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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

  حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة تقرير     
  ومجهورية إيران اإلسالمية حول استعمال تكنولوجيا الفضاء 

      من أجل حتسني الصحة البشرية
      )٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٦- ٢٣طهران، (    

    مةمقدِّ  -أوال  
ــسيان املتوخّ   -١ ــانكــان اهلــدفان الرئي ــة املــشتركة بــني األمــم     مــن ي حلقــة العمــل اإلقليمي

فضاء من أجـل حتـسني الـصحة        املتحدة ومجهورية إيران اإلسالمية حول استعمال تكنولوجيا ال       
ــشرية ــن   الب ــران، م ــودة يف طه ــشرين األول٢٦ إىل ٢٣، املعق ــوبر / ت ــرويج  ٢٠١١أكت ــا ت ، مه

ة مـن    املنـافع اجملنيّـ    واسـتعراض جيا الفضاء فيما يّتصل بالرعاية الصحية       الوعي باستخدام تكنولو  
ودراسـة   تنقّلـة واخلدمـة الـصحية امل  عن ُبعـد   والتطبيب  عن ُبعد   التطبيقات، مثل اخلدمة الصحية     

مـن فائـدة     التكنولوجيا الـساتلية     ما ميكن أن تعود به     ذلك أنَّ . عدُب عن   والتعلُّمعن ُبعد   وبئة  األ
.  وهيئات تلك الرعايـة    لرعاية الصحية ا على ُمقدِّمي  ُيعمَّم متاماً قات اآلنفة الذكر مل      التطبي على

  .قة العمل يف معاجلة هذه املسألةوقد أسهمت حل
هذا التقرير يصف خلفيـة احللقـة وأهـدافها وبرناجمهـا ويتـضّمن توصـيات املـشاركني                و  -٢

  .٦٤/٨٦قرار اجلمعية العامة ب عمالً التقرير عدَّأُقد و. فيها
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    اخللفية واألهداف  - ألف  
الــصحة العموميــة هــي علــم وفــن تــوقِّي املــرض ومتديــد العمــر وزيــادة العافيــة بواســطة   -٣

ــة واخلاصــة واجلماعــات         ــات العام ــستنرية للمجتمــع واملنظم ــارات امل ــة واالختي ــود املنظم اجله
علـى حتلـيالت سـكانية      عىن باألخطار احملدقـة بالـصحة الـشاملة للمجتمـع بنـاًء             وهي تُ . واألفراد

مــثال، عنــد استــشراء (ســكان العديــد مــن القــارات أمجعــني و بــضعة أنــاس بــنيلعّينــات تتــراوح 
ــاء ــا ُت). الوبـ ــادةً مـ ــة   قـــسَّوعـ ــة األوبئـــة واإلحـــصاءات األحيائيـ م الـــصحة العموميـــة إىل دراسـ

فرعيـة هامـة     الصحة البيئية واالجتماعية والـسلوكية واملهنيـة ميـادين           عدُّوُت. واخلدمات الصحية 
  .من بني تلك الفئات

 علـى  ينـصبُّ  على الوقايـة أكثـر ممـا       العمومية الصحة    جمال  يف تال تركيز التدخّ  وينصبُّ  -٤
بيـد  .  صـحية على أمنـاط سـلوك  تشجيع ال عن طريق مراقبة احلاالت و  وهذا حيصل  ،معاجلة املرض 

 كما هو الشأن، ون إصابة الغري ، يف بعض احلاالت، للحيلولة د     بالغة األمهية  املداواة قد تكون     أنَّ
  .عٍدعند استشراء مرض ُم

ــإنَّ     -٥ ــا الفــضاء، ف ــد اســتعمال خــدمات تكنولوجي ــصحية  ومــع تزاي ــة ال عــن ُبعــد   اخلدم
 عبـارة عـن     وهـذه اخلـدمات هـي     . حيظيـان باالهتمـام علـى الـصعيد العـاملي         عـن ُبعـد     والتطبيب  

 تـسمح للخـرباء   )االت الساتلية االتصفيهامبا  (وتكنولوجيات اتصاالتتكنولوجيات حاسوبية  
الطبــيني بــأن يكونــوا علــى صــلة باملرضــى القــاطنني يف منــاطق نائيــة وريفيــة، ممــا جينِّــب ترحيــل 

  .واحد وخطرا على صحتهم يف آٍن كلفاماملرضى، الذي يكون 
  عـن ُبعـد    التطبيـب   وعـن ُبعـد      أهم تطبيقـات اخلدمـة الـصحية         وحىت اآلونة األخرية، فإنَّ     -٦

بالغـة   التـشخيص ري يف سيارات اإلسعاف وعلـى مـنت الـسفن، حيـث تكـون سـرعة           ما فتئت جت  
يـسمحان برصـد اإلشـارات احليويـة        عن ُبعد   والتطبيب  عن ُبعد    اخلدمة الصحية    كما إنَّ . األمهية

  .ت العالج إىل املستشفيات مسبقاًللمرضى من بعيد كما يتيحان تبليغ متطلبا
ويف .  جــراء الــزالزل أو احلرائــق أو الفيــضاناتل االتــصاالت األرضــية مــنوقــد تتعطّــ  -٧

 الساتل هو الوسيلة الوحيدة املعّول عليها للوصـل املباشـر باملنطقـة املنكوبـة     هذه احلاالت، يظلّ  
وميكــن، فــضال عــن . قــصد االتــصال مــن أجــل التــشخيص ومعاجلــة املرضــى وتنــسيق األنــشطة

 .ذلك، إقامة روابط ساتلية يف فترات زمنية وجيزة

وقـد  . عٍد ويعيش نصف سكان العامل يف منـاطق موبـوءة    مرض مُ  ١ ٤٠٠هناك قرابة   و  -٨
دراسـة األوبئـة، علـى وجـه اخلـصوص، مناقـشة واسـعة النطـاق يف         نوقشت الـصحة العموميـة و   

سيما كنتيجة ألزمة متالزمـة الـضائقة التنفـسية احلـادة وخطـر اسـتفحال                السنوات الفارطة، ال  
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ز يف مـضمار الطـب احلـديث، ال تـزال أمـراض مثـل املالريـا             م احملـرَ  رغم التقدُّ و. وباء اإلنفلونزا 
 بعـضهم وتــودي  تـشلّ فى الـضنك وحـىت الطـاعون تـصيب ماليـني األشـخاص كـل سـنة،         ومحّـ 

ي الوبـاء    األمراض ينقلها البعوض، ممـا قـد يفـضي إىل تفـشّ             هذه  من وكثٌري. حبياة البعض اآلخر  
 ٥٠٠صيب عـددا مـن األشـخاص يـصل سـنويا إىل            فاملالريـا وحـدها تـ     . عند البشر أو احليـوان    

  . مليون، وتفتك حبوايل مليون منهم
والنظـام العـاملي لتحديـد      عـن ُبعـد     وبفضل التقـّدم احملـرز يف جمـال االستـشعار الـساتلي               -٩

ــاج         ــن األســهل اآلن إدم ــز احلاســويب أصــبح م ــة ويف التجهي ــات اجلغرافي ــع ونظــم املعلوم املواق
ؤيـة ميكـن اسـتخدامها    ة وغريها من البيانات لغرض وضع مناذج تنّبيبيئالبيانات اإليكولوجية وال  

  .يف أنشطة مراقبة األمراض ومكافحتها
صات ينطـوي علـى      هنج جديد نـسبيا متعـّدد التخصّـ         هي إيكولوجيا االنتشار الوبائي  و  -١٠

جـزء   ا علـى أهنـ    هـا وميكـن فهم  . يت تنشأ فيها األمراض   توصيف املناطق اإليكولوجية اجلغرافية ال    
حيـث ال ميكـن رؤيـة اهلـدف مباشـرة        عـن ُبعـد     من تطبيق اجليل الثاين مـن البيانـات املستـشعرة           

وهذا هنج جامع يراعي العالقات والتفاعالت فيما بني خمتلـف عناصـر الـنظم              . بالصور الساتلية 
ــة حلاضــن املــرض وناقلــه حتكمهــا عناصــر    اإليكولوجيــة، علــى افتــراض أنَّ  ــة البيولوجي  الدينامي

  .لوجية مثل درجة احلرارة والنباتاتإيكو
    

    الربنامج  - باء  
عـد، اشـتمل برنـامج حلقـة العمـل      ُبوالتطبيب عن عن ُبعد   فيما يتعلق باخلدمة الصحية       -١١

ــاره طريقــة، بواســطة الــسواتلالبــث التلفــزي واإلذاعــي  ) أ: (علــى اآليت  التكلفــة ة زهيــدباعتب
، تنقّلــةاالتــصاالت الــساتلية امل ) ب(بعيــدة؛ وإليــصال ثقافــة الرعايــة الــصحية إىل األمــاكن ال    

تقــدمي اخلدمــة ) ج(باعتبارهــا الوســيلة األوعــد لبلــوغ املنــاطق القليلــة املواصــالت واملعزولــة؛ و  
 بـرا وحبـًرا وجـوا؛       متنقّلـة تقدمي اخلدمة الساتلية إىل أجسام      ) د(الساتلية يف حاالت الطوارئ؛ و    

حديــد الــساتلي للمواقــع واملكــان كــأدوات لتطبيقــات والتعــن ُبعــد االستــشعار الــساتلي ) ه(و
 .عدُبالدراسة الوبائية عن 

    
    احلضور  -جيم  

، إسـبانيا : حد عشر التاليـة   أل مشاركاً من البلدان ا    ١٣٩حضر حلقة العمل ما جمموعه        -١٢
مجهوريـة  ،  مجهوريـة كوريـا   ،  بـيالروس ،  بوتـان ،  باكـستان ،  )اإلسالمية-مجهورية(إيران  ،  أملانيا
وشــارك أيــضا ممثلــو كــل مــن املنــسق املقــيم  . اهلنــد، ميامنــار، الفلــبني، لدميقراطيــة الــشعبيةالو ا
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لألمـم املتحـدة يف مجهوريـة إيـران اإلسـالمية ومكتــب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانــة          
  .                                      منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ والعامة ومنظمة الصحة العاملية 

صتها لتنظيم حلقة العمل كل مـن األمـم املتحـدة وحكومـة             وال اليت خصّ  واسُتخدمت األم   -١٣
.  مـشاركا ١٢لــ  وبدل اإلقامة اليومي واملأوى جوامجهورية إيران اإلسالمية لتحمل تكاليف السفر    

  .كما وفّرت اجلهات الراعية أمواال لتغطية تكاليف تنظيم احللقة واملرافق ونقل املشاركني
    

      روض اإليضاحيةملخَّص الع  -ثانيا  
    عدُبوالتطبيب عن عن ُبعد اخلدمة الصحية   - ألف  

بأنــه عبــارة عــن تقــدمي عــن ُبعــد  منظمــة الــصحة العامليــة وصــفت التطبيــب  لــوحظ أنَّ  -١٤
خدمات للرعاية الصحية، حيث تكون املسافة عامال حامسا، من لَـُدن مهنيـي الرعايـة الـصحية                  

ــة و   ــات إعالمي ــك تكنولوجي ــادل معلومــات صــحيحة    مــستخدمني يف ذل ــصالية مــن أجــل تب اتِّ
لتشخيص املرض واجلـرح وعالجهمـا والوقايـة منـهما، والبحـث والتقيـيم، وللتثقيـف املـستدام                  

  .ملقدِّمي الرعاية الصحية، وذلك كله يف سبيل االرتقاء بصحة األفراد واجملتمعات
وتقــدمي الــدعم يــستهدف منــه حتــسني احلــصيلة الــصحية  عــن ُبعــد  التطبيــب وذُكــر أنَّ  -١٥

ب علـى احلــواجز اجلغرافيـة والوصــل بـني املــستعملني الـذين ال يوجــدون يف نفــس     الطـيب بالتغلّــ 
. اسـتعمال شـّتى أنـواع تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           عن ُبعـد    ويستلزم التطبيب   . املوقع

ــاك صــنفان   عــد، علــى أســاس توقيــت املعلومــات   ُبأساســيان مــن تطبيقــات التطبيــب عــن   وهن
الطبيــب مــع الطبيــب والطبيــب مــع ( األفــراد املعنــيني  اآلين بــنيتفاعــلال) أ: (لة، أال ومهــااملرســ
  .ات اخلزن واإلرسالتبادل بيان) ب(؛ و)املريض
علـى التـدبري التشخيـصي      عن ُبعـد     جلّ خدمات التطبيب     ويف البلدان املتقدمة، ينصبُّ     -١٦

 تطبيقـات التطبيـب   نية التحتية احملـدودة، فـإنَّ  ا يف البلدان النامية والبلدان ذات الب     أمَّ. والسريري
مي الرعايـــة الـــصحية يف املستـــشفيات احملليـــة دِّتـــستعمل بالدرجـــة األوىل لـــربط مقـــعـــن ُبعـــد 

  .لياباألخصائيني يف املستشفيات املرجعية والُع
 يف ٣٠) أ: (وقــد أجــرت منظمــة الــصحة العامليــة دراســة استقــصائية أظهــرت مــا يلــي   -١٧

 يف  ٥٠) ب(عـد؛ و  ُبلدان اجمليبة لديها وكالـة وطنيـة لتـرويج وتطـوير التطبيـب عـن                املائة من الب  
عـد؛  ُبمية منخرطة يف تطوير التطبيب عـن   مؤسسات عل لديهااملائة من البلدان اجمليبة أفادت أنَّ     

ــتعمال         ٢٠) ج(و ــاً أو استعراضــاً الس ــا أجــرت تقييم ــادت أهن ــة أف ــدان اجمليب ــن البل ــة م  يف املائ
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عــن ُبعــد تبلــغ حــصة الطــب اإلشــعاعي ) د(؛ و٢٠٠٦يف ديارهــا منــذ عــام ُبعــد عــن التطبيــب 
 البلـدان الواقعـة يف    كمـا أنَّ  . من بني معدالت اخلدمـة املـوفّرة فعليـا        )  يف املائة  ٣٣(أعلى معدل   

أفريقيــا وشــرق البحــر األبــيض املتوســط وجنــوب شــرق آســيا معــدالهتا هــي األدىن مــن حيــث  
  .عدُب التطبيب عن الوطنية املّتبعة يفالسياسة 

تـصوُّر ارتفـاع   هـي  عـن ُبعـد   أكثر العقبات انتشاراً يف وجه إقامـة خـدمات التطبيـب      و  -١٨
إهنـا تفتقـر    البنية التحتيـة متخلفـة، عـالوةً علـى الغـالء، كمـا            ُتعدُّفي البلدان النامية،    ف. تكلفتها

 هلـا عالقـة باخلـصوصية والـسرية         ا يف البلـدان املتقدمـة، فثمـة قـضايا قانونيـة           أمَّ. الفنية اخلربة   إىل
  .نقٌص ملحوظ يف الطلبهناك وأولويات النظم الصحية املتضاربة و

 وزارة الــصحة والتربيــة الطبيــة يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية، مــن خــالل  عمــدتوقــد   -١٩
. اإلنترنـت نظامهـا ملراقبـة اإلنفلـونزا القـائم علـى           إىل ترقيـة    شراكتها مع منظمـة الـصحة العامليـة،         

 دوائر على األقل من مدينـة  ١٠رِّب هذا النظام يف جامعة الشهيد هبشيت وسوف يستعمل يف    ُجو
 اإلنترنـت  علـى  قائمـا وبالتعاون مـع منظمـة الـصحة العامليـة، اسـتحدثت الـوزارة تطبيقـا          . طهران

إلدارة خمزون اإلمدادات من اللقاحات من أجل وصـل خمـزون اللقـاح املركـزي مبخـازن املنـاطق                 
  ). خمزونا من اللقاح موصولةٌ حاليا بذلك التطبيق٤٣٥ كمية نَّإ(عات والدوائر واملقاط
 التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ منظمة دوليـة حكوميـة تعمـل             وأفيد بأنَّ منظمة    -٢٠

تــشجيع ) أ: (وفيمــا يلــي أهــدافها. بوصــفها هيئــة مــستقلة غــري رحبيــة هلــا مركــز قــانوين كامــل 
ــدول األ  ــز وضــع ال ــى      وتعزي ــضائية تعاضــدية بإرســاء قاعــدة للتعــاون عل ــربامج ف عــضاء فيهــا ل

ــضاء؛ و     ــا الف ــم وتكنولوجي ــسلمية لعل ــات ال ــدول     ) ب(التطبيق ــساعدة ال ــة مل ــدابري فعلي ــاذ ت اخت
األعــضاء يف جمــاالت مثــل حبــوث تكنولوجيــا الفــضاء وتطويرهــا وتطبيقاهتــا والتــدريب عليهــا    

تـشجيع التعـاون والتطـوير املـشترك، واقتـسام          ) ج(برسم وتنفيذ سياسـات التنميـة الفـضائية؛ و        
ــة يف مــضمار ت    ــدول األعــضاء للمنجــزات احملقق ــا الفــضاء وتطبيقاهتــا، وكــذ  ال  يف لككنولوجي

زيادة التعاون فيمـا بـني املقـاوالت    ) د(حبوث علوم الفضاء، باغتنام إمكانيات تعاون املنطقة؛ و       
ــة للـــدول األعـــضاء؛ و  ــ) ه(واملؤســـسات املختـــصة التابعـ ــا الفـــضاء  تـ رويج تـــصنيع تكنولوجيـ

اإلســهام يف اســتعمال الفــضاء يف األغــراض الــسلمية بالتعــاون الــدويل علــى    ) و(وتطبيقاهتــا؛ و
  .اهتتكنولوجيا الفضاء وتطبيقا

د هلـا األولويـات، ذلـك       حتتـاج إىل أن حتـدَّ     عن ُبعد    تطبيقات اخلدمة الصحية     وذُكر أنَّ   -٢١
سلطات الرعايـة   لـ  وينبغـي . وارد لتنفيـذها مجيعـاً يف الوقـت ذاتـه         ر املـ   من غري احملتمل أن تتوفّ     أنَّ

ــرارا فيمــا خيــصّ   ــيت  الــصحية أن تتخــذ ق ــستَهلُّ  اخلــدمات ال ــذها، مــع التحــّسب لــآليت  ُي   : تنفي
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داللـة  ) ب(الفارق النسيب بني املـصروفات والوفـورات علـى مـدى فتـرة مخـس سـنوات؛ و                 ) أ(
مـدى  ) ج(ن املنـاطق الريفيـة البعيـدة إىل احلواضـر و        على أمناط الـسفر مـ     عن ُبعد   تأثري التطبيب   

  .سهولة تنفيذ كل تطبيق معّين
وعلى أسـاس اخلطـة الوطنيـة اخلامـسة جلمهوريـة إيـران اإلسـالمية، قيـل إنـه كـان مـن                         -٢٢

ذه  نظامـا شـامال للرعايـة الـصحية العموميـة وأن تنفّـ             ٢٠١١املتوقع للحكومة أن تقـيم يف عـام         
  . هذا اإلجناز يتطلب اختاذ إجراءات عملية وذكيةيد بأنَّوأف. التاليةيف السنة 

 يف وضــع جامعــة شــرياز يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية  ٢٠٠٣وبعــد النجــاح يف عــام   -٢٣
واخلدمـة  عـن ُبعـد   ذت نظم مستدامة للتطبيـب  فِّحدثت وُنُتم اإللكتروين، اس لُّول برنامج للتع  أل

مستـشفى  (ل ويف ثالثـة مراكـز طبيـة أخـرى           يف مستـشفى شـرياز لـألم والطفـ        عن ُبعد   الصحية  
). شـرياز شـهيد رجـائي ومستـشفى جـرياش واملستـشفى اإليـراين يف اإلمـارات العربيـة املتحــدة         

  .يف البلدعن ُبعد  وكالة الفضاء اإليرانية ختطط لالستثمار يف تنفيذ نظم للتطبيب كما أنَّ
) أ: (عـد ُبع نظـم التطبيـب عـن       لتحـديات التاليـة الـيت يواجههـا توسـي         وينبغي التصدِّي ل    -٢٤

ــساتلية؛ و     ــها االتــصاالت ال ــة لالتــصاالت، ومن ــة احلالي ــة التحتي عــدم ) ب(تكلفــة وجــودة البني
أثــر القيــود ) ج(كفايــة التــشريعات واللــوائح والــدعم املــايل الــالزم لتطــوير تلــك التطبيقــات؛ و

واخلـدمات الطبيـة؛    املفروضة على استرياد التكنولوجيا على حتسني خـدمات الـصحة العموميـة             
لــزوم بــرامج ثقافيــة واجتماعيــة حلمــل اخلــرباء وعامــة النــاس علــى تقّبــل التكنولوجيــات     ) د(و

  .التفهم األفضل للفائدة العائدة من تلك التطبيقات نسبةً إىل تكلفتها) ه(اجلديدة؛ و
ــوحظ أنَّ  -٢٥ ــسبّ    ول ــاين أشــيع م ــسيارات هــي ث ــران    حــوادث ال ــة إي ــاة يف مجهوري ب للوف

ب يف  تلــك احلـوادث متيــت ثالثـة أشــخاص يف الـساعة يف البلــد وتتــسبّ   ر بـأنَّ قــدَّوُي. ميةاإلسـال 
مخــس مــرات أكثــر مــن  ( إصــابة بــاجلروح ســنويا  ٢٥٠ ٠٠٠ وفــاة وحــوايل ٢٥ ٠٠٠زهــاء 

وتبلــغ تكلفــة ).  مــرة أعلــى ممــا حيــصل يف البلــدان املتقدمــة ٢٠بلــدان أخــرى تقــع يف املنطقــة و
  .  بليون ريال يف السنة١٠٠ إىل ٧٠يف احلوادث يف البلد من الرعاية الطبية للمصابني 

مقبــول عمومــا علــى أنــه تقنيــة نافعــة لتجويــد خــدمات   عــن ُبعــد  التطبيــب ورغــم أنَّ  -٢٦
ومل تـــتمكّن بعـــد .  قلـــيالًم إالّ أســـبابا خمتلفـــة جعلتـــه ال يتقـــّدالرعايـــة الـــصحية املقدمـــة، فـــإنَّ

لوطين والدويل مـن تيـسري التطـوير املالئـم للتطبيـب عـن              بعة على الصعيدين ا   االستراتيجيات املتّ 
 الـسياسات والعـاملني     صـنَّاع  من بذل اجلهود لزيادة توعيـة        وعلى املستوى الوطين، ال بدّ    . عدُب

كمــا ينبغــي . عــدُبيف جمــال الرعايــة الــصحية وأوســاط األعمــال التجاريــة مبزايــا التطبيــب عــن    
وينبغـي ملخططـات    عـن ُبعـد     نفتاحاً حيال التطبيب    اع السياسة أن يكون هلم موقف أكثر ا       لصّن
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أ مـن   كجـزء ال يتجـزّ    عـن ُبعـد     رة بالتطبيـب    املساعدة اإلمنائية اخلارجية أن تتضّمن الصحة املوفّ      
  .التنمية ومن ترويج الصحة عاّمةً

 مـن الـضروري   بيـد أنَّ . أن حيـّسن تقـدمي الرعايـة الـصحية       عن ُبعد   ومن شأن التطبيب      -٢٧
كان من األفضل أن تستعمل املوارد الالزمة لالضـطالع بـاإلجراء الـصحي أو              ذا  ا إ السؤال عمّ 

 فعاليـة   ، مـن اجللـي أنَّ     فمـثالً . اخلدمة أو الربنامج استعماال آخر أكثر فعالية من حيـث التكلفـة           
كمـا  . ني واملرضى املصابني بأمراض مزمنة غري متيقّنٍ منها       للمسّنعن ُبعد   زلية    تكلفة الرعاية املن  

  .دة فعالية تكلفة الرعاية احلاسوبية ملرضى السكري غري حمّدأنَّ
أكثـر فعاليـةً مـن حيـث التكلفـة      هـي  عـن ُبعـد     تطبيقات مثل معاجلة السكتة      وأفيد بأنَّ   -٢٨

 بـديل نـاجع     عـن ُبعـد   لتطبيـب   ا وأشـري إىل أنَّ   . مقارنة باألسلوب املعتاد لرعاية ضحايا الـسكتة      
املصابني بأمراض رئوية بالنـسبة لـسكان األريـاف الـذين هلـم             التكلفة لرعاية املرضى اخلارجيني     

عــن ُبعــد ف التطبيــب ويكلّــ. صات الفرعيــةإمكانيــة حمــدودة للحــصول علــى خــدمات التخصـّـ 
 دوالرا سـنويا    ٥٨٥ـ دوالرا يف السنة لكل مريض، مقارنـةً بـ         ٣٣٥للحصول على تلك الرعاية     

  .والرا سنويا للرعاية املوقعية د١ ١٦٦للمريض الواحد بالنسبة للرعاية الروتينية و
نـاجع أو غـري نـاجع مـن     عـن ُبعـد     التطبيـب    وليس يف االسـتطاعة اجلـزم، عمومـا، بـأنَّ           -٢٩
اال بالنـسبة  فعّـ عـن ُبعـد    إذا كان استعمال معّين للتطبيـب  حتديد ما  أنه ميكن    إالّ.  التكلفة حيث

خـذ  تَّد قبـل أن يُ    جيـب أن حتـدَّ    عـد   عـن بُ  ل للرعايـة     تدخُّ فتكلفة أيِّ . نلظرف معّين يف إطار معيَّ    
  . قرار بشأن ممارسة ذلك التدخلأيُّ
ــة يف        -٣٠ ــصناعات النفطي ــصحة لل ــذين تعــاجلهم منظمــة ال ــغ جممــوع عــدد املرضــى ال ويبل

 ١٨٢ ٠٠٠ مـستخدم وعـائالهتم و     ٣٣٦ ٠٠٠، منـهم    ٥١٨ ٠٠٠مجهورية إيـران اإلسـالمية      
 مركزا للخـدمات شـبه الطبيـة    ٦٣للمنظمة من ويتألف النظام الطيب األويل     . متقاعد وعائالهتم 

ويــشتمل نظامهــا الثــانوي للرعايــة  .  مركــزا للطــب املهــين ٧٢ مركــزا للطــب اُألســري و ٧٠و
  . مستشفيات متخصصة٣ مستشفيات عامة و٧ مركزا متخصصا و١٨الصحية 

مبـا يف ذلـك     (ر تكلفـة نقـل املـريض إىل مستـشفى يف طهـران مـن منـاطق أخـرى                    قدَّوُت  -٣١
مبـا يتـراوح   )  حمل املريض يف وظيفتـه     واملسكن واملأكل واخلدمات الطبية وتأجري من حيلّ       السفر
 وقــت انتظـار احلــصول علـى موعــد مــع   وزيــادة علـى ذلــك، فـإنَّ  .  دوالرا٣٥٠ إىل ١٥٠مـن  

التــابع ملنظمــة الــصحة للــصناعات عــن ُبعــد خــبري طــيب كــان يــصل، قبــل إنــشاء نظــام التطبيــب 
وبعد أن أنشئ النظـام، تقلّـص ذلـك الوقـت إىل يـومني علـى                .  املعدل  يوما يف  ١٤النفطية، إىل   
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مـن املرضـى راضـون       يف املائـة     ٨٠ مـا يربـو علـى        ويّتضح من استقصاء أجـري أنَّ     . أكثر تقديرٍ 
  .عدُبعن زياراهتم عن 

ويف مجهورية إيران اإلسالمية، برهنت التكنولوجيات الساتلية علـى أهنـا قّيمـة يف تتّبـع                  -٣٢
 االستـشعار   كمـا أنَّ  . ي األمراض والكوارث الطبيعية أثناء طوارئ الصحة العموميـة        مدى تفش 
أظهـرت البيانـات   : ب اآلثار البيئية على الربو عند األطفـال أثبت قيمته يف تعقّ  عن ُبعد   الساتلي  

ا إذا كانــت تلــك الـساتلية مــستويات التلـوث وعوامــل بيئيـة أخــرى للمـساعدة يف البحــث عمّـ     
لقى األطفـال العـالج عندئـذ    توميكن أن ي .  لدى الطفل  ا أن حتدث نوبات ربو    امل من شأهن  العو

  .حلمايتهم من نوبات الربو
م إىل اجلـزأين    وميكـن أن يقـسّ    .  دستور بوتان على نظام للرعاية الصحية اجملانيـة        وينّص  -٣٣

مــشروع رابطــة جنــوب شــرق آســيا  : التــاليني مــشروع وطــين للرعايــة الــصحية جيــري تنفيــذه  
ــاو ــق بالتطبيــب   للتع ــد  ن اإلقليمــي متعل ــي عــن   عــن ُبع ــب الريف ــدُبومــشروع للتطبي ــوفّ. ع ر وي

املــشروع األول حمفــال لألخــصائيني يف املستــشفى املرجعــي الــوطين لتقاســم اخلــربات والتــشاور 
بــشأن احلــاالت مــع أخــصائيني يف جنــوب آســيا كمــا أنــه يتــيح هلــم مــسايرة آخــر التطــورات    

فيتيح حمفـال لألطبـاء يف الـدوائر    عن ُبعد  مشروع التطبيب الريفي أما. احلاصلة يف جمال خربهتم   
  .بشأن احلاالت مع أخصائيني باملستشفى الوطين املرجعيعن ُبعد املعزولة للتشاور 

ر مبادرة مركز اإلعانـة الـصحية التـابع لربنـامج بوتـان املعّجـل للتنميـة االقتـصادية           وتوفّ  -٣٤
ي الرعايـة الـصحية،     ي للطوارئ، وخط املـساعدة علـى تلقّـ        التصّد: االجتماعية اخلدمات التالية  

ــام          ــشكاوى ونظ ــد ال ــام لقي ــصحية، ونظ ــة ال ــي للرعاي ــل إعالم ــة، ودلي ــشورة الطبي وإســداء امل
ــارة املستــشفى، يوضــع ســجل شــامل للمــريض حيتــوي علــى    . معلومــات استــشفائية وعنــد زي

ــائج املخترب     ــب واملواصــفات والنت ــسجيل ومالحظــات الطبي ــات الت ــة وســجالت املرضــى   بيان ي
  .الداخليني واملالحظات اإلدارية

 تكنولوجيــا الفــضاء حتــت إشــراف اهليئــة   إدارة٢٠٠٨ُأبريــل / يف نيــسانأُنــشئتوقــد   -٣٥
الوطنيــة للعلــم والتكنولوجيــا، يف نطــاق مكتــب رئــيس الــوزراء، يف مجهوريــة الو الدميقراطيــة    

. لـة يف تـدبري وتـويل تطـوير تكنولوجيـا الفـضاء            املتمثّ هذه اإلدارة الواليةُ  إىل  وأسندت  . الشعبية
وشــعبة ) ب(شــعبة الــشؤون العامــة؛ و) أ: (ن اإلدارة املــذكورة مــن ثــالث شــعب، هــيوتتكــّو

ا أهم الوظائف املختلفة الـيت تزاوهلـ      و. شعبة تدبري اخلدمات  ) ج(الشؤون الفضائية واألرضية؛ و   
تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء، مثــل    لاالجتماعيــة والقتــصادية اإلدارة هــي التــرويج للمزايــا ا  

عن ُبعـد   ونظم املعلومات اجلغرافية والنظم العاملية لتحديد املواقع والتثقيف         عن ُبعد   االستشعار  
  .عدُبواخلدمة الصحية عن 
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وابتدأت جلنة حبوث الفـضاء والغـالف اجلـوي العلـوي، وهـي وكالـة الفـضاء الوطنيـة                     -٣٦
عـن  ت الـساتلية، وأنـشأت بنجـاح شـبكة سـاتلية للتطبيـب              لباكستان اليت هلا جتربة يف االتصاال     

واختريت حمطة طرفية ذات فتحة صغرية جـدا لتـوفري التـداول املباشـر              . كمشروع منوذجي ُبعد  
، وإرسـال معلومـات أحيائيـة طبيـة عاليـة اجلـودة وغـري        صـل علـى شـريط عـريض    بالتواعن ُبعد  

 ربــط مركــزين ومتّ. رباء الطبــينيذلــك مــن األنــشطة الــيت تلــيب علــى خــري وجــه مــستلزمات اخلــ
واحــد يف مركــز جنــاح  : ١-مــستجيب علــى مــنت الــساتل باكــسات  -طبــيني بواســطة مرســل 

  .للدراسات الطبية العليا يف كراتشي والثاين يف مستشفى شيكاربور املدين
ــات           -٣٧ ــساتلية يف تطبيق ــشبكات ال ــة لل ــبىن التحتي ــن ال ــضل م ــتفادة أف ــستفاد اس ولكــي ي

والتـدّرب عـن بعـد، دخلـت جلنـة حبـوث            عـن ُبعـد      مبـا يف ذلـك االستـشارة         عـد، ُبالتطبيب عن   
  .كز جناح للدراسات الطبية العلياالفضاء والغالف اجلوي العلوي يف مشروع مشترك مع مر

ــن جــّراء شــيخوخة          -٣٨ ــامل م ــة حــول الع ــراض املزمن ــشار األم ــدل انت ــاع مع ونظــرا الرتف
قـــدر لفعاليـــة اخلـــدمات الطبيـــة الـــيت توفرهـــا   مـــن املالـــسكان والكـــوارث الطبيعيـــة، قيـــل إنَّ

الرعايــة الــصحية "ينبغــي تطــوير تكنولوجيــا  وملعاجلــة هــذا املــشكل،. املستــشفيات أن تــنخفض
 وميكن وصف الرعايـة الـصحية املواكبـة بأهنـا منـوذج جديـد للـصناعة الطبيـة وميكـن                     ".املواكبة

 التدبري الـصحي واخلـدمات الطبيـة        تعريفها بأهنا تتمثل يف إمكانية الوصول السريع إىل خدمات        
  .يف كل حني

بواسطة السواتل لتوفري خدمات التـدبري الـذايت للمرضـى          عن ُبعد   وميكن تنفيذ الرعاية      -٣٩
مـن التطبيـب   عـن ُبعـد   وميكن أن تتـألف اخلـدمات الرئيـسة للرعايـة        . البعيدين عن املستشفيات  

. وغـري ذلـك  عـد،   ُبدي للطـوارئ عـن      والتـص عـن ُبعـد     وتدبري الرعاية الصحية والرصد     عن ُبعد   
وللـربط بـني األطبـاء، ميكـن        . لألطبـاء تـوفري شـىت اخلـدمات االفتراضـية         عن ُبعـد     الرعاية   وتتيح

  .عدُبإقامة مركز للتطبيب احلاسويب عن 
ــواق  -٤٠ ــة    ُت ــاجلمع بــني تلــك اخلــدمات، نظــام للرعاي ــشأ، ب يف حــاالت عــن ُبعــد  رح أن ين

وقاعدة بيانات الـسجالت الـصحية الشخـصية لتـوفري حمتـوى      الطوارئ ومنصة للرعاية الصحية   
  .مشخَّص وإتاحة التدبري الذايت عن طريق بنية حتتية لالتصاالت الساتلية

    
    تنقّلةاخلدمة الصحية امل  - باء  

 مــن الواجــب أن ُتــبىن أولويــات القــرن احلــادي والعــشرين علــى التوجهــات لــوحظ أنَّ  -٤١
اية الصحية، ومنها التحـول حنـو الرعايـة املتقامسـة واملتكاملـة، الـيت               الناشئة املهيمنة يف جمال الرع    
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تقع فيها املسؤولية عن صحة الفـرد علـى عـاتق فريـق مـن املهنـيني علـى مجيـع مـستويات نظـام              
،  يف البلـدان الناميـة     تنقّلـة لتكنولوجيـات الالسـلكية امل     متزايد ل   استخدام وهناك. الرعاية الصحية 

 التطــورات احلاصــلة يف ذلــك الــصدد األثــر احملتمــل للخدمــة   ويــستدل مــن حبــث جديــد ومــن  
ــةالــصحية امل ــسر اســتعمال الرباجميــات    كمــا أنَّ. تنقّل ــا وُي ــسريع احملــرز يف التكنولوجي  التقــدم ال

 فـة لـسدّ    أداة مناسبة ومتكيّ   تنقّلةواملعدات احلاسوبية واخنفاض أسعارها جعال التكنولوجيات امل      
 احلاليـة أن ترصـد باسـتمرار        تنقّلـة  ميسور أجهزة اخلدمة الـصحية امل      ويف. الثغرة الرقمية الفاصلة  

س املــرتبط بــالربو وغــريه مــن أمــراض اجلهــاز نــبض الفــرد وضــغط دمــه وتكــشف شــذوذ التــنفّ
  .التنفسي املزمنة

 اضطرابات النوم مـن اجملـاالت الرئيـسية الـيت جيـري فيهـا الكـثري مـن جتريـب                     ويبدو أنَّ   -٤٢
والوسـائط الـشبكية    عـن ُبعـد      غـالء منـصات التطبيـب        نَّإكما  . تنقّلة امل تقنيات اخلدمة الصحية  

وحتتـاج هـذه البلـدان إىل       . يعرقل اعتماد نظـم الرعايـة الـصحية يف البلـدان الناميـة للتكنولوجيـا              
وقـد  .  واملستدام من أجل تقدمي الرعاية الصحية األوليـة حمليـا          الرخيصعن ُبعد   حلول للتطبيب   

، ®mHealth4Uى  تـسمّ عـن ُبعـد     ة حممولة منخفضة التكلفة للتطبيـب       دَّصمِّمت واستحدثت عُ  
عــد، يف ُبكجــزء مــن اســتراتيجية لبحــث اســتحداث أداة رخيــصة لتقــدمي اخلدمــة الــصحية عــن  

  .وإعالميات الطب األحيائي يف اهلند، استجابةً لتلك احلاجياتعن ُبعد مدرسة التطبيب 
    

    عدُبدراسة األوبئة عن   - جيم  
 دراسات عديدة برهنت، على مدى العقود القليلة املاضية، على فائدة نظـم             أنَّلوحظ    -٤٣

مثـل املالريــا وداء  (املعلومـات اجلغرافيـة يف تـدعيم املعرفـة مـن الناحيــة الوبائيـة لـشىت األمـراض         
ــشمانيات وداء املثقبيــات وداء شــاغاس وداء اخليطيــات اللمفاويــة     الــيت تــسري بواســطة   ) اللي

ــاقالت  ــل، أظهــرت دراســات أخــرى أنَّ  ). ملفــصلياتأساســاً ا(ن ــة صــاحلة  وباملث  تلــك املنهجي
للدراســـة الوبائيـــة لألمـــراض الطفيليـــة الـــيت حتملـــها احللزونـــات، ومنـــها البلهارســـيا والتـــورق 

  عــد، ُبنت تلــك الدراســات حتلــيال للبيانــات البيئيــة وبيانــات االستــشعار عــن    وتــضّم. الكبــدي
 .تباين الكثافة النباتية، والغطاء النبايتد لسيما الرقم القياسي املوّح ال

ويلعب املناخ دورا هاما يف حتديد التوزيع املومسي واجلغرايف وتكاثر العديد مـن أنـواع             -٤٤
ر املناخ وآثـار الكـوارث الطبيعيـة، خاصـة     وباإلضافة إىل ذلك، البد من مراعاة تغيّ    . الطفيليات

تلك املنقولة منـها مباشـرة وتلـك الـيت تنقلـها      ( من حيث دورات النقل املختلفة للعوامل املعدية   
ن أن تــضم الدراســات املتعلقــة بدراســة األوبئــة  ويتعــّي). ســيما الالِفقريــات أحيــاء أخــرى، وال
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ت املناخيــة علــى ونقــل الطفيليــات البــشرية واحليوانيــة، ومنــها النمــاذج التنبؤيــة، حتلــيال للتغــيريا
 . البعيدلكاملدى القصري وكذ

لــضوء علـى آثــار تغـري املنــاخ والكـوارث الطبيعيــة علـى الدراســات الوبائيــة     ولتـسليط ا   -٤٥
صات من جامعة بلنـِسّية يف إسـبانيا ببحـث يف تلـك             د التخصّ لألمراض الطفيلية، قام فريق متعدّ    

 داء ترقق الكبد يف بعض أرجاء العامل، خاصة يف املناطق اليت يكـون              جيِّداوقد درس   . املواضيع
ومقاطعـة  ودلتـا النيـل     يف البـشر واحليـوان، مثـل سلـسلة جبـال األنـديز               نـا طّمتوفيها ذلك الـداء     

وعالوة على ذلك، درس تأثري تيار التذبذب اجلنويب النينيـو          . جيالن جبمهورية إيران اإلسالمية   
ر املنـاخ والكـوارث الطبيعيـة       ومبا أنه ينتظر من تغيّـ     . وأحداث مناخية دورية أخرى على املرض     

عهـا  اسة الوبائية للطفيليات البـشرية واحليوانيـة بتبـديل أمناطهـا يف النقـل وتوزّ     ر على الدر  أن تؤثّ 
اجلغرايف، فإنه يتوجب أن تدرج األمـراض الطفيليـة يف البحـوث املقبلـة بـشأن آثـار التوجهـات                    

 .املناخية العاملية على صحة البشر واحليوان

عـوام األخـرية، مـع امتـداد        ر يف األ   تكنولوجيات رصد األرض مـا فتئـت تتطـوّ         وذكر أنَّ   -٤٦
وفيما خيص التحسينات املدخلـة علـى الـصحة البـشرية، ميكـن      . التطبيقات إىل املزيد من اجملاالت    

ميكـن أن تـستقى مـن بيانـات         ) أ: (أن تستعمل بيانات رصد األرض استعماالت خمتلفـة، كـاآليت         
 الـيت تكـون أكثـر أمانـاً         األرض معلومات عن البيئة احملليـة وأن تتـيح للنـاس اختيـار املنـاطق               رصد

ميكن حتديد مواقع استشراء األمراض املعدية باسـتعمال تـشكيلة مـن بيانـات              ) ب(للعيش فيها؛ و  
رصد األرض ونظم املعلومات اجلغرافيـة، وميكـن حينئـذ منذجـة االنتـشار املكـاين واقتـراح تـدابري          

 مـزيج مـن بيانـات       وميكن أن يستبان بالضبط مكان وجود املـريض باسـتعمال         ) ج(للمكافحة؛ و 
 .رصد األرض ونظم املعلومات اجلغرافية وأن ُيختطّ آنئذ أنسب طريق لإلنقاذ

ة بقــاع مــن مجهوريــة إيــران  رة يف عــّد حــاالت الليــشمانيات احلــشوية متكــرّ وقيــل إنَّ  -٤٧
شــهر يف -ومــن أمثلــة املنــاطق الــيت أُبلــغ عــن حــاالت املــرض فيهــا دائــرة مــشكني    . اإلســالمية

كمـا أُبلـغ عـن      . شهر يف مقاطعة شرق أذربيجـان يف مشـال الـبالد          - ودائرة عزار  مقاطعة أردبيل 
وقــوع حــاالت يف دائــرة فريوزآبــاد قــي مقاطعــة فــارس جنوبــاً ويف بعــض جمتمعــات الرّحــل يف  

 .أجزاء أخرى من البلد

منطقـة موبـوءة كـثرياً    هي شهر، وهي منطقة زراعية أساساً،   -دائرة مشكني وأفيد بأنَّ     -٤٨
ومـن بـني حـاالت الليـشمانيات احلـشوية          . انيات احلشوية يف مجهورية إيران اإلسـالمية      بالليشم
ــدة مــن    ١ ٠٥٠البالغــة  ــرة املمت ــد يف الفت ــة الــيت حــدثت يف البل ــإن١٩٩٠َّ إىل ١٩٨٥ حال  ، ف
وعـالوة علـى ذلـك، وعلـى نقـيض أجـزاء            . نشأت يف تلـك الـدائرة     )  يف املائة  ٧٦( حالة   ٨٠٠
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كثري من النـاس يف املقاطعـات الـشمالية الـشرقية يرّبـون الكـالب، لـيس                ال أخرى من البلد، فإنَّ   
 .فقط من أجل الرعي واحلراسة وإمنا أيضا كحيوانات أليفة

-٢٠٠٣ ســجالت حلــاالت بــشرية وحيوانيــة يف املنطقــة املدروســة للفتــرة وأفيــد بــأنَّ  -٤٩
 املركـز    ومـا انفـكّ    . بالنسبة لثماين قرى استمّدت من ملفـات الرعايـة الـصحية األوليـة             ٢٠٠٨

د ببيانــات لألرصــاد اجلويــة، مبــا يف ذلــك جلويــة وحبــوث األرصــاد اجلويــة يــزّواإليــراين للعلــوم ا
الرطوبة النسبية، واملعدل السنوي لتهاطل األمطار وحالـة األهنـار احملليـة واالرتفـاع وعـدد أيـام                  

 .السنة اليت تنخفض فيها احلرارة إىل ما حتت الصفر

احلــرارة (رات املناخيــة ات، جــرت مــضاهاة البيانــات املتــصلة بــاملتغيّ وملــدة ســت ســنو   -٥٠
نيال، مـع جممـوع حـاالت اإلدخـال     ا، اجملّمعة من ثـالث حمطـات مراقبـة يف مـ    )وسقوط األمطار 

ــسبب اإلصــابة حبّمــ   ــشفى ب ــشفيات راصــدة     إىل املست ــن مست ــا والكــولريا م ــضنك واملالري ى ال
يف عــن ُبعــد حلــرارة وســقوط املطــر املستــشعرين   بيانــات اويــستدل مــن التحليــل أنَّ . للمــرض

 بيانــات هتاطــل غــري أنَّ. ؤ باســتفحال محــى الــضنك واملالريــا والكــولريااملقــدور اســتعماهلا للتنّبــ
 .األمطار ال يعّول عليها وحدها كمؤشر إلمكانية تفّشي الكولريا

ــ  -٥١ ــا الفــضاء فائــدهتا مبــ  وباســتعمال املتغّي ا ال يــدع جمــاال رات املناخيــة، أثبتــت تكنولوجي
وينبغــي . ر بــبعض األمــراض ويف تبيــان أكثــر املنــاطق عرضــةً للمــرض   يف اإلنــذار املبكّــللــشّك

دراســة مــدى قابليــة تكنولوجيــا الفــضاء للتطبيــق حتــسيناً للــصحة البــشرية، علــى أن تؤخــذ يف    
 .احلسبان أيضا إمكانية تقاسم املعلومات، خاصة بالنسبة للبلدان النامية

ــَصال العظمــي   نَّوذُكــر أ  -٥٢ ــدي والفُ ــهاب املفاصــل الروماتوي  مــشكلتان واســعتا   مهــا الت
 العيــوب  قــدرة للغــضروف املفــصلي قــدرةً حمــدودةً علــى التــرّمم كمــا أنَّنَّأفيــد بــأو. االنتــشار

وغالبـاً  . ت يف مكان اخللـل حمدودة؛ وال ُينشأ سوى نسيج ترميمي مؤقَّ الغضروفية على االلتئام  
ج اخلــصائص اآلليــة األحيائيــة واملرونــة امليكانيكيــة الــيت تكــون للنــسيج   مــا تــنقص ذلــك النــسي 

بــاع هنــج جديــد يف معاجلــة املــشكلة قوامــه وميكــن اّت. األصــلي، ممــا يــساهم يف تفــاقم املــشاكل
  .الزرع املشترك خلاليا نسيجية المتمايزة مع خاليا جذعية لَْحِميَّة متوسطية وافرة القوة

    
    وصياتاملالحظات والت  -ثالثا  
    املالحظات  - ألف  

دمات الـصحة العموميـة     خلـ   ازدادت ُمالءمُتهـا    تطبيقات تكنولوجيـا الفـضاء     لوحظ أنَّ   -٥٣
 .كبريا ازدياداً
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 ميكـن للـسلطات الـصحية العموميـة          إىل أنـه   عدُبيف مضمار اخلدمة الصحية عن      أشري  و  -٥٤
ة الــصحية إىل املواقــع النائيــة تقــدمي اخلــرب) أ: (اســتعمال االتــصاالت الــساتلية لألغــراض التاليــة 

ــتل) ج(وعــن ُبعــد تــوفري التــدريب والتعلــيم  ) ب(و ــة   قِّ ــة يف حال ي الكــثري مــن البيانــات املأمون
 . استعماهلايتعذَّر حتتية أرضية أو بنيةر  ال تتوفّعندماي للطوارئ، التصّد

ــوحظ أنَّ و  -٥٥ ــصحية امل لـ ــة الـ ــةاخلدمـ ــستلزم تنقّلـ ــزة  تـ ــتعمال أجهـ ــة اسـ ــطة  بوامتنقّلـ سـ
فــي ف: وتتبــاين تطبيقاهتــا إىل حــد بعيــد. تكنولوجيــات الســلكية يف تطبيقــات الرعايــة الــصحية 

 للتـشخيص يف املنـاطق الريفيـة الـيت تكـون فيهـا          تنقّلةل اخلدمة الصحية امل   ستعَمالبلدان النامية، تُ  
مـة،  تقّدع انتـشار املـرض؛ ويف البلـدان امل        خدمات الرعاية الصحية حمدودة، وأيضا للتثقيف وتتبُّـ       

 تركيـزا أكـرب علـى حتـسني الرعايـة الـصحية مـن خـالل بـرامج                   تنقّلـة ز اخلدمات الـصحية امل    تركّ
ــصحي،   ــة والعــيش ال ــز الوقاي ــا تركِّ ــى حتــسّ كم ــة عل ــزداد إدراك   . ن الفعالي ويف كــل مكــان، ي

جيــات  الــسريرية بواســطة تكنولووالعيــادة الرعايــة حتــسني ألمهيــةمؤســسات الرعايــة الــصحية  
 .تنقّلةلصحية املاخلدمة ا

 آخر للتكنولوجيا الساتلية يف جمال الصحة العمومية لـه عالقـة         اًهناك تطبيق لوحظ أنَّ   و  -٥٦
 االعتبــارات دقيقــة للمعــامل املاديــة لــألرض مــن أجــل  صــور رصــدباحلاجــة إىل احلــصول علــى 

طقـة مـا   ألرض تربز اخلـصائص األرضـية املرئيـة ملن   ل حالية   رصد ر صور ومن شأن توفّ  . التنفيذية
أن تكون له أمهية قصوى يف توفري خدمات الطوارئ فيما يتصل بالـصحة عنـدما يكـون هنـاك                   

 .خطر يهدد جمموعة من السكان أو يف أعقاب حدوث كارثة طبيعية

 يف اآلونـة    أجرواقد   ةمي الرعاية الصحية العمومي   الباحثني يف جمال الصحة ومقدّ    وأفيد بأنَّ     -٥٧
دات لتشكيلة واسعة من األمراض واألحـوال  يف العوامل اجلغرافية كمحدّ  من البحث    مزيداًاألخرية  
م يف تطــوير تطبيقــات تكنولوجيــا الفــضاء، أن اء ذلــك، إىل جانــب التقــّدوكــان مــن جــّر. الــصحية

ازدادت القدرة على إدماج تلك املعلومات يف البيانات املتعلقة باإلشراف علـى الـصحة وبالـسكان                
 .يذية، واختاذ القرارات والبحث العلميألغراض االحتياجات التنف

ة ق يف العلــوم البيئيــة منــذ عــدّ تطبَّــوإن كانــت  التكنولوجيــات الــساتلية نَّأأُشــري إىل و  -٥٨
ونظـــرا .  ناشـــئا يف جمـــال الـــصحة العموميـــة  ميـــداناًفهـــي مـــا زالـــت يف نظـــر الكـــثري أعـــوام، 

ت الــيت تــستعملها تلــك لالختــصاصات األساســية ملنظمــات الــصحة العموميــة وجمموعــة األدوا
مات لتحـسني خـد   تنطوي على إمكانـات هائلـة        خمتلف التكنولوجيات الساتلية     املنظمات، فإنَّ 

 التطبيقـات الرئيـسية      بـني  مـن هنـاك    ه، عنـد تقـدمي تلـك اخلـدمات،        نَّـ  أ وذُكـر . الصحة العمومية 
 . صلة مبجال االتصاالت الساتلية هلا تطبيقةٌ الفضاءلتكنولوجيا
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 يف التحديد العاملي ملواقـع األحـداث         ميكن استعماهلا   التكنولوجيات الساتلية  أنَّوأُفيد ب   -٥٩
. البيئية والسكانية أو قياسها أو توصيفها لغرض الرصـد، أو تقيـيم املخـاطر أو البحـث الوبـائي               

عـن   عالقة مبيدان إيكولوجيا االنتـشار الوبـائي وبدراسـة األوبئـة             له البحث الوبائي    ولوحظ أنَّ 
ــد  ــُبع ــو شــكل مــن البحــث  وه ــصحة    سريع التطــّوال ــه يف جمــال ال ــه وإدماجــه وتقّبل ر يف تطبيق

 .العمومية
    

    التوصيات  - باء  
يف عـن ُبعـد     فيما يلـي توصـيات منظمـة الـصحة العامليـة بـشأن تيـسري تطـوير التطبيـب                      -٦٠

از إنـشاء جهـ   ) ب(سـتراتيجية طويلـة األجـل لتنميتـه وتنفيـذه؛ و          االنظر يف   ) أ: (الدول األعضاء 
انتـهاج سياسـات حمليـة مـن طـرف          ) ج(عـد، بـدعم مـن وزارة الـصحة؛ و         ُبوطين للتطبيب عن    

اجملتمع ومؤسـسات الرعايـة االجتماعيـة واملؤسـسات         (أصحاب املصلحة على مجيع املستويات      
عـن  يـب   دعـم وتـشجيع حبـوث التطب      ) د(؛ و )األكادميية وإدارات الصحة وهيئـات صـنع القـرار        

 .ميةواملبادرات التقييُبعد 

 يف االســتثمار) أ: (وتوصــي منظمــة الــصحة العامليــة الــدول األعــضاء بــأن تقــوم بــاآليت   -٦١
القيام إىل أقـصى حـد بإتاحـة       ) ب(فعالة التكلفة ومتعددة األغراض؛ و    عن ُبعد   حلول للتطبيب   

بالـــشراكة مـــع القطـــاع اخلـــاص واملنظمـــات غـــري  ( وضـــمان اســـتدامتهاتنميـــة البنيـــة التحتيـــة
ــة، مبــ  ــاً   احلكومي ــة قانون ــق اتفاقــات ملزم ــدى مــع وزارة  ) ب(؛ و)ا يف ذلــك عــن طري عقــد منت

ــا   ، واجملتمــع التربــوي وأصــحاب املــصلحة  واالتــصاالت املعلومــاتالــصحة وقطــاع تكنولوجي
 . تقدمي الرعاية الصحيةحتسنيملناقشة كيفية 

 :وأوصى املشاركون يف حلقة العمل باآليت  -٦٢

 وقـد أعربـت   . عد، يف آسيا  ُبلبحوث التطبيب عن    ة مركز إقليمي    إمكانية إقام   )أ(  
عـن تأييـدمها الكامـل      منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ ومجهورية إيران اإلسـالمية           

 . الستضافة ذلك املركزعن استعدادهامجهورية إيران اإلسالمية أعربت تلك الفكرة ول

الــة مــن حيــث تاحــة والفّعينبغــي إجــراء اســتعراض للتكنولوجيــات الــساتلية امل  )ب(  
التكلفــة والــيت تناســب بالتحديــد احتياجــات مجهوريــة إيــران اإلســالمية املتــصلة بالــصحة،           

سكان اإليـرانيني، وإلمكانيـة وضـع       وإلمكانية إسهام تلـك التكنولوجيـات يف حتـسني صـحة الـ            
مــن أجــل مجهوريــة إيــران    عــن ُبعــد  ســتراتيجية للخدمــة الــصحية اإللكترونيــة أو التطبيــب     ا

 .عدُباإلسالمية ومشروع شبكة وطنية للخدمة الصحية عن 
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ينبغي إنشاء فرقة عمل وطنية أو فريـق عامـل يـضم خـرباء مـن وزارة الـصحة                     )ج(  
  .االتصاالتومؤسسات طبية ووكالة الفضاء اإليرانية ووزارة 

عــن ُبعــد ينبغــي التأكيــد علــى تنظــيم دورات للتــدريب علــى دراســة األوبئــة     )د(  
لتحـسني  عـن ُبعـد      علـى الوصـول إىل بيانـات االستـشعار           لكمات اجلغرافيـة، وكـذ    ونظم املعلو 

وهلـذه الغايـة، ينبغـي أن       ). سيما بالنـسبة للمنـاطق النائيـة يف البلـدان الناميـة            ال(الصحة البشرية   
سـتوائية بأهنـا ذات     التعترب تطبيقات تكنولوجيا الفضاء من أجـل تـشخيص ومعاجلـة األمـراض ا             

يف التنبـؤ بتفـشي األمـراض بعـد وقـوع           عـن ُبعـد     ايـد اسـتعمال دراسـة األوبئـة         أولوية، نظـرا لتز   
  .رث طبيعية أو أحداث مناخية أخرىكوا

    
    االستنتاجات  -رابعا  

ــا الفــضاء ألغــراض    كــبريا قــد أُماً تقــدُّلــوحظ أنَّ  -٦٣ حــرز يف ميــدان تطبيقــات تكنولوجي
ة مبـادرات   فعل فوائد هامـة مـن عـدّ       قت بال وقد حتقّ . الصحة البشرية على مدى العقود السابقة     

ــة  ــدان الناميـ ــري أنَّ. يف البلـ ــرض    غـ ــرة أو العـ ــات الفكـ ــة إثبـ ــاوز مرحلـ ــشاريع مل تتجـ ــلّ املـ  جـ
 غالبــا مــا تفتقــر إىل التكامــل التــام مــع االحتياجــات واملــوارد والــبىن التحتيــة وهــي. اإليــضاحي

 .يعويف معظم الوقت، يلزم التمويل اخلارجي ملواصلة املشار. احمللية

 يف جمــال الــصحة  يف املــستقبلف اســتعمال تكنولوجيــات الفــضاء علــى حنــو أمشــلوســيتوقّ  -٦٤
ر نظم االتـصاالت الـساتلية   عد، على مدى توفُّبسيما يف مضمار اخلدمة الصحية عن      العمومية، وال 

 .ر خدمة تنافسية مقارنةً بنظم االتصاالت األرضيةالة التكلفة وتوفّأو اهلجينة اليت تكون فّع

 التحليل الطيفي واملكـاين والزمـاين ملنتجـات         ينبغي حتسني عد،  ُبويف دراسة األوبئة عن       -٦٥
حـىت يتـسىن علـى حنـو أفـضل سـرب أغـوار              عـن ُبعـد      مـن االستـشعار الـساتلي        املستمدةالبيانات  

تلـك يف  عـن ُبعـد   وسوف يـؤدي إدمـاج بيانـات االستـشعار     .  الصحيةواألخطار اخلطر   لعوام
 واإلعالم القائم على الـسكان إىل زيـادة وعـي املـسؤولني عـن الـصحة العموميـة                   مراقبة الصحة 
  تـدريباً أفـضل  مي الرعايـة الـصحية   الفضاء ويساهم يف تدريب مقـدِّ   تتكنولوجيابفوائد تطبيق   

 .على استعمال املنتجات الفضائية


