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  مقدمة   -أوال  
  اخللفية واألهداف         -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
إعــالن فييــنا : األلفــية الفضــائية" قــراره املعــنون يف) اليونيســبيس الثالــث(يف األغــراض الســلمية 

بأن تعمل أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية         )1(،"بشـأن الفضاء والتنمية البشرية    
عـلى تعزيـز املشـاركة التعاونـية بني الدول األعضاء على املستويني اإلقليمي والدويل عن طريق           

ت يف الـبلدان النامـية والـبلدان الـيت متـر اقتصاداا مبرحلة             التأكـيد عـلى تنمـية املعـارف واملهـارا         
 .انتقالية

ــابعة  و -٢ ــا السـ ــنيويف دورـ ــام ،األربعـ ــاء   ٢٠٠٤ يف عـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ ــرت جلـ ، أقـ
ــندوات       ــية والـ ــدورات التدريبـ ــل والـ ــات العمـ ــرامج حلقـ ــلمية بـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ اخلـ

ــا يف عــام    ــزمع عقده ــية العا وبعــد )2(.٢٠٠٥واملؤمتــرات امل ــرت اجلمع ــ ذلــك أق ــرارها م  ة يف ق
، بـــرنامج األمـــم املـــتحدة للتطبـــيقات ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٥٩/١١٦

 .٢٠٠٥الفضائية لعام 

، ووفقـا لتوصـية اليونيسـبيس الثالـث، انعقدت حلقة العمل           ٥٩/١١٦عمـال بالقـرار     و -٣
واألرجنتني حول استخدام تكنولوجيا    املشـتركة بـني األمـم املـتحدة ووكالـة الفضاء األوروبية             

الفضـاء ألغراض الصحة البشرية لفائدة بلدان أمريكا الالتينية، اليت نظمت بالتعاون مع اللجنة              
 ١٩الوطنـية األرجنتينـية لألنشطة الفضائية واستضافتها هذه األخرية يف قرطبة، األرجنتني، من        

 ضــمن جمموعــة جديــدة مــن  وكانــت تلــك أول حلقــة عمــل . ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٣إىل 
 .ودراسة انتشار األوبئة عن بعد األنشطة املكرسة لقضايا الرعاية الصحية عن بعد

  
  الربنامج    -باء  

ألقـى ممـثلو مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية ووكالة              -٤
 .الفضاء األوروبية كلمات افتتاحية

لدان األمريكية، املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية،       وألقـى ممثل منظمة الصحة للب      -٥
وعقــدت جلســتا .  عرضــا خــالل اجللســات املواضــيعية ٣٧وقُــدم مــا جمموعــه . كــلمة رئيســية

مناقشــة حــول مــائدة مســتديرة وجلســات إلبــداء املالحظــات ووضــع التوصــيات، فضــال عــن   
ية اســتخدام بــرامج الــرعاية وقــدم مجــيع املشــاركني املدعومــني عروضــا عــن وضــع . زيــارة فنــية

 .الصحية عن بعد وإيكولوجيا االنتشار الوبائي ألغراض التنمية املستدامة يف بلدام
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وأتاحــت جلســات املناقشــة فرصــة لبحــث مواضــيع املناقشــة املــنظمة، وذلــك ــدف       -٦
لرعاية ووزع املشاركون على فريقني عاملني يف جمايل ا . حتديـد أنشـطة املـتابعة بالنسبة للمنطقة       

وقـدم كـل فـريق عامل مقترحات مشاريعية         . الصـحية عـن بعـد وإيكولوجـيا االنتشـار الوبـائي           
 .لينظر فيها املمولون املهتمون وخيتاروا ما سيمولونه منها

  
  احلضور      -جيم   

األرجنـــتني وإســـبانيا :  مشـــتركا مـــن الـــبلدان التالـــية١٥٠حضـــر حلقـــة العمـــل حنـــو   -٧
ــيا وأورو  ــريو     وإكــوادور وأملان ــيا والســلفادور وب ــربازيل وبوليف ــاراغواي وال ــيا وب غــواي وإيطال

ــتحدة         ــات امل ــيا واملكســيك والوالي ــيفارية وكولومب ــنـزويال البول ــة ف ــا ومجهوري ــيلي وفرنس وش
مكتـــب شـــؤون الفضـــاء : كمـــا حضـــرها ممـــثلون عـــن املـــنظمات الدولـــية التالـــية. األمريكـــية

، ومنظمة الصحة للبلدان  )اليونسكو(لم والثقافة   اخلـارجي، ومـنظمة األمـم املتحدة للتربية والع        
 فرع أمريكا الالتينية والكاريبـي، ووكالة -األمريكـية، والـرابطة األمريكـية للتطبيـب عـن بعد           

 .الفضاء األوروبية

 مكتــب شــؤون -واســتخدمت األمــوال املخصصــة مــن قــبل األمــم املــتحدة واملمولــني  -٨
ــية   ــة األرجنتينـ ــارجي واحلكومـ ــاء اخلـ ــية  الفضـ ــاء األوروبـ ــة الفضـ ــيف -ووكالـ ــع تكالـ  يف دفـ

 . مشاركا١٥اللوجستيات والسفر اجلوي واإلقامة ومصاريف اإلقامة اليومية لـ

ــيا، الــيت أنشــئت      -٩ واملؤسســة املضــيفة، معهــد مــاريو غولــتش للدراســات الفضــائية العل
مة المركزية باتفـاق بـني اللجـنة الوطنـية لألنشـطة الفضـائية وجامعـة قرطـبة الوطنـية، هـي منظ           

متخصصـة أساسـا يف تنظيم حلقات عمل ودورات للخرجيني يف تكنولوجيا الفضاء األساسية،              
 . والتطبيقات، والتكنولوجيا واهلندسة الفضائية، والتعليم عن بعد، وإدارة املشاريع

 بتوفري املعلومات الفضائية    ١٩٩٨وتقـوم اللجـنة الوطنـية لألنشـطة الفضـائية مـنذ عام               -١٠
  جمـع بواسـطة عـدة أجهـزة استشعار من بعد موجودة على منت سواتل املراقبة األرضية     الـيت ت .

 مشروع على املستوى البلدي أو اإلقليمي أو الوطين صورا باان           ٢٠٠ويـتلقى مـا يزيد على       
أُعـدت لـتزويد األشـخاص العـاملني يف جمال الوقاية أو اإلنذار املبكر              " سـريعة الـنقل   "عـرب قـناة     
 . مات أو يف ختفيف آثار كارثة طبيعية أو تكنولوجية مبلفات بيانات حمفوظة وحمدثةأثناء األز

وقـد وقّـع اتفـاق بـني اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية ووزارة الصحة باألرجنتني من                 -١١
. أجـل تطويـر تلـك اـاالت واسـتخدام نـتائجها يف الربنامج الوطين ملكافحة ناقالت األمراض                

ع األول حـول اسـتخدامات املعلومـات الفضـائية يف جمال الصحة البشرية الذي               ومـنذ االجـتما   
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، أصـبح معهـد مـاريو غولـتش للدراسـات الفضـائية العلـيا منتدى ومركز                 ٢٠٠١عقـد يف عـام      
 .شبكة بالنسبة ملختلف جوانب إيكولوجيا االنتشار الوبائي

  
  ملخص للعروض   -ثانيا  

ألمريكـية إن الفجـوة بـني املعـرفة والفعل يف العلوم         قـال ممـثل مـنظمة الصـحة للـبلدان ا           -١٢
ــن خــالل           ــة م ــل يف جمــال الصــحة العام ــا يفع ــروف وم ــو مع ــا ه ــني م ــارق ب الصــحية، أي الف
السياسـات والـربامج، ال تـزال واسـعة بشـكل غـري مقـبول وتعيق الوصول على أساس املساواة                    

وتـرجع هذه الفجوة جزئيا إىل     . إىل اخلدمـات واملعلومـات الصـحية يف كافـة أحنـاء األمريكـتني             
ــرري السياســات         ــني مق ــبادهلا ب ــوارد، وكذلــك إىل عــدم إتاحــة املعلومــات وت ــة امل عــدم كفاي

ومن هذا املنظور، ترى منظمة الصحة للبلدان       . والعـاملني يف جمال الصحة العامة بصورة كافية       
 سعيا لتوفري املعلومات األمريكـية أن إدارة املعلومـات أداة أساسية يف معاجلة الفجوة املذكورة،          

 .املناسبة لألشخاص املعنيني يف الوقت املناسب

 املؤرخ ٥٨/٢٨وأقـرت مجعـية الصـحة العاملـية الثامنة واخلمسون يف قرارها ج ص ع        -١٣
بأن الصحة اإللكترونية متثل استخداما     " الصـحة اإللكترونـية   " واملعـنون    ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٢٥

وجـيا املعلومـات واالتصـاالت دعما للصحة العامة، وشجعت          فعـاال مـن حيـث الـتكلفة لتكنول        
الــدول األعضــاء وأمانــة مــنظمة الصــحة العاملــية عــلى وضــع سياســات واســتراتيجيات للصــحة  
اإللكترونـية، مبـا يف ذلـك إنشـاء مراكـز متيز ودعم النظم الوطنية اإللكترونية ملعلومات الصحة                  

ومات واالتصاالت ميكن أن تتيح الوصول مبزيد    وهـذا أمـر هـام ألن تكنولوجيات املعل        . العامـة 
 .من املساواة إىل املعلومات واخلدمات الصحية

ويف ذلــك الســياق مــن االحتــياجات والواليــة املؤسســية، يركــز منــوذج املــنظمة إلدارة   -١٤
ــر املعــرفة       ــيات تطوي ــر قــدرات األشــخاص واملــنظمات عــلى تنفــيذ عمل املعلومــات عــلى تطوي

ــيقها ــبادهلا وتطب ــنموذج  .  باســتخدام تكنولوجــيات مالئمــة إلدارة املعلومــات وت ويتــيح هــذا ال
للمـنظمة إمكانـية نقـل املعـرفة املوثوقـة املتصـلة بالصـحة العامـة إىل املهنـيني واملؤسسات العامة                     

 .ويربز دور املنظمة كأداة لنقل اخلربة واملوارد الالزمة إلدارة املعرفة يف جمال الصحة العامة

إلطـار املفاهـيمي إلدارة املعـرفة الـذي تقـوم ضـمنه مـنظمة الصحة للبلدان                 وهـذا هـو ا     -١٥
ــناء قــدرات األفــراد واملــنظمات الالزمــة لــربامج      األمريكــية بأنشــطتها الصــحية، الــيت تشــمل ب
الصـحة اإللكترونـية، وحتديـد الـدروس املسـتفادة واملمارسـات السـليمة ووضع نظام التصنيف                 

لومات، تشمل األنشطة تشجيع مجاعات املمارسني واملناقشات       وفـيما خيص تبادل املع    . املالئـم 
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وتشمل . العامـة وعملـيات التـبادل وبـرامج الـتعلّم الـرمسي من خالل قنوات حقيقية وافتراضية                
التطبـيقات، بدورهـا، املرصـد العـاملي للصـحة اإللكترونـية، الـذي تشـرف عليه منظمة الصحة                   

. ة وحديثة بشأن السياسات واألنشطة ذات الصلةالعاملـية والـذي لديـه معلومـات قطرية موثوق        
ــد         ــيقات التطبيــب عــن بع ــراض وتطب ــبة األم ــة يف جمــال مراق ــر أيضــا األدوات الالزم وهــو يوف

ــعاعي ودراســة االنتشــار الوبــائي، ومــا إىل        ( ــارة والتشــخيص والعــالج والطــب اإلش االستش
 .، وإدارة الصحة، فضال عن التعلّم من أجل الصحة)ذلك

 املــنظمة أن منوذجهــا حيــدد موقــع الصــحة اإللكترونــية مبــزيد مــن الوضــوح يف  وتعــتقد -١٦
سـياق الوضـع واالحتـياجات يف جمـال الصـحة العامـة، ويتـيح تبلـيغ أهـداف وعمليات الصحة                     

ويوفــر فضــال عــن ذلــك معلومــات أمشــل عــن املــوارد واالحتــياجات احلالــية  . عــلى حنــو أفضــل
ا يسهل وضع استراتيجية لسد الفجوة من جانب مجيع   والفجـوة الـيت ال تـزال قائمـة بينهما، مم          

 .اجلهات املعنية بالصحة اإللكترونية

ــية مــن النضــوج تســمح        -١٧ وقــد بلغــت تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت درجــة كاف
بالـتفكري يف إنشـاء مستشـفى افتراضـي يف بيت املريض واحلصول على االستشارة والتشخيص                

نات السـريرية واحملتوى الطيب املتعدد الوسائط من مكان واحد إىل  اآلنـيني عـن بعـد ونقـل البـيا        
 .عدد كبري من املواقع املشتتة

ــتطورة لتكنولوجــيا         -١٨ ــية م ــىن حتت ــته ب ــادة فعالي ويتطلــب اعــتماد التطبيــب عــن بعــد وزي
املعلومـات واالتصـاالت تضـمن إمكانـية الوصـول إىل اخلدمـات وتوفرها وجودا يف األماكن                 

 ومـن العوامـل املهمـة الـيت ميكـن أن تسـاهم يف تطويـر التطبيـب عـن بعـد االتصاالت             .املطلوبـة 
السـاتلية الـيت ميكن استخدامها من أي مكان والقادرة فورا على تشغيل قنوات اتصال مطوعة                 

 .الحتياجات معينة

وبفضـل اسـتخدام آخـر مـا توصـلت إلـيه خدمات تكنولوجيا الفضاء، أخذت أنشطة                   -١٩
وهي تعتمد على   . حية والتطبيـب عـن بعـد حتظـى باالهـتمام يف مجـيع أحنـاء العـامل                 الـرعاية الصـ   

تكنولوجــيات احلواســيب واالتصــاالت الالســلكية، مبــا فــيها االتصــاالت الســاتلية، الــيت متكّــن   
اخلـرباء الطبـيني مـن االتصـال باملرضـى يف املـناطق النائـية والريفـية، ممـا جينـب املرضـى تكاليف                        

 . اليت تضر بصحتهماالنتقال ومشقته

وأهـم التطبـيقات احلالـية للتطبيـب عن بعد من املركبات استخدامه على منت سيارات                 -٢٠
وميكـن اسـتخدام كال هذين التطبيقني يف احلاالت اليت يكون فيها للوقت             . اإلسـعاف والسـفن   
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وســرعة التشــخيص هــي الســبب الرئيســي لرصــد العالمــات احلــيوية للمرضــى     . أمهــية حامســة
 . املستشفى مسبقا باحتياجات العالجوإخطار

ويف حــاالت الكــوارث، قــد تكــون االتصــاالت األرضــية أول مــن يتضــرر مــن اآلثــار     -٢١
ويف مـثل هذه احلاالت، تظل السواتل هي وسيلة         . املباشـرة للـزالزل أو احلـرائق أو الفيضـانات         

ــنكوبة حيــث يكــون االتصــ      ــناطق امل ــة بامل ال حاســم األمهــية  االتصــال املباشــر الوحــيدة املوثوق
وميكن أيضا تركيب الوصالت الساتلية يف فترة       . للتشـخيص ومعاجلة املرضى وتنسيق األنشطة     

 . وجيزة
  

  تكنولوجيا السواتل           -ألف  
يف جمـال تكنولوجـيا السـواتل، أُفيد بأن إمكانية استخدام تكنولوجيا االتصال بواسطة               -٢٢

 التطبيب عن بعد هو السبب الذي جعل إدارة السـواتل وخدمـات الوصـل املرتـبطة ا يف دعم          
 بأنشطة متعددة يف ذلك امليدان      ١٩٩٦االتصـاالت بوكالـة الفضاء األوروبية تضطلع منذ عام          

وال ميكــن إدمــاج التطبيــب عــن بعــد يف بيــئة عمــل أخصــائيي الــرعاية الصــحية إال مــن  . املعقــد
ــدى املســتخدمني وأصــحاب امل      ــناء الوعــي ل ــية مكــثفة لب ــرعاية   خــالل عمل صــلحة يف نظــام ال

وقـد سـامهت املشـاريع الـيت أنشئت حىت اآلن مسامهة قيمة يف ذلك االجتاه ومسحت                 . الصـحية 
بــتحديد واستكشــاف حلــول وتطبــيقات تقنــية جديــدة مرشــحة لتصــبح جــزءا مــن ممارســات    

 .التطبيب عن بعد مستقبال

 عــددا مــن  ومــنذ منتصــف التســعينات، بــدأت مــنظمات وطنــية ودولــية يف أوروبــا         -٢٣
األنشـطة الرامـية إىل توضـيح وتشـجيع اسـتخدام االتصـال بواسـطة السـواتل يف جمـال التطبيب                     

واضـــطلع ـــذه األنشـــطة الســـابقة للمنافســـة احتـــادات شـــركات تشـــمل صـــناعة   . عـــن بعـــد
االتصـاالت السـلكية والالسـلكية ومؤسسات الرعاية الصحية وموردي اخلدمات، مما أدى إىل      

وقــد أثبتــت تلــك املشــاريع أن مــن  . يع االستكشــافية الصــغرية واملتوســطة جمموعــة مــن املشــار 
املمكـن تقنـيا تنفيذ خمتلف نظم التطبيب عن بعد القائمة على االتصال بالسواتل وعملت على                

 .توعية املستخدمني احملتملني

وينـتقل اسـتخدام تكنولوجـيا املعلومـات واالتصـاالت القائمـة عـلى السواتل ألغراض                  -٢٤
بيــب عــن بعــد، تدرجيــيا، مــن مــرحلة استكشــافية إىل حالــة مســتقرة وعملــية بدرجــة أكــرب  التط

يكـون فـيها االندمـاج يف نظام الرعاية الصحية القائم وبلوغ االستكفاء بصورة سريعة شرطني                
 .أساسيني للنجاح
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هــو نظــام اتصــاالت مــتطور قــائم عــلى وحــدة التجهــيز ) AmerHis" (أمرهــيز"ونظــام   -٢٥
 للبـــث الـــتلفزيوين الـــرقمي املوجـــودة عـــلى مـــنت الســـاتل ٩٣٤٣ألكتـــيل "بـــيانات الفـــوري لل

 وتسـتطيع وحدة التجهيز هذه إجناز عمليات       .Hispasat’s Amazonas" هيسباسـات أمـازونس   "
إزالــة التضــمني وفــك الــرموز والــتحويل والترمــيز والتضــمني لألجهــزة املرســلة ايــبة األربعــة    

وكــل واحــد مــن هــذه األجهــزة العاملــة عــلى الــنطاق . زونــاساملوجــودة عــلى مــنت الســاتل أما
 يغطــي مــنطقة مــن املــناطق األربــع الــيت خيدمهــا الســاتل، وهــي الــربازيل وأوروبــا  Kuالــترددي 

 .وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية

توفــري تواصــل بالــنطاق الــترددي العــريض " هيسباســات"، يســتطيع "أمرهــيز"وبفضــل   -٢٦
مــع اســتخدام فعــال  " أمازونــاس" مكــان يف املــناطق األربــع الــيت يغطــيها   للمســتخدمني يف أي

ويتـيح أيضـا هليسباسـات متيـيز حمفظـة خدماتـه عـن تلك اليت يقدمها                 . للغايـة للعنصـر الفضـائي     
منافسـوه وأن حيـتل موقعـا باعتـباره واحـدا مـن أرقـى مـتعهدي خدمـات السـواتل عـلى جانيب                        

 .احمليط األطلسي

دعــم جمموعــة " أمرهــيز" الــرعاية الصــحية والتعلــيم عــن بعــد، يســتطيع  وباإلضــافة إىل  -٢٧
واسـعة مـن التطبـيقات واخلدمـات عـن بعـد مـثل الـتلفزيون التفاعلي املوزع، والبث عن طريق          

الربيد /اإلخباري بناء على الطلب، وتصفح الويب     /الفـيديو بـناء عـلى الطلـب، والبـث اإلذاعي          
ــتما    ــل امللفــات، واالئ ــتروين، ونق ــيديو  اإللك ــريق الف ــتمار بالوســائل  /الفــيديوفون/ر عــن ط االئ

القيام باملعامالت املصرفية عن بعد، والعمل التعاوين، وتطبيقات        /السـمعية، والتسـوق عـن بعـد       
اإلرسـال الـتلقائي للبـيانات، واإلرسـال املـتعدد وفقـا لربوتوكول اإلنترنت، والتواصل بواسطة                

 .ت اخلصوصية االفتراضيةالشبكة احمللية، والتواصل بواسطة الشبكا

وميكـن توفـري املـوارد التقنـية اململوكـة لوكالـة الفضاء األوروبية للمشاريع اليت تشجع                   -٢٨
واملشـاريع أو املـبادرات املؤهلة لذلك هي تلك         . عـلى اسـتخدام االتصـاالت بواسـطة السـواتل         

وميــنح . روتــيينالــيت مل تــبلغ مــرحلة النضــج الــتجاري أو الــيت ال جيــري تشــغيلها عــلى أســاس    
وموارد ). مرتـبطة بعمـر املشروع النموذجي     (اسـتخدام هـذه املـوارد لفـترة حمـدودة مـن الـزمن               

وكالــة الفضــاء األوروبــية موزعــة عــلى عــدد مــن املشــاريع، ممــا قــد يؤثــر عــلى اجلــدول الــزمين 
 .لألنشطة
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  التطبيب عن بعد         /برامج ومشاريع الرعاية الصحية عن بعد                -باء  
ــأ  -٢٩ ــيد ب ــة       أف ــتمامات املســتخدمني بشــأن تكلف ــتعلق باه ــيا جتــري دراســات ت ن كولومب

ولذلك فإن  . اخلدمـات، بصـرف الـنظر عـن مـزايا أو عـيوب معـايري االتصـال بواسطة السواتل                  
يهـم حقـيقة بالنسـبة لـتطوير املعـايري هـو تكلفـة احملطـة الطرفية املتصلة بذلك وقدرة الساتل                      مـا 

ــيت جتمــع بــني االتصــال     وــذا املعــىن، يكــون  . املســتهلكة االســتنتاج الرئيســي أن التصــاميم ال
بالسـواتل واالتصـال األرضـي هـي األفضل ألا تؤدي إىل ختفيض كبري يف تكلفة املعدات ويف               

ــية ــتكلفة اإلمجال ــية ذات الفــتحة الصــغرية جــدا    . ال وباملــثل، أصــبحت تكالــيف احملطــات الطرف
ــر أن  . تتضــاءل يف األمهــية  ــودة عــن طــريق الســواتل يف البــث     ويف هــذا الصــدد، يظه ــناة الع  ق

ــول القائمــة عــلى االتصــاالت         ــدرة عــلى االندمــاج مــع احلل ــا أكــرب ق ــرقمي لديه ــتلفزيوين ال ال
وينـبغي أن تتغلـب املعـايري األخـرى عـلى القـيود املتصـلة باحملطـات الطرفية، اليت حتد                 . األرضـية 

 .من عدد مستخدمي احملطات الطرفية ذات الفتحة الصغرية جدا

: وبوجـه عـام، تـتوقف اجلهـود املـبذولة مـن أجل ختفيض تكلفة اخلدمات على ما يلي                    -٣٠
مواصــفات املعــدات وتصــميم الشــبكة حبيــث يهــدف إىل زيــادة عــدد املســتخدمني بالنســبة ) أ(

تطويــر تقنــيات جتعــل مــن املمكــن تقلــيص  ) ب(لكــل حمطــة طرفــية ذات فــتحة صــغرية جــدا؛  
يتناول التضمينات العالية املستوى، احلد من احنرافات اجلهاز        ما  (عـرض نطـاق السـاتل الـالزم         

املرسـل ايـب املركّـب عـلى السـاتل، وخـيارات الترمـيز والتضـمني التكيـيفي، وتقنـيات إلغاء                     
إقامـة الـتعاون بـني املشـغلني والصـانعني مـن أجـل حتقـيق وفـورات احلجم الكبري                ) ج(؛  )احملـور 

 .م اخلدمةاليت تؤدي بدورها إىل اخنفاض رسو

وتعمـل كولومبـيا، بصـفتها األمانـة املؤقـتة ملؤمتـر القارة األمريكية املعين بالفضاء، على               -٣١
وبصـفة خاصـة، فـإن مؤمتـر القارة األمريكية املعين       . تنفـيذ مشـاريع تعليمـية وفقـا خلطـة عمـلها           

التينية  يف كولومبـيا وبلدان أمريكا ال      Cubesat" كيوبسـات "بالفضـاء هـو جهـة تنسـيق بـرنامج           
هو ساتل " كيوبسات"و. وذلـك املشـروع يتـيح للطـالب تعلّـم كيفـية بـناء السـواتل         . األخـرى 

ويقوم .  سنتمتر مكعب١ ٠٠٠بـيكوي مكعـب الشكل يبلغ وزنه كيلوغراما واحدا وحجمه          
طـالب وأسـاتذة جامعـة يف كولومبـيا ويشـمل ذلك مجيع خطوات بناء               " كيوبسـات "بتصـميم   

 .القهالساتل، مبا يف ذلك إط

وتكمن مزايا املشروع   .  دوالر أمريكي  ١٠٠ ٠٠٠وتكلفـة هـذا املشـروع ال تتجاوز          -٣٢
يف أن الطـالب يكتسـبون خـربة عملـية يف بـناء السـواتل بيـنما تنشـئ اجلامعة اهلياكل األساسية            

. وإضـافة إىل ذلك، ميكن للجامعة وضع برامج فضائية جلعل املشروع مستداما       . لبـناء السـواتل   
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طـالب وضـع محـوالت بسـيطة عـلى الكيوبسـات مثل النظام العاملي لتحديد املواقع،                 وميكـن لل  
وتشتغل جامعتان يف كولومبيا يف إجناز . والقـياس عـن بعـد، والـتحكم عـن بعـد ومـا إىل ذلـك               

وتتمــثل مهمــة إحدامهــا يف القــياس عــن بعــد بيــنما مهمــة األخــرى هــي   . مشــروع كيوبســات
أو /ومعايري النجاح الدنيا هي تبادل الصور و      . عن بعد التطبيـب عـن بعـد مـن أجل االستشارة           

 .البيانات

ويف اــال الطــيب، ميكــن قــياس عــدد مــن البارامــترات، مــثل الضــغط ودرجــة احلــرارة     -٣٣
وميكن إذا ما وجد نظام رصد يشمل       . والـتدفق والتسـارع، باستخدام أجهزة استشعار صغرية       

ــاءة التشــخ    ــزداد كف وباســتخدام . يص مــع ضــمان راحــة املــريض  عــددا مــن البارامــترات أن ت
، ميكن خفض استهالك    CMOSتكنولوجـيا أشباه املوصالت املكملة القائمة على فلز وأكسيد          
واجلمع بني أجهزة االستشعار . الطاقـة ممـا يتـيح إمكانـية اسـتخدام األجهزة العاملة بالبطاريات       

وإضــافة إىل . ئــم للتطبــيقات الطبــيةاملــتكاملة املتجانســة واألجهــزة املرســلة ايــبة الصــغرية مال 
ومفهوم . حجمهـا الصـغري، يتـيح االسـتهالك احملدود لتلك األجهزة للطاقة تشغيلها مدة طويلة              

هــذه األجهــزة جيــب أن يــتفق مــع إمكانــيات تكنولوجــيات الغــرز باالقــتران مــع مــواد تعليــب   
 .مالئمة ال تضر باحمليط األحيائي

ــررت شــركة اخلطــوط اجل   -٣٤ ــندما ق ــية  وع ــة األملان ــتهانزا"وي أن تصــبح أول شــركة  " لوف
خطــوط جويــة يف العــامل تتــيح الوصــول الســريع إىل اإلنترنــت عــلى مــنت طائــراا عــن طــريق     
السـواتل، كـان ذلـك اعـترافا مـنها بالفـرص اليت يتيحها هذا االبتكار الذي هو أكثر بكثري من                

يقات التطبيب عن بعد باستخدام     وفـيما بعـد، مت اختبار تطب      ". مسـة مـن مسـات االتصـال       " جمـرد 
 .اإلنترنت على منت الطائرات أثناء رحالت االختبار األوىل

ويف ايـة هــذه العملــية، ســتتاح أداة للتطبيــب عــن بعــد يســهل فهــم اســتخدامها عــلى    -٣٥
أفـراد أطقـم الطائـرات واملمارسـني الطبيني الذين قد يتواجدون على متنها، مما جيعل السفر مع               

 .أكثر أمنا وراحة يف حالة الطوارئ الطبية أو حىت كخدمة ميكن حجزها مسبقا" الوفتهانز"

ــنفّذها املركــز الوطــين الفرنســي للدراســات      -٣٦ ويذكــر أن االستشــارات عــن بعــد الــيت ي
الفضـائية يف غـيانا الفرنسـية، تتـيح الوصـول إىل إقلـيم ال ميكـن الوصـول إليه بغري ذلك إال عن                     

ــاء  ــيه  . طــريق امل ــنطقة    ٢٠٠ ٠٠٠حنــو ويقطــن ف ــئ يف م ــا غــري متكاف  نســمة، موزعــني توزيع
 .  تساوي مساحتها حجم الربتغال ويتركز سكاا يف املنطقة الساحلية

وقـد أنشـئت هذه الشبكة باستخدام نظام ساتل إمنارسات إلتاحة إمكانية االتصال يف           -٣٧
وبين تقييم أويل لستة    . حـاالت الطـوارئ باملراكـز الصـحية املعـزولة عـلى ضـفاف ـر املاروين                
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أشـهر قـبول الـنظام لـدى العـاملني يف جمـال الصـحة العامـة يف املستشفيات احمللية ولدى الفريق                      
 .الطيب املكلف بتنفيذ مشروع التطبيب عن بعد

وتــأكد االهــتمام الواضــح ألخصــائيي الصــحة باســتخدام التطبــيقات القائمــة عــلى           -٣٨
ــية  ويف . الســواتل يف العمــل املــيداين  : الوقــت الــراهن، توجــد تلــك التطبــيقات يف املــراحل التال

وال يزال الرصد عن    ) ب(االستشـارة عـن بعد معموال ا يف كثري من احلاالت؛            أصـبحت    )أ(
وأصبحت دراسة االنتشار الوبائي عن بعد نشاطا جاريا وآخذا         ) ج(بعـد يف مـرحلة الـتحقق؛        

أما التشغيل اآليل عن بعد ) ه(مـرحلة الـتطور؛ و  وال يـزال التعلـيم عـن بعـد يف      ) د(يف الـتقدم؛    
 .فهو يف مرحلة التوضيح

اســتخدام ) أ: (وبنيــت حمطــة العمــل احملمولــة للتطبيــب عــن بعــد، باخلاصــيتني التاليــتني   -٣٩
األدوات واألجهـزة الطبـية املـتاحة جتاريـا والـيت يسـتطيع كـل بلـد أن جيـد مورديـن هلـا بأسعار                      

وحــىت اآلن مت تقيــيم نظــم الســواتل  . وات االتصــال املــتاحة حملــيااســتخدام قــن) ب(معقولــة؛ و
ــية ــريا  : التال وهــذه احملطــة أداة مــتعددة االســتخدامات   . إمنارســات وغلوبلســتار ويوتلســات وث

 .للتطبيب عن بعد، تستخدم عناصر حمددة حسب خصائص االستخدام

نغال، تدعمه  مشروع لرصد محى وادي ريفت يف السEmercase " إمركيس"وشـبكة    -٤٠
ويف إطــار هــذا املشــروع، جيمــع موظفــون صــحيون حملــيون البــيانات . شــبكات بــيطرية وطبــية

وتفـتح اخلدمـات الصـحية احمللـية ملفـات طبـية لكـل حالـة إصابة               . باسـتخدام حاسـوب يـدوي     
 مستخدما ٣٠ويتقاسم حنو . مرضـية مريـبة باسـتخدام حمطـة العمـل احملمولـة للتطبيـب عن بعد          

وجـرى تـبادل رسائل بالربيد   . الطبـية مـن نفـس وحـدة اخلدمـة املوجـودة يف داكـار        املعلومـات   
)  يف الشــهر٢٠٠وصــل عددهــا إىل (اإللكــتروين بشــأن بــيانات االنتشــار الوبــائي واحلــيوانات  

 .وأقيمت وصالت بني املناطق النائية وداكار باستخدام السواتل أو اخلطوط الثابتة

ــة   -٤١  للتطبيــب عــن بعــد كعنصــر مــن عناصــر شــبكة مســح    وتعمــل حمطــة العمــل احملمول
ويستطيع املهنيون من خالل استخدامها، الوصول إىل االتصاالت واملعلومات املتعلقة          . األوبـئة 

وميكـن أيضـا اسـتخدامها يف دعـم فـرق ميدانـية متنقلة موصولة بوحدة خدمة        . بـتحديد املوقـع   
مـــثلة يف بلـــدان خمـــتلفة قـــدرة وبالنســـبة لالستشـــارة عـــن بعـــد، تؤكـــد األ. بواســـطة الســـواتل

وبناء عليه، إذا ما جربت حمطة العمل       . املسـتعملني النهائـيني عـلى اسـتخدام حمطـة العمـل هـذه             
 .احملمولة يف الظروف احلقيقية فقد تصبح العمود الفقري خلدمات التطبيب عن بعد

لصــحة ، اقترحــت حكومــة املكســيك بــرناجما وطنــيا ل٢٠٠٠يــناير /ويف كــانون الــثاين -٤٢
االستشارات عن بعد،   : اإللكترونـية والتطبيـب عـن بعـد يـتألف مـن ثالثـة عناصـر رئيسـية هي                  
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خاصــة باللغــات (والتعلــيم عــن بعــد للعــاملني يف مهــنة الطــب، واملضــمون الطــيب اإللكــتروين    
واســتنادا إىل تلــك العناصــر، جيــري تقــدمي الدعــم لــلمراكز الطبــية الريفــية، واحلــد مــن ). احمللــية

 الــيت تعــيق الوصــول إىل املوظفــني الطبــيني واخلدمــات الطبــية، وإنشــاء مضــمون طــيب   احلواجــز
واملشكلة التكنولوجية الرئيسية هي خدمات الربط    . إلكـتروين لعامـة الـناس واملوظفـني الطبـيني         

 ١٢ولتحسـني املسـاواة يف فـرص الوصـول، سـيكون هناك ربط دائم بني                . يف كـل أحنـاء الـبلد      
وستوفر .  مستشـفيات عمومـية إلقامة شبكة تعاونية       ١٠و) وطنـية كلـيات طـب     (مركـز خـربة     

ويف .  كيلوبـت يف الثانـية حسـب احتـياجات اخلدمة    ٣٨٤هـذه الشـبكة سـرعة نقـل تصـل إىل         
الوقـت ذاتــه، ستشـمل الشــبكة الكلـيات الطبــية وغريهـا مــن املـنظمات األكادميــية، فضـال عــن       

 .املؤسسات الدولية

األطراف مثل املكسيك مناطق منعزلة وجمتمعات حملية ريفية      وتشـمل الـبلدان املترامـية         -٤٣
ــري اخلدمــات الصــحية      ــنجم عــنه مشــاكل يف توف ــة، ممــا ي ــة اللغ ويقــوم معهــد الضــمان  . أحادي

االجـتماعي واخلدمـات االجتماعـية للعـاملني يف الدولـة مبسـاعدة هـؤالء العـاملني يف كـل أحناء           
، زادت تكلفــة نقــل املرضــى  ١٩٩٤م ومــنذ عــا.  ماليــني شــخص١٠الــبلد ويــبلغ جمموعهــم  

 ١٧ ٠٠٠ سنوات املاضية، قدم املعهد      ١٠وخالل فترة الـ  .  يف املائـة يف املكسـيك      ٣٠٠بنسـبة   
 طالــب يف دورات تدريبــية يف جمــال التعلــيم عــن بعــد، ٢٠ ٠٠٠استشــارة عــن بعــد، وشــارك 

 جــدا والشــبكة مــزودة مبحطــات طرفــية ذات فــتحات صــغرية .  دورة إداريــة٦ ٠٠٠ونظمــت 
)VSAT (        ــيل والوصــول إىل ــية التحل ــيديو عــرب شاشــة عال ــتمار بواســطة الف ــية االئ ــيح إمكان تت

 يف املائة من الوقت املتاح للوصول إىل جهاز مرسل جماوب           ٧٠و. اإلنترنـت بواسـطة السـواتل     
 يف املائة للتثقيف عن بعد يف املسائل        ٢٠بواسـطة السـاتل إمنـا خيصـص لالستشارات عن بعد و           

 .ة بالصحةاملتعلق

وعــلى غــرار معظــم الــبلدان، تعــتمد إكــوادور عــلى مراكــز للــرعاية الصــحية ذات            -٤٤
وقد بين نظام التطبيب عن بعد، الذي وضع للمناطق الريفية، على . مسـتويات ختصـص خمـتلفة     

أســاس احلاجــة إىل ســجل صــحي إلكــتروين مطــوع لالحتــياجات احملــددة ميكــن تقامســه داخــل  
 ٩٠حوايل  (ويتـيح التشـبيك الالسلكي املنخفض التكلفة        . الء اآلخـرين  املستوصـف ومـع الـزم     

ألي عــدد مــن احلواســيب داخــل املستوصــف أن يتصــل بعضــها     ) دوالرا للحاســوب الواحــد 
 .ببعض

ودخـول اإلنترنـت عـن طـريق اهلـاتف مناسـب لتطبيقات عديدة يف جمال التطبيب عن                    -٤٥
علقة باملرضــى، وكذلــك لــنقل الصــور والــتداول بعـد، وال ســيما التقاســم البســيط للبــيانات املــت 
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ــيانات والصــور      . البســيط بالصــوت والصــورة   ــل الب ــائم يف إكــوادور نق ــنظام الق ويســتخدم ال
 . كيلوبت يف الثانية٢٢والتداول بالصوت والصورة بسرعة ال تفوق 

ــية الوصــل عــندما يقتضــي احلــال اســتخدام نطــاق       -٤٦ ــر االتصــاالت الســاتلية إمكان وتوف
وتسـتخدم هواتف الساتل إمنارسات يف      . أعـرض أو عـندما تفشـل االتصـاالت العاديـة          تـرددي   

وتكاليف . نقـل صـور العملـيات اجلراحـية مـن مواقـع نائـية ورصـد عمليات التخدير يف حينها                   
االتصـاالت بواسـطة السـواتل أعـلى ممـا تسـتطيع كثري من النظم الصحية حتمله، إذ تبلغ تكلفة                    

 دوالرات أمريكية يف الدقيقة وقد يكون استخدامها ٧,٥٠ثانية  كيلوبـت يف ال  ٦٤خـط يـنقل     
 .مقيدا من قبل احلكومة احمللية وشركات االتصاالت الالسلكية

 سـنة، اسـتخدم بـرنامج اجلـراحة املتنقّل التطبيب عن بعد عندما كان يعمل                ١١وملـدة     -٤٧
ــية والســهول    ــز العال ــة ومــنحدرات اآلندي  الســاحلية للمحــيط  يف أدغــال األمــازون اإلكوادوري

 عملية تكللت بنتائج ممتازة وارتفاع      ٥ ٠٠٠وأجريـت خـالل تلـك الفـترة أكـثر مـن             . اهلـادئ 
وخالل . درجـة تقـبل املرضـى ومل تسـجل أي وفـيات وكـان معـدل املضاعفات منخفضا جدا               

التقيــيم الســابق ) أ: (الســنوات الســت األخــرية، اســتخدم التطبيــب عــن بعــد أيضــا فــيما يــلي    
املــتابعة الالحقــة للعملــيات ) ج(اإلرشــاد والتعلــيم عــن بعــد أثــناء العملــيات؛ ) ب(؛ للعملــيات

 .واستشارة أطباء األسرة يف إطار الرعاية األولية

واالستشارة السابقة  . وميـثّل التطبيـب عـن بعـد عنصـرا مكمـال ممـتازا لـلجراحة املتنقلة                  -٤٨
. يات لــدى الوصــول إىل املكــان الــنائيللعملــيات توفــر وقــتا مثيــنا ميكــن إنفاقــه يف غــرفة العملــ 

وبفضـل العـلم املسـبق بـأنواع اجلـراحة املطلـوب القيام ا، ميكن إجراء تقييم دقيق لإلمدادات                   
ويشـعر اجلراحون وخرباء التخدير براحة أكرب عندما يكون لديهم  . واألدويـة الـيت يلـزم تـناوهلا     

عرون بارتياح أكرب بكثري عندما    واألهم من ذلك أن املرضى يش     . عـلم مسـبق مبشـاكل املرضـى       
ويسـمح التطبيـب عـن بعـد لألطـباء الـبقاء على       . يـتفاعلون مـع أطـبائهم قـبل العملـية اجلراحـية       

اتصـال باملرضـى حـىت الشـفاء الكـامل وبالـتايل التغلب على إحدى املشاكل الرئيسية للجراحة                  
 .املتنقلة

وقـد متكّن الفريق القائم  . ولـية واإلرشـاد عـن بعـد يف إكـوادور ال يـزال يف مرحلـته األ           -٤٩
. بالعملــية والــذي يــتلقى اإلرشــادات مــن أن حيــل املشــاكل بوســائله اخلاصــة يف كــل احلــاالت  

وكـان هـناك دائمـا توافـق مـع اخلرباء االستشاريني بشأن حتديد التفاصيل التشرحيية واخلطوات                 
اكن كثرية يف العامل، ومـع ذلـك، هـناك حـاالت يف إكـوادور ويف أم          . اجلراحـية الـالزم اختاذهـا     



 

13  
 

A/AC.105/860  

ــلمريض فــيها خدمــات جــراح مــتمرس وميكــن لالستشــارة واإلرشــاد عــن بعــد أن      ال تــتوفر ل
 .يسهما يف إجياد حل للحاالت احلرجة ويف إنقاذ أرواح

  
  إيكولوجيا االنتشار الوبائي           -جيم   

 ومحى  أفـيد بأنـه رغـم الـتقدم احملـرز يف الطـب احلديـث، ال تـزال أمـراض مـثل املالريا                        -٥٠
الضـنك وحـىت الطـاعون تصـيب ماليـني مـن األشـخاص كـل سنة، تشل بعضهم وتودي حبياة                     

وينتشــر كــثري مــن هــذه األمــراض عــن طــريق الــبعوض املمــتص للــدم املصــاب   . الــبعض اآلخــر
بـالعدوى، الـذي ميكـن له أن يتسـبب يف انتشـار األوبـئة على نطاق واسع من خالل امتصاص        

ــتقل إىل هــدف آخــر  دم األشــخاص أو احلــيوانات مث  ــا   .  ين ــا وحده  إىل ٣٥٠وتصــيب املالري
وبفضل التقدم احملرز يف جمال     .  ملـيون شـخص كـل سـنة وتقـتل مليون نسمة على األقل              ٥٠٠

االستشـعار عـن بعـد بواسطة السواتل والنظام العاملي لتحديد املواقع ونظم املعلومات اجلغرافية      
إدماج البيانات اإليكولوجية بالبيئة وغريها من      ويف التجهـيز احلاسـويب أصبح من األسهل اآلن          

. البـيانات لغـرض وضـع منـاذج تنبئـية ميكـن اسـتخدامها يف أنشطة مراقبة األمراض ومكافحتها                 
بـيد أن املعلومــات املـتعلقة بقــدرات تكنولوجــيا االستشـعار عــن بعــد القائمـة عــلى الســواتل مل     

ثني الصحيني والوكاالت العاملة يف جمال      تعمـم كما ينبغي على من ميكنه استخدامها من الباح         
 .الصحة

وإيكولوجــيا االنتشــار الوبــائي ــج جديــد نســبيا مــتعدد التخصصــات يشــمل حتديــد      -٥١
وميكن فهمه على أنه جزء من تطبيق  . املـناطق اإليكولوجـية اجلغرافـية الـيت تنشـأ فيها األمراض           
د حيـث ال ميكن رؤية اهلدف مباشرة  مـن اجلـيل الـثاين للبـيانات املسـتمدة باالستشـعار عـن بعـ         

وهــذا ــج شــامل يــراعي العالقــات والــتفاعالت بــني خمــتلف عناصــر الــنظم . بالصــور الســاتلية
ــر       ــا عناصـ ــناقل حتكمهـ ــيف والـ ــية للمضـ ــية البيولوجـ ــتراض أن الدينامـ ــلى افـ ــية عـ اإليكولوجـ

 .إيكولوجية مثل درجة احلرارة والنباتات

وبائي على فكرة أن معرفة الظروف البيئية الالزمة لبقاء         وتقـوم إيكولوجـيا االنتشـار ال        -٥٢
العوامـل املسـببة لألمـراض يف الطبـيعة مـن شـأا أن متكّـن مـن حتديـد الـتوزيع املكاين والزماين                        

وتوفــر تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد ونظــم املعلومــات  . خلطــر انتشــار األمــراض يف املــنطقة
واقـع األدوات الالزمـة لتنفـيذ أهداف إيكولوجيا االنتشار     اجلغرافـية والـنظام العـاملي لـتحديد امل        

فاالستشـعار عـن بعـد يوفـر وسـيلة إلجـراء قياس مباشر حلالة البيئة ويصور العمليات                  . الوبـائي 
اإليكولوجـية الديناميكـية، بينما يوفر نظام املعلومات اجلغرافية إطارا تنظيميا وحتليليا يتيح مجع              
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أمــا الــنظام العــاملي لــتحديد . بيئــية مــن أجــل التخطــيط والتحلــيلطائفـة عريضــة مــن البــيانات ال 
 .املواقع، فهو يسمح بربط األنشطة امليدانية بسهولة ودقة مبصادر البيانات املوجودة

وبفضـل أدوات التكنولوجـيا اجلغرافـية املكانـية، ميكـن حماولة حتديد املوائل املضيفة أو                  -٥٣
الـيت قـد تؤثـر عـلى الدينامـيات السـكانية، وحتديد خمتلف       الـناقلة وحتديـد عوامـل نوعـية املوئـل         

الناقلة مع  /درجـات العـزلة بـني الفئات السكانية الفرعية، وتقييم أخطار تفاعل األنواع املضيفة             
 .األنشطة البشرية

ــني األمنــاط         -٥٤ ــات القائمــة ب ــتحديد العالق ــتطورة ل ــية م ــية آل ــر التكنولوجــيا اجلغراف وتوف
وقـد تكـون هـذه التحلـيالت استكشافية، حيث توفر األمناط            . األساسـية املالحظـة والعملـيات     

وكبديل لذلك، قد خيترب ج استنتاجي ما إذا        . املالحظـة فهما تصاغ على أساسه االفتراضات      
ــنعكس يف األمنــاط املالحظــة    ــا ت ــية م ــد أن تشــمل دراســة   . كانــت عمل ــتني، ال ب ويف أي احلال

غرافـية املكانـية حبـثا دقـيقا آلثـار نطـاق جمـال القياس، إذ أن                 األمنـاط والعملـيات يف البـيانات اجل       
ويف إيكولوجيا االنتشار الوبائي، ال بد من أخذ        . كـل القياسـات تـتأثر بـنطاق درجة املالحظة         

وهذا . جمموعـة واسـعة جـدا مـن القياسات، بدءا من العامل املسبب للمرض حىت اإليكولوجيا          
 .قمة إىل القاعدةما يتطلب عادة اتباع ج يتجه من ال

ونظـرا للصـعوبات الـيت يـنطوي عليها استخدام البيانات املتعلقة حباالت إصابة البشر،                 -٥٥
ــتوزيع العوامــل املســببة      ــائي إجــراء قــياس مباشــر ل يفضــل عمومــا يف إيكولوجــيا االنتشــار الوب

العامــة وذلــك يفــترض بالطــبع أن الفــئة . الــناقلة/لــلمرض ومــدى انتشــارها يف األنــواع املضــيفة
وقـد يكـون توزيـع األمـراض البشـرية ممـثال لعـدد مـن اخلصائص                 . لألنـواع االحتياطـية معـروفة     

مــثال ذلــك أن مــنطقة . الدميوغرافــية أكــثر بكــثري مــن كونــه مؤثــرا يف اخلصــائص اإليكولوجــية
تـنطوي عـلى خماطـر شـديدة قـد تكـون أيضـا ذات كـثافة سـكانية منخفضـة وبالـتايل ال يوجد                

وتثري . قلـيل مـن حـاالت إصـابة البشـر أو رمبـا تكون خالية من أية إصابة بشرية                  فـيها إال عـدد      
. األمنـاط املعقـدة لسـفر البشـر تسـاؤالت حـول املكان الفعلي للتعرض للعامل املسبب للمرض                 

ومثـة تعقـيدات أخـرى، مـثل اخـتالف مسـتويات سـرعة قابلـية الـتأثر بـني الفـئات الفرعية، قد                        
 .ئية الواضحةتشوش على العالقات البي

وهــناك مرضــان تنقــلهما القــوارض ويعتــربان مــن املشــاكل الرئيســية يف جمــال الصــحة     -٥٦
وقــد . العامــة يف األرجنــتني ومهــا احلمــى النـزيفــية األرجنتينــية ومــتالزمة فــريوس هانــتا الــرئوية  

نظمـت أنشـطة خمـتلفة تسـتخدم املعلومـات املسـتمدة من االستشعار عن بعد ونظام املعلومات                
وأجريــت دراســات حــول االفــتراض املبســط  . اجلغرافــية للتنــبؤ خبطــر اإلصــابة ذيــن املرضــني 
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لـنموذج الـتفاعالت بـني عناصـر الـنظام اإليكولوجـي، حيث يفترض وجود عالقة مباشرة بني               
خطـر إصـابة البشـر والكـثافة السـكانية وأن تلـك الكـثافة تـتأثر خبصـائص الظروف البيولوجية                     

 .ن رصدها باستخدام بيانات االستشعار عن بعد الساتليةوالبيئية اليت ميك

ومــرض شــاغاس، املســمى أيضــا داء املثقبــيات األمريكــية، هــو مــرض يســببه الطفيــلي    -٥٧
وهـذا املـرض يـنقله البق الرضويف، أو البق الالمث، الذي يعيش يف              . املعـروف باملثقبـية الكـروزية     

لصـحية ويوجـد يف الغالب يف أمريكا اجلنوبية         شـقوق وحفـر املـباين الـيت ال تفـي باملواصـفات ا             
ــريكا الوســطى  ــدغ حــيوان أو شــخص مصــاب مبــرض       . وأم ــد ل وتصــاب هــذه احلشــرات بع

وينتشـر املـرض بـني البشـر عـندما تضـع بقة مصابة برازها على جلد اإلنسان وجيري        . شـاغاس 
لك يف  وكـثريا مـا حيـك الشـخص مـن غري قصد الرباز ويدخله بذ              . ذلـك عـادة وهـو نـائم لـيال         

وقد تنقل األمهات املصابات املرض إىل      . جـرح اللدغـة أو جـرح مفـتوح أو يف العينني أو الفم             
 .أطفاهلن أثناء احلمل أو الوضع أو أثناء الرضاعة

ويصــيب مــرض شــاغاس بصــورة رئيســية ذوي الدخــل املــنخفض يف املــناطق الريفــية      -٥٨
ة األوىل مــن املــرض ليســت خطــرية واملــرحل. ويصــاب كــثري مــن الــناس باملــرض أثــناء الطفولــة 

غــري أنــه لــدى ثلــث . عــادة، ولكــنها قــد تــؤدي أحــيانا إىل وفــاة املــريض، خاصــة لــدى الرضــع
وينخفض متوسط العمر .  سنة٢٠ إىل   ١٠األشـخاص املصـابني، تظهـر األعـراض املزمـنة بعـد             

 .ةاملتوقع تسع سنوات يف املتوسط لدى األشخاص الذين تظهر عليهم األعراض املزمن

 ٨٠ويرجع  .  ملـيون شـخص يف أمـريكا الالتينـية من مرض شاغاس            ١٢ويعـاين قـرابة       -٥٩
وتــتأثر وترتــبط تلــك األنــواع  . يف املائــة مــن تلــك احلــاالت إىل عــدة أنــواع مرتــبطة بالســكن   

وجيــري حالــيا إعــداد . مبــتغريات بيئــية ميكــن دراســتها باســتخدام بــيانات االستشــعار عــن بعــد  
ونقطــة الــبدء لوضــع  . الكــربى باألرجنــتني" تشــاكو" يف مــنطقة غابــة دراســة مــن هــذا القبــيل 

خــرائط تبــين املــناطق املهــددة بالغــزو مــن جديــد هــي حتديــد املــناطق الــيت توجــد فــيها نــاقالت  
وستساعد هذه . املـرض والتميـيز بيـنها وفقـا لالحتماالت املختلفة يف تعرضها للغزو من جديد       

ــادة إىل أقصــى حــد مــ    ــرض     األداة يف اإلف ــاقالت م ــرامج مكافحــة ن ــوارد املخصصــة يف ب ن امل
 .شاغاس

وطُبقـت أدوات التحلـيل املكـاين عـلى مكافحـة ناقالت مرض شاغاس لشرح األمناط                 -٦٠
املكانـية الزمانـية للغـزو اـدد مبسـببات املـرض وحتديـد مراكـز هذا الغزو بعد أن مت رش مجيع                        

بــيد حشــرات طويــل الــبقاء، اســتنادا إىل نظــام  اــتمعات الريفــية يف مشــال غــرب األرجنــتني مب 
وفهــم دينامــيات الســكان  . املعلومــات اجلغرافــية والصــور الســاتلية وأدوات اإلحصــاء احلــيزي  



 

 16 
 

 A/AC.105/860

املكانـية والزمانـية لـناقالت مـرض شاغاس يف منطقة املنازل وحول املنازل قد يساعد يف زيادة                  
 مستوى اتمع احمللي على رش      وسـيقوم بـرنامج مكافحـة فعـال على        . فعالـية جهـود املكافحـة     

 مــترا مببــيدات حشــرية مــتخلفة ملــنع ٤٥٠املوجــودة عــلى مســافة املوقــع املوبــوء ومجــيع املواقــع 
ومـن أجـل احلد من غزو احلشرات البالغة اآلتية من مواقع موبوءة خارج اتمع               . الـتوالد الحقـا   

 متر من ٢ ٠٠٠طقة عازلة متتد إىل    احمللي اخلاضع للمراقبة، ينبغي لعملية الرش أن تغطي أيضا من         
 .اتمعات القائمة

إذ . وأفـيد بـأن مـرض شـاغاس ميـثل مشـكلة مـن مشـاكل الصـحة العامة يف باراغواي                      -٦١
 يف املائـــة مـــن جممـــوع الســـكان، أصـــيبوا عـــن طـــريق  ٦ شـــخص، أي ٤٠٠ ٠٠٠يقـــدر أن 

ــية   ــناطق الريف  ملاضــية، خضــع حنــو  ويف الســنوات اخلمــس ا . احلشــرات املوجــودة أساســا يف امل
ــلى   ٣ ٦٥٣ مســكنا يف ٣٤٤ ٠٤٨ ــة ع ــزا موزع ــيم للحشــرات    ١٢ مرك ــوءا لتقي ــيما موب  إقل

املوجــودة فــيها ومت رشــها، وأنشــئت نظــم للمراقــبة األفقــية مبشــاركة اــتمعات احمللــية لضــمان 
ويســتخدم بــرنامج بــاراغواي الوطــين ملكافحــة مــرض   . اســتمرارية أنشــطة مكافحــة الــناقالت 

، وزودت قاعدة البيانات عن احلشرات      ٢٠٠٣نظام العاملي لتحديد املواقع منذ عام       شـاغاس ال  
 .املسجلة حسب التسلسل الزمين مبراجع جغرافية

ــيت        -٦٢ ــيوت ال ــتوزيع املكــاين للب ــرايف وال ــع اجلغ ــد املوق وحــىت اآلن تســتخدم وســيلة حتدي
ل تصور مواقع تلك البيوت تعرضـت للغـزو يف املناطق اخلاضعة لعملية مراقبة احلشرات من أج      

. بدقـــة، ونطـــاق حـــدوث الغـــزو اـــدد، واحـــتماالت تعـــرض البـــيوت اـــاورة هلـــذا الغـــزو  
وباسـتخدام الـربنامج العاملي لتحديد املواقع، أجرى الربنامج الوطين تقييما للمناطق اليت رشت          

ن جــرى ســابقا يف حتلــيل اســترجاعي واكتشــف بقعــا تــتألف مــن بــيوت متكــتلة تعتــرب مســاك   
وهـي تـدل عـلى إخفاقـات ميدانـية حصـلت سـابقا يف تنفـيذ أنشـطة مكافحة                    . غـزوها مؤخـرا   
ومــن املــزايا األخــرى الــيت تــنطوي علــيها تكنولوجــيا الــنظام العــاملي لــتحديد   . نــاقالت املــرض

املواقـع إمكانـية وضــع اسـتراتيجيات عملـية ملكافحــة نـاقالت املـرض وحســاب عـدد املوظفــني        
 املطلـوب وتكلفـة النقل إىل مناطق توطن هذه الناقالت بكثرة مع اخنفاض    املشـاركني والوقـت   

 مســكن ٢٨ ٥٠٠ يف املائــة مــن أراضــي أوروغــواي ٦٠يوجــد يف (شــديد يف كــثافة املســاكن 
 ). كيلومترا مربعا٢٤٦ ٩٢٥موزعة على 

ومـن بـني بلـدان أمريكا الالتينية اليت تضطلع بأنشطة ملكافحة ناقالت مرض شاغاس،                 -٦٣
ــاقالت املــرض    ب وأدت . لغــت شــيلي مــرحلة متوســطة يف جهودهــا الرامــية إىل القضــاء عــلى ن

 إىل اخنفاض يف عدد حاالت اإلصابة بواسطة ناقالت املرض          ١٩٩٩أنشـطة املكافحة منذ عام      
وقد مكّن استخدام نظام املعلومات اجلغرافية العلماء من . وظـل معـدل اإلصابة احمللي منخفضا   
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عرضــة، ومــن تركــيز األنشــطة يف مــناطق جغرافــية، ومــن مث معاجلــة البــيانات   حتديــد املــناطق امل
 .الفردية منـزال منـزال يف املنطقة املراقبة يف مقاطعة فالباريزو

وهي مرض خطري يظهر فجأة بعد بداية       . ويسـبب محـى الضنك فريوس ينقله البعوض         -٦٤
ملفاصــل والعضــالت، وانــتفاخ محــيدة، أعراضــه الصــداع واحلمــى واإلجهــاد وآالم شــديدة يف ا

ووجــود ثالثــي احلمــى والطفــح اجللــدي   . ، والطفــح اجللــدي )تضــخم الغــدد اللمفــية (الغــدد 
وهـــي تصـــيب . والصـــداع، فضـــال عـــن آالم أخـــرى، مـــن الســـمات املمـــيزة حلمـــى الضـــنك

وقـد اقتربـت اآلن مـن نقطـة الـذروة يف دورة مدا مخس سنوات                . األشـخاص القليـلي املـناعة     
تعطـي اإلصـابة حبمـى الضـنك مـناعة ملـدة سـنة أو أكـثر، وبالتايل وبعد تراجع تفشي                 و. تقريـبا 

العـدوى، يكـون عـدد أكرب من األشخاص قادرين على مقاومة املرض الفريوسي وتبدأ الدورة                
 .من جديد

 الذي وقع يف مدينة تارتغال يف      ٢٠٠٤وأجريـت النتشـار وبـاء محـى الضـنك يف عـام                -٦٥
 مكانية استندت إىل دمج معلومات املرضى       - مـن خالل دراسة زمانية       مشـال غـريب األرجنـتني     

 حالــة مــن حــاالت اإلصــابة ٤٨٧وســجل مــا جمموعــه . املشــتبه بــأم مصــابون حبمــى الضــنك
ومت حتليل التكتل املكاين الزماين     . حبمـى الضـنك مع حتديد موقع بيوم وتاريخ بداية األعراض          

ووضعت خرائط للحاالت اليومية لفترة تفشى      ". وكسن"لـلحاالت باسـتخدام مفهـوم اختبار        
وكان . غ عنها يف املائـة مـن احلـاالت املبلّ        ١٠٠ أيـام، مبـا يف ذلـك         ١٠٩الوبـاء الـيت اسـتغرقت       

غ عنها خمتلفا عن التوزيع العمري موع       الـتوزيع العمـري حلـاالت اإلصـابة حبمى الضنك املبلّ          
ن حـاالت اإلصـابة حبمـى الضـنك لدى الشباب       يف املائـة مـ     ٢٤السـكان يف تارتغـال، إذ كـان         

  عامــا ١٥ يف املائــة لــدى الســكان الذيــن تــتراوح أعمــارهم بــني  ٣٥ عامــا؛ و١٥دون ســن الـــ
 يف املائة لدى السكان    ١٤ عاما؛ و  ٤٤ -٣٠ يف املائـة لدى السكان يف سن         ٢٧ عامـا؛ و   ٢٩و

 . عاما٤٥الذين تتجاوز أعمارهم 

املكانــية والزمانــية لــلحاالت بعــض نقــاط الــذروة لتفشــي وتظهــر نــتائج حتديــد املواقــع   -٦٦
الوبـاء وأمنـاط انتشـار ميكن تفسريها بعوامل ذات صلة باحلشرات واالنتشار الوبائي، مثل بقاء           

أو تـأثري تقنـيات وقف      /الـبعوض عـلى قـيد احلـياة، وفـترة حضـانة الفـريوس لعوامـل خارجـية و                  
ادا إىل الوقـوع التراكمي للحاالت ووضع       ورمسـت خـريطة لـلحاالت اسـتن       . املبـيدات احلشـرية   

منـوذج للتنـبؤ باملخاطـر البيئـية اسـتنادا إىل صـورة تركيبـية متعددة األطياف أنتجها جهاز رسم               
وجرى . ٥رقم  ) الندسات(اخلـرائط املواضـيعية عـلى مـنت سـاتل استشـعار األراضـي عن بعد                 

 .تخدام أدوات االستشعار عن بعدتقييم عدم التجانس يف التوزيع املكاين والزماين للوباء باس
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. وتعتـرب تكنولوجـيا الفضـاء مفـيدة يف تقيـيم سـلوك األمـراض البشرية بشكل متكامل                   -٦٧
وباسـتخدام ذلـك الـنهج، جـرى تقيـيم خطـر انتشـار محى الضنك بالنسبة ملنطقتني ببوليفيا مها           

ي، وتغير املناخ   الضغط االصطناع : سـانتا كـروز وبندو، وأخذت يف االعتبار أربعة عناصر هي          
وجرى حتليل الضغط االصطناعي    . واخـتالفه، وإزالـة األحـراج، وتكويـن الـنظام اإليكولوجـي           

وأجريت مقارنة لتغير   .  يف املنطقـتني   ٢٠٠٠ إىل عـام     ١٩٨٦مبقارنـة حجـم السـكان مـن عـام           
 إىل عــام ١٩٩١ واملــناخ الفعــلي مــن عــام  ١٩٩٠ إىل عــام ١٩٦٠املــناخ واخــتالفه مــن عــام  

 وباملـثل، أجريـت مقارنــة للمنطقـتني يف إزالــة األحـراج واســتخدام األراضـي والغطــاء      .٢٠٠٤
ــترة       ــيما خيــص  . ٢٠٠٠-١٩٨٦األرضــي باســتخدام صــور الســاتل الندســات خــالل الف وف

 .تكوين النظام اإليكولوجي، استخدمت دراسات سابقة أجريت يف هاتني املنطقتني

الضـــغط االصـــطناعي وإزالـــة األحـــراج وأظهـــرت النـــتائج زيـــادة الوجـــود البشـــري و  -٦٨
. مايو يف كال املنطقتني/يـناير إىل أيار /وارتفـاع درجـة احلـرارة خـالل الفـترة مـن كـانون الـثاين              

ــنظام       وكــان ذلــك مــترابطا مــع تفشــي محــى الضــنك وتغــريات يف النــبات واحلــياة الــربية يف ال
 .اإليكولوجي

. ١٩٩٠ازون ببريو يف عام     وسـجلت حـاالت اإلصـابة حبمـى الضـنك يف حـوض األم               -٦٩
 ٢ والضنك ١ومـنذ ذلـك احلـني حصـلت يف السـنوات األخـرية عـدة أوبـئة مـن محـى الضـنك              

وأطلقـت وزارة الصــحة مـن خــالل مؤسسـاا عــدة    .  يف العديـد مــن مـناطق الــبلد  ٣والضـنك  
وعلى غرار العديد من العواصم األخرى يف أمريكا الالتينية،         . محـالت للوقايـة مـن هـذا املرض        

تسـتقبل لـيما تدفقـا مسـتمرا مـن املهاجـرين القـادمني مـن كـل أحنـاء الـبلد، مبا يف ذلك مناطق                          
ويتم مجع وتسجيل املعلومات    . توطّـن محـى الضـنك، أي السـاحل الشـمايل وحوض األمازون            

ــلمعلومات اجلغرافــية   ــتائج   . اخلاصــة باحلشــرات يف نظــام ل وأجريــت دراســة خمصصــة لــربط الن
وأجريت . مـالت الوقايـة بـتوزع حاالت محى الضنك أثناء تفشي الوباء           املـتعلقة باحلشـرات حل    

 .دراسات مماثلة يف كوستاريكا

ومتـثّل األمـراض املعديـة حالـيا خطـرا كـبريا عـلى الصـحة البشـرية نظـرا لظهـور أنواع                  -٧٠
ومــن بــني األســباب األخــرى الــتغريات يف احلالــة املناعــية . وســالالت جديــدة مــن املــيكروبات

والضغوط النامجة عن ازدياد السكان     ) السـكان الذين لديهم مناعة ضعيفة واملسنون       (للسـكان 
وعـلى سـبيل املـثال، لوحظ مؤخرا اخنفاض يف النوعية امليكروبيولوجية للماء             . وتغـريات املـناخ   

 .وزيادة يف تفشي األمراض املنقولة باملياه يف كافة أحناء العامل
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امــل البيئــية واملناخــية هلــا دور يف تفشــي األمــراض وهــناك مــا يــدل عــلى أن بعــض العو  -٧١
ومـثال ذلـك أن ارتفـاع درجـة حرارة املياه يساعد على تكاثر العوامل امليكروبية وأن           . املعديـة 

االرتفـاع الشـديد يف معـدل هطـول األمطـار يتسـبب يف جـريان سـطحي مفرط وتسرب مواد                     
ية أن تلحق أضرارا بشبكات ااري      بـرازية إىل املـياه الصـاحلة للشرب؛ وميكن للعواصف اجلو          

واسـتنادا إىل البـيانات املـتعلقة بـتلك العوامـل، تعترب            . احمللـية وتتسـبب يف تلـوث شـبكات املـياه          
بعـض األمـراض املعديـة حساسـة للمـناخ، مبـا يف ذلـك األمـراض اليت ينقلها اهلواء مثل التهاب                      

ملــرض مــثل املالريــا ومحــى الضــنك  الســحايا وداء الفيلقــيات واألمــراض الــيت تنقــلها نــاقالت ا 
 .واألمراض اليت تنقلها املياه مثل الكولريا وداء السلمونيالت

وتتطلــب إدارة األمــراض املعديــة احلساســة للمــناخ، وخاصــة األمــراض املــنقولة باملــياه    -٧٢
ومـن الضـروري دراسـة إيكولوجيا العوامل املسببة للمرض         . دراسـات عـن العوامـل امليكروبـية       

م البيئــية املائــية، مبــا يف ذلــك بقاؤهــا حــية وانــتقاهلا واالحتياطــيات واملــناطق اجلغرافــية    يف الــنظ
وعـالوة عـلى ذلـك، ميكـن لتحلـيل احلالة           . احلاضـنة واسـتجابات التكـيف مـع األحـوال البيئـية           

 .الصحية للسكان واجلوانب الثقافية والعادات الغذائية أن يكمل املعلومات املطلوبة

التنبؤ بتفشي األمراض املنقولة باملياه والوقاية منها، من املفيد جدا االعتماد           ومـن أجل      -٧٣
عـلى نظـام لإلنـذار املـبكر يكشـف عـن أي بـيانات مقلقـة أو تغري مزعج يف االجتاه يف العوامل           

وبوجه عام، تعتمد  . البيئـية املؤثـرة عـلى وجـود العوامـل املسـببة للمرض املنقولة باملياه              /املناخـية 
 املعلوماتـية وعـلى بيانات      -نـذار املـبكر عـلى شـبكات االتصـال اهلاتفـية واإللكترونـية               نظـم اإل  

اإلبــالغ الســريع عــن حــاالت اإلصــابة باألمــراض  ) أ: (االنتشــار الوبــائي الــيت تســمح مبــا يــلي 
ــنها؛     ــتم الكشــف ع ــيت ي ــة ال ــرض؛     ) ب(املعدي ــتفادي انتشــار امل ــزل األشــخاص املصــابني ل ع

والرصـد الدائـم للعوامل البيئية عن طريق رصد األرض          . بـاء حمـتمل   التحضـري للتصـدي لو     )ج(
وسـواتل األرصـاد اجلويـة سيسـهل بـناء قواعـد بـيانات متنامـية ميكـن أن تسـاعد، بالتكامل مع               

 .البيانات السريرية والوبائية، يف إنشاء نظم أكثر فعالية لإلنذار املبكر ويف وضع مناذج تنبئية

بـيانات املسـتمدة من سواتل رصد البيئة وحفظها إلنشاء مناذج           وميكـن أيضـا إدمـاج ال        -٧٤
لألمـراض املعديـة تتضـمن وصـفا كـامال آلثـار املناخ على الديناميات السكانية للعوامل املسببة                  

 .للمرض وناقالت األمراض

وتـتوقع سـيناريوهات املستقبل بالنسبة للمناخ يف منطقة البحر املتوسط زيادة عامة يف                -٧٥
حلـرارة وتغـريات أخـرى ميكـن أن تسـهم يف تفـاقم املشاكل القائمة بشأن ندرة املياه             درجـات ا  

. وأن تـؤدي إىل تدهـور نوعـية املياه وازدياد تسرب املياه املاحلة إىل مستودعات املياه الساحلية              
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ومـن أجـل حتلـيل الـتأثري الـذي ميكـن أن يكـون لـتلك الـتغريات عـلى تفشـي األمـراض املنقولة                          
املـنطقة، جيـري، حسـبما أُفـيد، اإلعداد لبدء تنفيذ مشروع دويل متعدد التخصصات               باملـياه يف    

ـدف إنشـاء عالقـات نسـبية بـني بعـض العوامـل البيئـية وعـدد وتوزع الضمات اليت ميكن أن                       
وســتكون تلــك العالقــة أساســا إلنشــاء نظــام لإلنــذار املــبكر   . تتســبب يف املــرض لــدى البشــر 
 . على التنبؤ بتفشي األمراض املتصلة بالضمات يف املنطقةبواسطة السواتل يكون قادرا

وبـدأ رصـد احملـيط عـن طـريق االستشعار عن بعد بواسطة السواتل يف املناطق اجلنوبية         -٧٦
وأجريـت عـدة تطبـيقات لبـيانات مستشـعرة عـن بعـد من احمليط فيما                 . ٢٠٠٢لشـيلي يف عـام      

تصـــادية املرتـــبطة بأنشـــطة تربـــية املائـــيات  يـــتعلق بالصـــحة العامـــة والعوامـــل االجتماعـــية االق 
وركـــزت الـــبحوث العلمـــية مث مشـــروع ســـابق للتنفـــيذ عـــلى اســـتخدام   . واســـتخراج احملـــار

املعلومـات السـاتلية لرصد األحوال البيئية للمياه الساحلية واحلياة البحرية اهرية وكشف أي              
 .تدهور حمتمل يف النظم اإليكولوجية البحرية

نـتجات السواتل املستمدة أساسا من مطياف التصوير املتوسط التحليل         واسـتخدمت م    -٧٧
واملقــياس الــراديوي املــتطور املاســح عــلى طــول املســار املوجوديــن عــلى مــنت مركــبة الفضــاء     
إنفيسـات الـتابعة لوكالـة الفضـاء األوروبـية استخداما مكثفا، إىل جانب مالحظات من املوقع                 

أيضا البيانات املستمدة من املطياف الراديوي التصويري       وأدجمت  . وقياسـات حبرية اخلصوصية   
املتوســط التحلــيل املوجــود عــلى مــنت الســاتلني تــريا وآكــوا الــتابعني لــإلدارة الوطنــية لــلمالحة  

وقد مت توضيح مزايا استخدام البيانات الساتلية . يف الواليـات املـتحدة    ) ناسـا (اجلويـة والفضـاء     
ات الـيت تـتطور حنـو أوضاع بيئية حبرية ميكن أن تعرض    يف الكشـف املـبكر عـن حـاالت احملـيط        

وبالـتايل فـإن املعلومات املستمدة من السواتل متثّل أداة هامة يف            . صـحة الـبحر والبشـر لـلخطر       
مسـاعدة املديـرين العموميني والصناعيني على صنع القرار ولكن إدماج البيانات وتفسريها من              

ا قد يكون للمعلومات النهائية من تأثري كبري على         قـبل مهنـيني مهـرة شـرطان أساسـيان نظرا مل           
 . املستوى االجتماعي االقتصادي والصحة العامة

ــادئ واحملــيط           -٧٨ ــيا واحملــيط اهل ــدان آس ــني بل ــا ب ــبارها جســرا جتاري وتواجــه شــيلي، باعت
األطلســي، حتديــا هــائال إلبقــاء الــبلد خالــيا مــن أمــراض مــثل محــى الضــنك واحلمــى الصــفراء    

ــ ــيهم رصــد تلــك األمــراض هــم حباجــة ماســة إىل       . اواملالري ــتعني عل ــن ي ــئة الذي وعــلماء األوب
ــذا    . األدوات املتصــلة بالتكنولوجــيا الفضــائية ملكافحــة انتشــارها    ــية يف ه ــثلة اإلجياب ــن األم وم

وقد أصبح نظام املعلومات اجلغرافية أداة أهم       . الصـدد مكافحـة محـى الضـنك يف جزيرة إيستر          
 .ليت عادت للظهور مثل السليف التصدي لألمراض ا
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والــنمو الســريع للســكان، وعملــية التصــنيع الســريعة، وازديــاد املســاكن دون ختطــيط     -٧٩
ونـزوح السـكان اضـطرارا إىل مـناطق تتمـتع بأوضاع اجتماعية اقتصادية أفضل، عوامل تؤدي       

ــية والزمانــ      ــتغريات املكان ــنظم اإليكولوجــية وتســهم يف خمــتلف ال ية عــلى إىل اضــطرابات يف ال
وتؤثـر هـذه الـتغريات على املناخ بتغيري أمناطه، مما           ). عاملـيا وإقليمـيا وحملـيا     (خمـتلف املسـتويات     

ومـن األمـثلة اجليدة    . يـؤدي بـدوره إىل عـدم اسـتقرار املـناخ ومـن مث تغـري الـنظم اإليكولوجـية                   
ــاقالت األمــراض مــثل محــى الضــن       ك عــلى ذلــك األمــراض اخلارجــية املنشــأ أو الــيت تســببها ن

وأُجري حتليل يف والية سوكري . والـتهاب الدمـاغ واملالريـا وداء الليشـمانيا ومـرض شـاغاس         
جبمهوريــة فــنـزويال البولــيفارية يوضــح مــدى ارتــباط األنشــطة البشــرية، وخاصــة األنشــطة          

 .الزراعية، مبرونة املالريا

رامج  بوضع ب  ١٩٧٠-١٩٣٠وأفـيد بـأن وزارة الصـحة بالربازيل قامت خالل الفترة             -٨٠
ونتيجة . ملكافحـة املالريـا يف الـبلد، رغـم أن الـتدابري املـتخذة مل حتقـق جناحا يف بعض األماكن             

ملشـاريع اقتصـادية واسـعة الـنطاق يف اجلزء الشمايل من الربازيل، بنيت طرق وسكك حديدية                 
 وأدت مشـاريع تطويـر الـبىن التحتـية يف إقليم          . جديـدة مـن أجـل الوصـول إىل املـوارد الطبيعـية            

إىل ازديـاد عدد السكان يف املناطق الشمالية وإىل زيادة يف حاالت املالريا         ) واليـة بـارا   (مارابـا   
واســتخدمت صــورتان مــن الســاتل الندســات ملقارنــة اســتخدام األراضــي يف مــنطقة . املســجلة

وأظهرت الصور املعاجلة اخنفاض يف     .  يف املائـة مـن مـناطق الـنمو بإقلـيم مارابـا             ٣٠تغطـي حنـو     
ــة بنســبة  مســاح ــبة     ٤٧,٣ة الظل ــة ويف النــبات املتوســط احلجــم بنس  يف املائــة، ٥١,٨ يف املائ

. فقـد حولـت تلـك املـناطق إىل مـناطق زراعية           . وزيـادة يف مسـاحة املـناطق اخلالـية مـن النـبات            
وعـرض اسـتخراج املوارد الطبيعية واتساع األنشطة الزراعية يف مارابا جزءا كبريا من السكان               

 .ملالريالإلصابة با

 يف املائة من جمموع حاالت املالريا يف منطقة   ٤٥ومتـثّل حـاالت املالريـا يف غواتيماال           -٨١
ــيز      (أمــريكا الوســطى  مــنطقة متــتد جــنوبا وشــرقا مــن وســط املكســيك لتشــمل أجــزاء مــن بل

 يف املائــة مــن ٧٤ومتــثّل مــناطق توطــن املالريــا يف الــبلد ). وغواتــيماال ونــيكاراغوا وهــندوراس
 . ماليني نسمة٤ويقدر عدد السكان املعرضني خلطر اإلصابة بنحو . حة أراضيهمسا

مستمدة من شبكة رصد ) كيلومتر واحد (واسـتخدمت أيضـا صور منخفضة التحليل          -٨٢
وصـور عالـية التحلـيل مسـتمدة مـن الندسـات، فضـال عـن نظـام املعلومات                   ) سـبوت (األرض  

 تغري املناخ ووجود بعوض احلمى الصفراء على احلدود         اجلغرافـية، لتحلـيل العالقـة املتـبادلة بني        
 .٢٠٠٣-١٩٩٨بني األرجنتني وأوروغواي خالل الفترة 
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وفـريوس الـتهاب الدمـاغ سـانت لويـس منتشـر عـلى نطـاق واسـع يف األمريكـتني من                        -٨٣
وقــد مت عــزل هــذا الفــريوس ألول مــرة مــن مــريض أثــناء تفشــي مــرض    . كــندا إىل األرجنــتني

وتــزداد حــدة املــرض . ١٩٣٣اغ يف ســانت لويــس، بالواليــات املــتحدة، يف عــام الــتهاب الدمــ
. والفريوس منتشر على نطاق واسع يف األرجنتني      . الـذي يسـببه الفريوس مع تقدم سن املريض        

 ١٣,٩ويف قرطـبة يـبلغ انتشـار األجسـام املضـادة اللتهاب الدماغ سانت لويس لدى اإلنسان                  
ــناير وحزيــران/وبــني كــانون الــثاين . يف املائــة ــيه /ي ، ســجل تفشــي الــتهاب الدمــاغ  ٢٠٠٥يون

وبذلـت جهـود مشـتركة باسـتخدام بـيانات السـواتل لـتحديد        . سـانت لويـس يف مديـنة قرطـبة    
 .املناطق املعرضة للخطر يف املدينة وزيادة فعالية مكافحة الفريوس

 وهو مرض ينتقل .وأفـيد عـن عـودة داء الليشـمانية الغشـائية إىل الظهور يف األرجنتني               -٨٤
ويف النصف األول من القرن العشرين، أبلغ سنويا يف األرجنتني  . عـن طـريق لدغـة ذبابة الرمل       

، تفشـى هـذا املـرض عـدة مـرات ووصـل عدد       ١٩٨٥ومـنذ عـام   .  حالـة يف املتوسـط  ٤٠عـن   
ومن أجل .  حالـة يف السـنة يف كـل أحناء منطقة التوطن املوبوءة   ١ ٢٠٠احلـاالت املسـجلة إىل     

يـر أدوات ملراقـبة داء الليشـمانية الغشـائية يف األرجنـتني ومكافحـته، اسـتحدث بالتايل ج              تطو
فترات إقليمية مدة ) أ: ( مكانية خمتلفة مبساعدة صور ساتلية -جيمـع بـني ثالثـة مقاييس زمانية         

ــنوات؛ ١٠الواحــدة  ــنوية  ) ب( س ــترات س ــاء؛    -ف ــلى الوب ــزة ع ــنوية مرك ــترات ) ج( إثناس ف
وتسـاهم النهوج الثالثة، كل واحد ونوعه       . ية يف موقـع توالـد نـاقالت املـرض          سـنو  -أسـبوعية 

اخلــاص مــن املعلومــات، يف وضــع واعــتماد خــرائط للمــناطق املعرضــة لــلخطر، ومنــاذج للتنــبؤ، 
ونظــم لإلنــذار املــبكر يف جمــال الصــحة، واســتراتيجيات لالســتجابة واملراقــبة ميكــن تطبــيقها يف 

 .امها يف بلدان أخرى باملنطقةاألرجنتني وتكييفها الستخد
  

  املالحظات والتوصيات      -ثالثا  
أنشــئت فــرقة عمــل معنــية باســتخدام التكنولوجــيات الفضــائية يف الــرعاية الصــحية يف    -٨٥

وأصـبح مجـيع املشـاركني يف حلقـة العمل أعضاء يف فرقة             . مـنطقة أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي       
إنشــاء منــتدى ) أ: (رقة العمــل القضــايا واملواضــيع التالــيةويف الــبداية، ســتتناول فــ. العمــل هــذه

شـبكي لتـبادل املعلومـات واإلبالغ عن حالة املشاريع الوطنية وتبادل اآلراء والسعي للحصول       
اكـتمل إنشـاؤه يف   (عـلى الدعـم احلكومـي يف تنفـيذ الـرعاية الصـحية عـن بعـد، ومـا إىل ذلـك           

الصـحة للـبلدان األمريكية ضمن إطار إدارة         واستضـافته مـنظمة      ٢٠٠٥أكـتوبر   /تشـرين األول  
معاجلة مسألة بناء   ) ج(حتديـد املشـاريع الوطنـية واإلقليمـية املـتعلقة بالصحة؛            ) ب(؛  )املعـارف 

القـدرات يف جمال اخلدمات الصحية باستخدام تكنولوجيات السواتل فضال عن توحيد املعايري             
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بالسـواتل ومتطلـبات الربط واملواءمة يف       مبـا يف ذلـك العناصـر املشـتركة لـربوتوكول االنـتفاع              (
مـع مـراعاة التشـريعات القائمـة يف كـل بلـد والتعلـيم عـن بعد بالنسبة لقضايا الصحة                     ) املـنطقة 
 .العمومية

استكشاف ) أ: (واتفـق املشاركون على تنفيذ مبادرة إقليمية تستند إىل العناصر التالية            -٨٦
ار الوبـائي للحصول على شهادة أكادميية رمسية؛       إمكانـية التدريـب يف جمـال إيكولوجـيا االنتشـ          

إنشـاء قـاعدة بـيانات للصـور السـاتلية ورسـم اخلرائط ميكن استخدامها كأساس مشترك          ) ب(
وضــع خــرائط ) ج(وتكــون مــتاحة عــلى الويــب يف موقــع مــنظمة الصــحة للــبلدان األمريكــية؛ 

ســتجابة لكــل مــرض  للمــناطق املعرضــة لــلخطر ونظــم لإلنــذار املــبكر يف شــؤون الصــحة واال   
مـرض شـاغاس وغـريه مـن األمـراض املتصـلة بالكائـنات احلـية سـواء املـنقولة بواسـطة املاء أو                        (

الـبدء يف إنشاء رابطة لدراسة االنتشار الوبائي        ) د(؛  )اهلـواء أو الـتربة أو الـبعوض أو القـوارض          
إنشاء ) ه(ذات الصلة؛   عـن بعـد يف أمـريكا الالتينـية مـع إمكانـية انتساا إىل الرابطات العاملية                  

قـاعدة بـيانات عـن املؤسسـات واألفـراد العـاملني يف هـذا اـال، مع إقامة مركز إحالة يف كل                 
 . بدء مشروع إقليمي حمدد يف املستقبل القريب) و(بلد؛ 
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