناء فوقه      

 لتــوفري قــدرات اسـتراتيجية يف جمــال التـرابط الــشبكي لتيــسري   ٢٠٠١القـارة األمريكيــة يف عـام   
 يف أمريكـا  وال سـيما  يف القـارة األمريكيـة   عـن ُبعـد  لـصحية  االبتكار يف ميدان توفري اخلدمات ا     

 واملعهد حيظى بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدوليـة          ٢٠٠٧ ومنذ عام    .ي  بالالتينية والكاري 
وتنـهض  . للتشجيع على تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت ألغـراض الرعايـة الـصحية            

شاط يف العمل على استحداث تكنولوجيات وإجـراءات        الواليات املتحدة وكندا بدور بالغ الن     
ــصحية         ــة ال ــوفري خــدمات الرعاي ــات اخلاصــة بت ــتخدام التطبيق ــن أجــل اس ــد م ــن ُبع ــة ع  خلدم

بلدان أمريكا اجلنوبية حتـسن      أنَّ   كما. عن ُبعد لية  ز  ناجملتمعات الريفية وكذلك لتوفري الرعاية امل     
 مـن خـالل مـشاريع     عـن ُبعـد    اخلدمات الصحية    أيضا من معارفها وبناها التحتية يف جمال توفري       

 مــشروعا لتــوفري الرعايــة ٤٣ومثــال ذلــك . رائــدة خمتلفــة تنفــذها اجلماعــات واملراكــز البحثيــة 
  )٤(.٢٠١٠ أفيد بوجودها يف كولومبيا يف عام عن ُبعدالصحية 

    
    عن ُبعددراسة األوبئة   - باء  

ــة يف شــىت أرجــاء العــا     -٣٢ ــشار  يمل للتــصدتــضطر ســلطات الــصحة العمومي  لظهــور وانت
وتنــشأ معظــم هــذه األمــراض مــن  . أمــراض معديــة خمتلفــة علــى الــصعيدين اإلقليمــي والعــاملي  

التفاعل بني اإلنسان من جهة واحليوانات والبيئة احمليطة من جهـة أخـرى، ويـوىل اهتمـام كـبري             
ــة     ــل العاملي ــراهن إىل العوام ــت ال ــسكان وتكث   (يف الوق ــاخ وهجــرة ال ــري املن ــاج  أي تغ ــف اإلنت ي

 يتجـاوز   عـن ُبعـد   ونطـاق دراسـة األوبئـة       . اليت تؤثر على حدوث األمـراض وانتقاهلـا       ) الزراعي
جمرد استخدام تكنولوجيا الفضاء، حيث إنه يشمل ميدان تتالقى فيه الدراسات الوبائيـة وعلـم      

 تـوفر   العـن ُبعـد  والدراسـات الوبائيـة    . اإليكولوجيا والدراسـات البيئيـة والتطبيقـات الفـضائية        
فحسب وسائل جديدة وحمسنة لقياس اخلـصائص البيئيـة، بـل هـي تقـوم بـذلك أيـضا يف إطـار                      
  .منوذج علمي ثري قادر على مجع أنواع جديدة من املعارف عن العالقة بني السكان وبيئتهم

ــة     -٣٣ ــوفر دراســة األوبئ ــد وت ــة     عــن ُبع ــة واملراكــز البحثي ــهيئات احلكومي ــدة لل  فرصــة فري
احلكوميــة للتعــاون عــن طريــق التــشارك يف املعلومــات واملــوارد وإقامــة نظــام    واملنظمــات غــري 

───────────────── 
  )4(  C. Rey-Moreno and others, “A systematic review of telemedicine projects in Colombia”, Journal of 

Telemedicine and Telecare, vol. 16, No. 3 (2010), pp. 114-119.  
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ومعظم املشاريع املنفذة حـديثا يف امليـدان هـي مـشاريع            . للتصدي السريع يف حاالت الطوارئ    
وميكــن مــن خــالل إعــادة جتميــع البيانــات   . دوليــة أو إقليميــة موجهــة صــوب هــدف مــشترك  

  .ئة ومكافحتها مناذج تنبؤية للتنبؤ باألوباملختلفة املستمدة من السواتل إنشاء
  

    املبادرات العاملية  - ١  
، تساهم منظمات خمتلفة يف ميـدان       عن ُبعد على غرار احلال يف ميدان الرعاية الصحية          -٣٤

 بإجراء البحـوث وتنفيـذ مـشاريع رائـدة وتـشجيع ضـروب جديـدة مـن              عن ُبعد دراسة األوبئة   
عـب رئيـسي علـى صـعيد العمـل املتعـدد األطـراف، حيـث         ومنظمة الـصحة العامليـة ال   . التعاون

رت منظمـة الـصحة العامليـة      وقـد وفّـ   . تستهل مـشاريع كـثرية وتتعـاون يف العديـد مـن املـشاريع             
خطة عمل بشأن العبء العاملي لألمراض، وتقيم هذه اخلطة العالقة بني املنظومة العامليـة لـنظم                

وتــوفر أيــضا منظمــة الــصحة العامليــة . ُبعــدعــن رصــد األرض والتطبيقــات املمكنــة لالستــشعار 
 بتأكيــد اإلمكانــات الــيت تنطــوي عليهــا منذجــة  عــن ُبعــدالــدعم يف جمــال علــم دراســة األوبئــة  

كمـا تـسهم النـدوات وحلقـات        .  بني املناخ وشىت العوامل املتصلة بالـصحة       مللحوظةاالعالقات  
 علــى تــشجِّع وعــن ُبعــدوبئــة العمــل واالجتماعــات يف تبــادل املعلومــات يف ميــدان دراســة األ  

وساهم مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف حلقـيت عمـل بـشأن               . استحداث مبادرات جديدة  
ــة   ــد دراســة األوبئ ــصاصي      عــن ُبع ــة اخت ــشرة جلمعي ــة ع ــدوة الثاني ــت إحــداها خــالل الن ، كان

 يف   ونظم املعلومات الفضائية يف أمريكا الالتينيـة الـيت عقـدت يف كولومبيـا              عن ُبعد االستشعار  
، وعقدت احللقة الثانيـة مبناسـبة النـدوة الثالثـة عـشرة للجمعيـة املـذكورة            ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

  .٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٢اليت عقدت يف هافانا يف الفترة من 
  

    املبادرات اإلقليمية  - ٢  
ــة اســتخدام الفــضاء         -٣٥ ــرئيس األســبق للجن ــبس، ال ــالو ي كمــا ســبق أن الحــظ ســريو أريف

 بالــسواتل والــنظم العامليــة  عــن ُبعــداســتخدام االستــشعار  فــإنَّ ي يف األغــراض الــسلمية،اخلــارج
لسواتل املالحة ونظم املعلومات اجلغرافية ييسر حتقيق التكامل بني البيانات اإليكولوجيـة والبيئيـة              

  . مرض معد يف شىت أرجاء العامل١ ٤٠٠وغريها من البيانات هبدف التنبؤ بانتشار ما يناهز 

 يف أفريقيـا    عـن ُبعـد   ووفقا لذلك، ُتجرى مشاريع ودراسات يف ميدان دراسـة األوبئـة              -٣٦
واملالريا ومحى الـضنك    ) محى الوادي املتصدع  (للوقاية من األمراض املعدية مثل محى الصادع        

وتـساعد تلـك املـشاريع احلكومـات الوطنيـة والـسلطات اإلقليميـة يف ختـصيص                 ). محى الدينغ (
ــة  .  وتــدعم خططهــا اخلاصــة حبــاالت الطــوارئ  املــوارد الالزمــة وبالتعــاون مــع منظمــات معني

بــالبحوث املناخيــة كائنــة يف اجلنــوب األفريقــي، وضــع مكتــب أفريقيــا اإلقليمــي التــابع ملنظمــة  
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الصحة العامليـة خـرائط حتـدد خمـاطر انتـشار املالريـا يف كـل بلـد مـن بلـدان املنطقـة باسـتخدام                          
من شأن استخدام البيانات الـساتلية       فإنَّ   ويف السنغال، .  بالطقس أدوات من قبيل بيانات التنبؤ    

ــإجراءات ملكافحــة نواقــل األمــراض       ــدةً ب ــة املــصدر، مؤي لرصــد خمــاطر ظهــور أمــراض حيواني
ومحالت للتلقيح، أن يفضي يف هناية املطاف إىل استحداث نظام لإلنذار املبكر حبمى الـصادع               

ــر ( ــرات A/AC.105/915انظـ ــتخدام     ).٣٤-٢٤، الفقـ ــة اسـ ــرى إمكانيـ ــشاريع أخـ ــيم مـ  وتقـ
 وقـدرات الـنظم اجلغرافيـة لدراسـة األوبئـة والتعـرف            عـن ُبعـد   املعلومات اجلغرافية واالستشعار    

وكمثـال يوضـح هـذه األنـشطة،        . على العوامل البيئية اليت تساهم يف انتـشار األمـراض املنقولـة           
برنـامج  و. تمـل لنواقـل املالريـا     اضطلع مبشروع يف زمبابوي لوضـع خريطـة توضـح التوزيـع احمل            

 عـاكف اآلن علـى      التطبيقات الساتلية العملياتية التابع ملعهد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث            
. استحداث ونشر خدمات ومنتجات ساتلية ألعمال اإلغاثة اإلنـسانية وللوقايـة مـن األمـراض              

طـوارئ يف عـدة بلـدان       وعلى مدار العامني الـسابقني، وفـر الربنـامج الـدعم للتـصدي حلـاالت                
، A/AC.105/941انظـر   (اجلزائر وزمبابوي وغانـا وكـوت ديفـوار وكينيـا            أفريقية مثل أنغوال و   

  ).٥٩الفقرة 

 تعاونيـة وتقـام مـشاريع يف شـىت أرجـاء القـارة األمريكيـة لـدعم وتعزيـز           ل جهـودٌ  بذَوُت  -٣٧
 ضـمن نتـائج حلقـة    ن مـن وكـا . استخدام تكنولوجيا الفضاء يف الوقاية من األوبئة ومكافحتـها        

العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واألرجنــتني ووكالــة الفــضاء األوروبيــة حــول اســتخدام     
 يف الــيت عقــدتتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض الــصحة البــشرية لفائــدة بلــدان أمريكــا الالتينيــة، 

نيـة املعـين    فريـق أمريكـا الالتي    ، إنشاء   ٢٠٠٥ سبتمرب/ أيلول ٢٣ إىل   ١٩قرطبة، األرجنتني، من    
إنـشاء احتـاد إقليمـي     واهلدف الرئيسي للفريق هـو      .  يف ذلك العام نفسه    عن ُبعد بدراسة األوبئة   

 لفائـدة بلـدان      العموميـة  لتيسري تطـوير تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء وتبادهلـا يف قطـاع الـصحة               
وضــعت جلنــة  ويف إطــار املبــادرات األخــرى يف أمريكــا الالتينيــة، .ي بأمريكــا الالتينيــة والكــاري

األنشطة الفضائية الوطنية األرجنتينية خريطة لبيان املخاطر من أجل رصد ومكافحة األمـراض              
مثل املالريا وّمحى الضنك ومـرض شـاغاس وداء اللـشمانيات ومتالزمـة فـريوس هانتـا                 املعدية،  

 حـىت    الـيت وضـعت    عن ُبعد وتتضمن مشاريع دراسة األوبئة      .فية الفريوسية ز  نالرئوي واحلّمى ال  
ــشار اآلن خريطــة  ــا أعــّدت باســتخدام بيانــات مــن رادار ســاتلي ذي فتحــة    ملخــاطر انت  املالري

 ســاتلية للتلــوث بالرصــاص ودراســة لتطــور ّمحــى  )مــضوائية (اصــطناعية وقياســات راديومتريــة
  ).٨٣-٨١، الفقرات A/AC.105/895انظر  (الضنك ودراسة ملرض شاغاس

حلقـة   يف آسيا    عن ُبعد مؤخرا بشأن دراسة األوبئة     ظمت  ومن بني االجتماعات اليت نُ      -٣٨
العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحـدة واهلنـد ووكالـة الفـضاء األوروبيـة بـشأن اسـتخدام          
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ــة    ــا الفــضاء يف جمــال دراســة األوبئ ، لفائــدة منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ،   عــن ُبعــدتكنولوجي
، الـــيت شـــجعت ٢٠٠٨ أكتـــوبر/رين األول تـــش٢٤ إىل ٢١املنعقـــدة يف لوكنـــو، اهلنـــد، مـــن 

استخدام تكنولوجيا الفضاء ملراقبة الصحة العمومية وتوفري خدمات الرعاية الصحية لألمـراض            
كما ناقش املشاركون مشاريع مقبلـة تعـاجل مـسائل شـىت مثـل الـنظم الـصحية املتنقلـة                    . املدارية

ونـاقش  . ع البيانات ومـستودعاهتا   وبناء القدرات والتدريب والتعليم والتشارك يف البيانات ومج       
 املنظومــة العامليــة لــنظم رصــد األرض املــشاركون يف حلقــة العمــل الثامنــة والعــشرين اخلاصــة ب 

 ٢٠٠٧يوليــه / متــوز٩ إىل ٧واملتعلقــة بالــصحة والبيئــة، الــيت عقــدت يف جنيــف يف الفتــرة مــن 
 من تايلند وصـفوا كيـف       املشاركني أنَّ   ومثال ذلك . املشاريع املضطلع هبا يف مناطق كل منهم      

ــا باالســتناد إىل خــرائط للمخــاطر أعــدت باســتخدام       ــع املالري ــة لتوزي حــددت األمنــاط الوطني
، بينمــا وصــف املــشاركون مــن اهلنــد عمليــة توســيع نطــاق النــهج عــن ُبعــدبيانــات االستــشعار 

  .الوطين لنظم اإلنذار املبكر

حلكوميـة األوروبيـة جهـودا كـبرية        وتبذل املنظمات ومراكز األحباث واملنظمات غـري ا         -٣٩
واهلـدف مـن مـشروع    .  وتطبيقاتـه عـن ُبعـد  من أجل مواالة االستفادة من علـم دراسـة األوبئـة           

 واإلنذار املبكر باملخاطر الصحية، الذي تشارك يف متويله وكالـة           عن ُبعد سواتل دراسة األوبئة    
نــاء علــى بيانــات موضــوعية الفـضاء األوروبيــة، هــو تــوفري تقييمــات أفــضل للمخــاطر الوبائيــة ب 

. لإلنـذار املبكـر بتفـشي األمـراض     أورويبتستقى يف الوقت احلقيقي، وذلك باسـتحداث نظـام      
نظـام معلومـات    بإنـشاء  ٢٠٠٧ومن النماذج الناجحة األخرى للتعاون اإلقليمي القيام يف عام       

لنـهج لدراسـة     الـذي يـروج      الرصد البيئي العاملي مـن الفـضاء لألمـراض الـيت تعـود إىل الظهـور               
ويربز نظـام املعلومـات املـستقاة مـن         .  املشاركني على تبادل املعلومات    يشجِّع و عن ُبعد األوبئة  

ختصصات علمية متعددة خمتلفة الروابط الديناميـة بـني املنـاخ والتغـاير البيئـي وعـودة األمـراض                    
وقــد . واملنظمــات الوطنيــة نــشطة بوجــه خــاص أيــضا. إىل الظهــور وظهــور األمــراض اجلديــدة

ــضائية  اســتثمر  ــوطين للدراســات الف ــودا كــبرية يف دراســة إجــراءات للخــدمات    املركــز ال  جه
الساتلية اجلديدة ويف التحقق من سـالمة هـذه اإلجـراءات وتوضـيحها ببيانـات عمليـة، وذلـك                   
يف إطار مشاركته يف عدة مشاريع يف مناطق كثرية يف العامل مثـل شـبكة إميـركيس يف الـسنغال                 

يف " بيبـو "، ومـشروع    عـن ُبعـد   رجنتـيين اخلـاص بالرصـد يف جمـال دراسـة األوبئـة              واملشروع األ 
ــة املعــروف اختــصارا باســم     ــا ومــشروع األمــراض املنقول ــو"الــصني وأوروب  واملعهــد )٥(".فيربي

ــة وغــري         ــن املنظمــات احلكومي ــشكل احتــادا م ــذي ي ــضاء، ال ــا الف ــسي لطــب وفيزيولوجي الفرن

───────────────── 
  )5(  F. Marechal and others, “Satellite imaging and vector-borne diseases: the approach of the French National 

Space Agency (CNES)”, Geospatial Health, vol. 3, No. 1 (2008), pp. 1-5.  
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أوروبــا وأفريقيــا مــشاريع خمتلفــة متعــددة األطــراف بــشأن  احلكوميــة الفرنــسية، قــد اســتهل يف 
، كمـا شـارك يف مـشاريع مماثلـة هنـاك، وذلـك       عن ُبعدالرصد الفضائي يف جمال دراسة األوبئة      

  .مناذج للتنبؤ باملخاطر الوبائيةبتصميم 
    

    التحليل  -سادسا  
    عن ُبعدتقدمي اخلدمات الصحية   - ألف  

سبيلها إىل أن تصبح عناصـر رئيـسية يف         يف   عن ُبعد لصحية   برامج تقدمي اخلدمات ا    إنَّ  -٤٠
 اجملتمعــات وكــذلك يفتــوفري الرعايــة الطبيــة للــسكان الــذين يعيــشون يف منــاطق نائيــة وريفيــة  

وقــد أصــبحت هــذه الــربامج والــبين التحتيــة علــى مــدار    . احملليــة الــيت تعــاين مــن نــدرة املــوارد  
ــى حــواجز ال     ــب عل ــة للتغل ــوال مثالي ــسنوات حل ــوفر     ال ــدما ال تت ــوارد عن ــة امل ــزمن وقل ــد وال بع

وقـد بينـت الـدروس املـستفادة        . إمكانيات لتوفري الرعاية املباشرة ملن حيتاجها يف مكان وجوده        
مـن الـصعب احملافظـة علـى اسـتدامة هـذه        أنَّ عـن ُبعـد  من مـشاريع اخلـدمات الـصحية املقدمـة          

م التجـانس بـني املـشاريع واملـشاكل         فانعـدا . الربامج اليت تيـسر احلـصول علـى الرعايـة الـصحية           
املتصلة بنشر املعـارف وعـدم توحيـد املعـايري كلـها أمـور ميكـن أن حتـد مـن اسـتحداث بـرامج                         

ومما يوهن كذلك من استدامة بـرامج تـوفري خـدمات           . عن ُبعد عاملية لتقدمي اخلدمات الصحية     
ــة الــصحية  ــة ومــس  عــن ُبعــد الرعاي فاســتخدام . تقرة صــعوبة الوصــول إىل روابــط ســاتلية كافي

كمـا  . نطاقات التردد العريـضة بـاهظ التكلفـة وتقطـع اخلدمـة ميكـن أن حيـدث بـصفة متكـررة              
وتظـل  . تعترض هذا أيضا مسائل قانونيـة وطبيـة وأخالقيـة إىل جانـب مـشكلة قـصور التمويـل                  

الفجوة هائلة بني البيانات التوضيحية لكيفية عمل تلك النظم من جهة وبني التنفيـذ مـن جهـة                  
ويضاف إىل تلك املسائل اليت تؤثر علـى اسـتدامة الـربامج أنـه ال يوجـد حتـت تـصرف                     . خرىأ

صناع القـرار دراسـات تقنيـة كافيـة تتـضمن املنـهجيات املقبولـة عامليـا لتـوفري الـدعم لعلميـات                       
  .عن ُبعدالبت يف تكلفة وجدوى بعض املمارسات يف جمال تقدمي خدمات الرعاية الصحية 

بعض اإلجراءات الناجحة اليت اختـذهتا منظمـات         فإنَّ   جهت،وت اليت و  ورغم الصعوبا   -٤١
 أخــرى عامليــة وإقليميــة، قــد أدت إىل ت ومبــادرااحتــاد ســفيندن لألعمــال اخلرييــةخمتلفــة مثــل، 

حتقيق نتائج مرضية على الصعيد احمللي وميكن أن تكون ينبوعا لإلهلام من أجل مواصلة العمـل                
ــوفري ضــروب قياســية مــن ا   ــع علــى ت ــة الــصحية للجمي ــال ذلــك . لرعاي مــشاريع تقــدمي   أنَّ ومث

حتـسني نوعيـة احليـاة واحلـد مـن          :  ميكـن أن حتقـق الكـثري مـن املنـافع           عن ُبعد اخلدمات الصحية   
؛ وحتــسني مهــارات عــن ُبعــداالنتقــاالت الطبيــة مــن خــالل اســتخدام املــشورة الطبيــة املقدمــة   

؛ وتيــسري االســتعانة عــن ُبعــدخدام التعلــيم العــاملني يف جمــال الرعايــة الــصحية مــن خــالل اســت  
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وكمـا ذكـر وطـون وكتـاب        . باخلربات الفنيـة عـن طريـق استـشارة اخلـرباء بالربيـد اإللكتـروين              
"  يف البلـدان الناميـة  عـن ُبعـد  تـوفري اخلـدمات الـصحية    "آخـرون يف مقالـة نـشرت حتـت عنـوان      
(Telehealth in the Developing World)، َّوجيـا املعلومـات واالتـصاالت يف    استخدام تكنول فإن

 يف البلـدان الناميـة ميكـن أن يكـون مفيـدا مـن حيـث           عـن ُبعـد   برامج تقـدمي اخلـدمات الـصحية        
 ملقـــدمي الرعايـــة عـــن ُبعـــدتـــوفري الرعايـــة وكـــذلك بنـــاء القـــدرات وتقـــدمي دورات تعليميـــة  

 حيـل مجيـع املـسائل        قـد ال   عن ُبعد اخلدمات الصحية    تقدمي أنَّ    ويؤكد كاتبو املقالة   )٦(.الصحية
املتــصلة بالــصحة العموميــة ولــيس عــصا ســحرية ال تتطلــب ســوى االســتخدام، فهــذا يتطلــب   
تطــوير القــدرات لــدى الــسلطات احملليــة تطــويرا ملموســا وإبــرام اتفاقــات دوليــة بــشأن املعــايري 

  .وحتقيق التعاون وتنظيم السياسات العامة وبذل جهود أخرى يف هذا الشأن

ع برنامج لنقل املعـارف وإنـشاء أطـر أن يـساعد يف تطـوير العمـل علـى        ومن شأن وض   -٤٢
 يف البلـدان الـيت ال يتـوفر لـديها نظـام مناسـب لتقـدمي الرعايـة                   عن ُبعـد  توفري اخلدمات الصحية    

. الصحية أو ال تستطيع توفري إمكانيات احلـصول علـى الرعايـة للجميـع يف شـىت أحنـاء إقليمهـا                    
ة وجوانــب مــن الــدعم كافيــة يف جمــاالت تــصميم املــشاريع   وتــوفري عــروض للتــرددات مناســب 

وتنفيــذها والتــدريب واســتخدام التكنولوجيــا إمنــا هــو أمــر مطلــوب لــضمان أن تتخــذ بــرامج    
وسوف تـستفيد مجيـع   .  هنجا متكامال وتتحقق هلا االستدامة    عن ُبعد اخلدمات الصحية املقدمة    

، واملنظمات غـري    ) ووكاالت الفضاء  وزارة الصحة (اجلهات صاحبة املصلحة، مثل احلكومات      
مثل منظمة الـصحة العامليـة واالحتـاد        (واملنظمات الدولية   ) مثل منظمة أطباء بال حدود    (الرحبية  

) ر خـدمات االتـصال واألجهـزة الطبيـة    اجلهات الـيت تـوفّ    (وقطاع الصناعة   ) الدويل لالتصاالت 
  . دون االستفادة من الرعايةمن وضع استراتيجيات عاملية للتغلب على العوائق اليت حتول

  
    عن ُبعددراسة األوبئة   - باء  

سهم بعض العوامل الرئيسية القليلة يف جتديـد اهتمـام الـسلطات الوطنيـة والدوليـة        قد تُ   -٤٣
 وتعميمــه يف إطــار الوظــائف الرئيــسية  عــن ُبعــدهبــذا الــضرب مــن الدراســات الوبائيــة املنفــذة  

متنــام لوضــع القــضايا اإلقليميــة بوضــوح يف الــسياق  بدايــة، هنــاك احتيــاج . للــصحة العموميــة
، A (H1N1) از  ننفلـو إلا الطيـور وا   ز  ننفلـو نتشار األخري لـسالالت وبائيـة مـن إ        وكان اال . العاملي

وهو من املـسائل املتـصلة باملخـاطر اجلرثوميـة يف ميـاه الـشرب وتغـري املنـاخ وظهـور األمـراض                       
حلاجـة إىل دراسـة تلـك الظـواهر املتعـددة النطاقـات       املنقولة وعودهتـا إىل الظهـور، دلـيال علـى ا     

───────────────── 
  )6(  Richard Wootton and others, eds., Telehealth in the Developing World (London, Royal Society of Medicine 

Press, 2009).  
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واختــاذ إجــراءات بــشأهنا، مبــا يف ذلــك احملــددات ذات النطاقــات البالغــة االتــساع، مثــل املنــاخ   
ــسكان   ــرة الـ ــصاد وهجـ ــذه      . واالقتـ ــام هبـ ــد االهتمـ ــى جتديـ ــدفع علـ ــذي يـ ــاين الـ ــل الثـ والعامـ

نتقـال مولـدات األمـراض والتعـرض        التكنولوجيات هو إدراك السلطات للطابع البالغ التعقـد ال        
هلـــا، ممـــا أوجـــد رغبـــة أوضـــح يف االســـتفادة مـــن الدراســـات العلميـــة املتعـــددة التخصـــصات 
الكتساب معرفة جديدة وصوغ مقترحات مستدامة بشأن سبل التـدخل والـسياسات الالزمـة              

 الرؤيـة  وهناك مثال مقنع يوضح تلك القوة، وهو اجلاذبية اليت أحدثتـها مـؤخرا      . يف هذا الشأن  
عــامل واحــد، صــحة  " حتــت شــعار مجعيــة احملافظــة علــى احليــاة الربيــة الــيت طرحتــها يف البدايــة  

 وأخـريا، . ، وهو شعار حيتضن بوضوح فكرة تعاضـد صـحة اإلنـسان واحليـوان والبيئـة               "واحدة
زمان تقريبا مسألة أثـارت اهتمامـا    أيِّ توفر إمكانية رصد معامل األرض يف كل مكان ويففإنَّ  
ــة والقــدرة علــى      مــس ــاطق النائي ــالظواهر الــصحية يف املن ــة ب تمرا بالقــدرة علــى اكتــساب املعرف

  .التصدي دون إبطاء حلاالت الطوارئ عقب وقوع كوارث واسعة النطاق

الـدور املتنـامي    أنَّ وبالتوازي مع تلك الرؤيـة للـصحة العموميـة، جيـب أن يـدرك املـرء             -٤٤
ة واإلعالمية يف حـل معـضالت الـصحة العموميـة الكـبرية             دوما للتكنولوجيات الطبية والتحليلي   

ومـن خـالل تـوفري بيانـات متـسقة ودقيقـة وواسـعة النطـاق عـن                  . واملعقدة واملتعـددة النطاقـات    
 تقدما تكنولوجيا كـبريا ميكـن أن يـستكمل          عن ُبعد املعامل واألنشطة األرضية، ميثل االستشعار      
هن، والــيت رمبــا تكــون قــد باتــت عتيقــة أو يعتريهــا املعلومــات األرضــية املتــوفرة يف الوقــت الــرا

نقــص أو احنــراف بــسبب الــتغريات الــسريعة يف ديناميــات الــسكان أو األحــداث الــيت تقــع يف   
وقـد شـهدت الـسنوات العـشر        . املناطق النائية أو املوزعة على امتـداد منـاطق جغرافيـة شاسـعة            

 عــن ُبعــدكنولوجيــات االستــشعار املاضــية زيــادةً ملحوظــةً يف عــدد أنــشطة توثيــق تطبيقــات ت  
معظـم هـذه اجلهـود ارتبطـت بالتـدليل       أنَّ غـري . ألغراض الدراسات الوبائية والصحة العموميـة     

وعـادةً مـا يعـرف      . على جوانب مفاهيميـة أو اكتـساب معـارف حموريـة بـشأن أمـراض حمـددة                
مـستمر طويـل   الرصد، باعتباره من الوظائف الرئيـسية يف جمـال الـصحة العموميـة، بأنـه نـشاط           

تدخل ميـداين، تـدابري وقائيـة، توجيـه         (املدى ويتسم بطابع عملي، ويهدف إىل القيام بعمل ما          
  ).سياسايت، إخل

  
    اخلالصة  - جيم  

 ملحوظـة يف تعمـيم العمـل بتكنولوجيـا الفـضاء داخـل املنظمـات                هناك فجوةً  أنَّ   يبدو  -٤٥
 هــذا علــى طــرف النقــيض مــع الزيــادة ويــأيت. املعنيــة بالــصحة العموميــة يف معظــم أحنــاء العــامل

الكربى يف األنشطة اليت نفذت على مدار األعوام العـشرة املاضـية علـى يـد طائفـة واسـعة مـن                      
العلمــاء لكــي تعــاجل علــى وجــه التحديــد املــسائل املتعلقــة باحملــددات البيئيــة يف دائــرة الــصحة     
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ي حتقيـق التعـاون بـني       وال يعـرب هـذا فحـسب عـن ضـخامة حتـد            . العمومية والدراسات الوبائية  
العلماء من ذوي التخصصات املختلفة واملنظمات صاحبة الواليـات املختلفـة، بـل هـو يوضـح                  
بصورة مباشرة احلاجة إىل إدماج تكنولوجيـات الفـضاء بوضـوح يف الوظـائف املعتـرف هبـا يف                   

ورة جمال رصد الصحة العموميـة وبالتـضافر مـع سـائر التكنولوجيـات التشخيـصية الطبيـة املتطـ                  
أي نظــم (والتكنولوجيــات التحليليــة  ) أي علــم اجلينوميــات والتكنولوجيــا النانويــة   (بــسرعة 

أي اقتنـــاص املعلومـــات علـــى (وتكنولوجيـــات املعلومـــات ) املعلومـــات اجلغرافيـــة والنمذجـــة
ــذار  ــوايل ). اإلنترنـــت ونظـــم اإلنـ ــذه   ٤٠وبعـــد حـ ــة هلـ ــا مـــن توثيـــق املـــسامهات املمكنـ  عامـ

حبوث الصحة العمومية ورصد الـصحة، جيـب النـهوض مبـسعى مـستدام              التكنولوجيات لتعزيز   
للتدليل على القيمة املضافة النتهاج حلول وظيفية فعالة التكلفـة وذات طـابع عملـي وهلـا آثـار              

   .قابلة للقياس على وظائف الصحة العمومية ونواجتها
    

    املسار املقبل  -اسابع  
قبـل علـى درب العمـل املـستمر علـى تطـوير             املـسار امل  شأن  ميثل هـذا البـاب مقترحـا بـ          -٤٦

 وتعزيـز تلـك املبـادرات       عـن ُبعـد    ودراسـة األوبئـة      عـن ُبعـد   مبادرات تقدمي اخلـدمات الـصحية       
وتنفيذها، وذلك يف ضوء االهتمام املتزايد هبا وتطبيقاهتا الواسعة والدور اللصيق املباشـر الـذي               

ختصـصات علميـة يف تـوفري بـرامج رئيـسية           من املتوقع أن تنهض به هذه اجملاالت اجلامعة لعـدة           
ومث ثـالث  . للصحة العمومية لكل مـن الـدول املتقدمـة النمـو والناميـة علـى مـدار العقـد املقبـل            

  .خطوات رئيسية مقترحة يف هذا الشأن

أمــان  أنَّ رغــم. ر االســتراتيجيالتطــوي  أعمــال وتعزيــزالــدوافعإدراك : اخلطــوة األوىل  -٤٧
اجملتمـع الـدويل ينبغـي لـه أن          فـإنَّ    سائل اهلامة لدى للكثري من البلـدان،      الفضاء واستدامته من امل   

ــة االحتياجــات          ــضائية لتلبي ــات الف ــا التطبيق ــيت توفره ــول ال ــاس احلل ــا اللتم ــعيا حثيث ــسعى س ي
وإذا ما وضعت الدول األعـضاء ذلـك نـصب          . االجتماعية العملية والتشغيلية على نطاق العامل     

الدوافع التالية تؤلـف أساسـا هامـا لتطـوير العمـل االسـتراتيجي               أنَّ   كأعينها، فينبغي هلا أن تدر    
  :على تعميم تكنولوجيات الفضاء املستخدمة ألغراض الصحة العمومية

تؤثر التغريات البيئية العاملية تأثريا مباشرا وغري مباشر على صحة مجيـع الـسكان،                )أ(  
  سان واحليوان والنظم اإليكولوجية؛ومن مث، توجد رابطة قوية بني حالة البيئة وصحة اإلن

تتطلب معاجلة احتياجات الصحة العمومية مسامهة متعاضـدة بـني الـسياسات              )ب(  
  العامة والعلوم والتكنولوجيات واملعارف وبناء القدرات من خالل آليات تنسيق معززة؛
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تلعب تكنولوجيا الفـضاء دورا هامـا يف دعـم االحتياجـات التـشغيلية اخلاصـة                   )ج(  
مارسات الصحة العمومية، ومن بينها االحتياجات القائمة يف جماالت من قبيـل نظـم اإلنـذار                مب

. املبكر باألمراض املعدية وبرامج الرقابة الصحية واالسـتعداد للطـوارئ واالسـتجابات امليدانيـة             
ــة مكونــا ضــروريا أليِّ         ــائف الــصحة العمومي ــط تكنولوجيــا الفــضاء بوظ ــن مث، يغــدو رب  وم

عاملية مستدامة من أجـل استكـشاف الفوائـد االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت سـتعود                 استراتيجية  
  على البشرية ودعم هذه الفوائد؛

لقد شهدنا عددا كبريا من املبادرات والربامج واألنشطة علـى األصـعدة العامليـة                )د(  
ج متكاملـة   وقد حان الوقت اآلن لتحقيق قدر أكرب من التـآزر ولوضـع بـرام             . واإلقليمية والوطنية 

ــز العمــل علــى التقريــب بــني املــصاحل واالحتياجــات املــشتركة     وينبغــي للمجتمــع . جديــدة لتعزي
  .الدويل أن يستفيد من هذه املبادرات والدروس املستفادة اليت تطرح يف احملافل القائمة

 يتـضمن العمـل علـى تعزيـز التنـسيق          .تعزيـز التنـسيق واملـشاركة     : الثانيـة اخلطوة    -٤٨
  : اجملاالت التاليةواملشاركة

 ينبغي لتنسيق اإلجراءات املشتركة بني املنظمات واملتعددة التخصصات         )أ(  
واهلدف من هـذا هـو اجلمـع بـني اخلـرباء التقنـيني وصـناع            .  على الصعيد الوطين   أن يبدأ 

ــة،      ــوان والبيئ ــة اجملــاالت، مبــا يــشمل صــحة اإلنــسان واحلي الــسياسات العــاملني يف كاف
ت الرئيسية صاحبة املصلحة املشاركة يف تطوير املبادرات الفضائية، وكذلك سائر اجلها

  مبا يشمل علوم الفضاء وتكنولوجيا الفضاء والتطبيقات الفضائية؛

كمـا ورد   . تعزيز وتأييد املشاركة النشطة من جانب املنظمـات الدوليـة           )ب(  
بالفعل بدور بالغ   عددا من كيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية تنهض          فإنَّ   أعاله،

النشاط يف تنفيذ مبادرات وبرامج ملعاجلة االحتياجات القائمة يف جمـايل تـوفري اخلـدمات        
وينبغـي للقيـادات الدوليـة أن ُتـدعم لتهيئـة           . عـن ُبعـد    ودراسـة األوبئـة      عن ُبعد الصحية  

ة املزيد من املشاركة والتـضافر مـع توثيـق الـروابط مـع البلـدان ابتغـاء بنـاء قاعـدة معرفيـ           
  وبناء القدرة على احلركة يف هذا اجملال؛

 -ينبغي خلطط التنفيذ الوطنية واإلقليمية أن تؤطر ثالثة جماالت للتطور             )ج(  
تــوفري البيانــات الفــضائية والــصحية والبيئيــة ) ب(بنــاء القــدرات والتــدريب؛ و) أ(وهــي 

امــة والــبين إقامــة أطــر اســتراتيجية تــشمل الــسياسات الع ) ج(وحتقيــق التكامــل بينــها؛ و
  .التحتية والعمل القيادي
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ينبغــي األخــذ بــاإلجراءات املقترحــة . تنفيــذ التوصــيات العمليــة: اخلطــوة الثالثــة  -٤٩
  :التالية يف مراحل خمتلفة

  
  على الصعيد الوطين

  
ينبغي للدول، يف إطار جهودها بشأن التعاون الدويل، أن تراعي احلاجة   )أ(  

ات املنفذة علـى الـصعيدين اإلقليمـي والـوطين والتـشارك      إىل تبادل املعلومات عن املبادر 
  يف البين التحتية والبيانات مىت أمكن وتبادل املعارف من أجل التماس حلول مشتركة؛

أما داخـل كـل بلـد، فينبغـي تـشجيع إبـرام اتفاقـات متعـددة القطاعـات                     )ب(  
مثـل وزارة   (ت  ودوائـر االتـصاال   ) مثل وزارة الـصحة   (اجتالبا ملشاركة الدوائر الصحية     

  ؛)مثل وكالة الفضاء الوطنية(ودوائر الفضاء ) اإلعالم والتكنولوجيا

ينبغي للدول أن تنـهض مبـساع طويلـة األمـد لبنـاء القـدرة علـى معاجلـة                     )ج(  
 ودراسـة األوبئـة     عـن ُبعـد   ختصصات علمية متعددة يف جماالت تقدمي اخلدمات الـصحية          

  ؛عن ُبعد
  

  على الصعيد الدويل واإلقليمي
  

ينبغي للـدول أن تنظـر يف استـضافة مـؤمترات وحلقـات عمـل ونـدوات                   )د(  
   يف سياق ظاهرة االحترار العاملي؛عن ُبعدتقنية عن دراسة األوبئة 

 العمل على وضع برامج إقليمية تستطيع معاجلـة         تشجِّعينبغي للدول أن      )ه(  
ضاء يف جمايل تقدمي القضايا الشاملة لعدة ختصصات واملتصلة باستخدام تكنولوجيات الف

ا الطيور يف منطقة آسيا     ز  نمثل أنفلو  (عن ُبعد  ودراسة األوبئة    عن ُبعد اخلدمات الصحية   
  ؛)واحمليط اهلادئ

  
  داخل األمم املتحدة

  
 أو أنـشطة    عـن ُبعـد   ينبغي هليئات األمم املتحدة اليت توفر خدمات صحية           )و(  

 تترابط يف مسعى أفقي لنـشر املعلومـات          أو املهتمة بتوفري ذلك أن     عن ُبعد لدراسة األوبئة   
  وتعزيز املبادرات املنفذة يف هذين اجملالني يف شىت أرجاء منظومة األمم املتحدة؛

ينبغي للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة أن تنظـر يف إدراج بنـد جديـد يف                     )ز(  
بئـة   ودراسـة األو   عـن ُبعـد   القدرة على تقدمي اخلـدمات الـصحية        "جدول أعماهلا بعنوان    
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وينبغي يف املداوالت، الـيت سـتدور يف إطـار          . مع خطة عمل متعددة السنوات    " عن ُبعد 
هذا البند من بنود جدول األعمال، االستفادة من خربة منظمة الصحة العاملية باعتبارها        

  مسامها نشطا يف هذا اجملال؛

يق املختص ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن تنظر يف دعوة أمانة الفر            )ح(  
املنظومـة العامليـة لـنظم    برصد األرض إىل أن تقدم بصفة منتظمة إحاطـات بـشأن مبـادرات       

  .عن ُبعد ودراسة األوبئة عن ُبعد يف جمايل تقدمي اخلدمات الصحية رصد األرض
  


