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   مقدمة -أوال  
  اخللفية واألهداف        -ألف  

أوصـى مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه                   -١
ن فيينا بشأن   إعال: ألفية الفضاء "يف قـراره املعنون     ) اليونيسـبيس الثالـث   (يف األغـراض السـلمية      

ــيقات الفضــائية     )1("الفضــاء والتنمــية البشــرية  ــتحدة للتطب ــرنامج األمــم امل ــأن تعــزز أنشــطة ب  ب
املشــاركة التعاونــية فــيما بــني الــدول األعضــاء عــلى الصــعيدين االقلــيمي والــدويل مــن خــالل    

 .النتقاليةالتشديد على تنمية املعارف واملهارات يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات ا

ــا الســابعة        -٢ ــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دور وأق
 بــرنامج حلقــات العمـل والــدورات التدريبــية والــندوات واملؤمتــرات  ٢٠٠٤واألربعـني يف عــام  

  مث، أقــــــرت اجلمعــــــية العامــــــة الحقــــــا يف قــــــرارها)2(.٢٠٠٥املــــــزمع عقدهــــــا يف عــــــام 
ــؤرخ ٥٩/١١٦ ــانون١٠ املـ ــمرب / األول كـ ــيقات   ٢٠٠٤ديسـ ــتحدة للتطبـ ــم املـ ــرنامج األمـ  بـ

 .٢٠٠٥الفضائية لعام 

 ووفقــا لتوصــية اليونيســبيس الثالــث، عقــدت ٥٩/١١٦وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة  -٣
حلقـة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ             

ية الصـحية عـن بعـد يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ يف مدينة غوانغزهو،                والصـني حـول تطويـر الـرعا       
وقـــد نظّـــم حلقـــة العمـــل تلـــك الـــيت . ٢٠٠٥ديســـمرب / كـــانون األول٩ إىل ٥الصـــني، مـــن 

اسـتمرت مخسـة أيـام، مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة بالتعاون مع اللجنة           
ادئ، وتشــاركت يف استضــافتها ورعايــتها اإلدارة  االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــ 

الوطنـية الصينية لشؤون الفضاء، وهيئة آسيا واحمليط اهلادئ للتعاون املتعدد األطراف يف ميدان              
 .التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، ووزارة الصحة الصينية

ت احلالية وكانـت األهـداف الرئيسية حللقة العمل هي تبادل املعلومات حول املمارسا          -٤
للـرعاية الصـحية عـن بعد يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ومناقشة القضايا والشواغل والنهوج                
املـتعلقة بتطوير الرعاية الصحية عن بعد يف تلك املنطقة، من أجل إنشاء شبكة والتشجيع على                

رض ونظمـت زيـارة فنـية إىل أحـد املستشـفيات يف غوانغزهو ملشاهدة ع              . وضـع خطـة للتنفـيذ     
 .توضيحي حي للتطبيب عن بعد

وقـد أُعـد هذا التقرير لتقدميه إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                -٥
ــرا ممــاثال عــن حلقــة العمــل    . ٢٠٠٦يف دورــا التاســعة واألربعــني يف عــام    وهــو يكمــل تقري
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ل استخدام تكنولوجيا   املشـتركة بـني األمـم املـتحدة ووكالـة الفضاء األوروبية واألرجنتني حو             
الفضـاء ألغـراض الصـحة البشـرية لصـاحل بلـدان أمـريكا الالتينـية، والـيت تعاونت على تنظيمها             
ــنة قرطــبة،      ــية لألنشــطة الفضــائية، وعقــدت يف مدي ــية األرجنتين كمــا استضــافتها اللجــنة الوطن

 .(A/AC.105/860) ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ١٩األرجنتني، من 
  

  امج   الربن -باء  
قُدمـت عـروض يف صـلب املوضوع من ممثلي اإلدارة الوطنية الصينية لشؤون الفضاء،                -٦

ــيقات         ــيا والتطب ــيدان التكنولوج ــتعدد األطــراف يف م ــتعاون امل ــادئ لل ــيا واحملــبط اهل ــئة آس وهي
وبلــغ جممــوع العــروض املقدمــة أثــناء اجللســات . الفضـائية، ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي 

عرضــا تناولــت الــرعاية الصــحية عــن بعــد، والتطبيــب عــن بعــد، وإيكولوجــيا    ٣٣املواضــيعية 
 .االنتشار الوبائي، والتعليم عن بعد، واأليدز وفريوسه، وانفلونـزا الطيور

ومسحـت جلسات النقاش بإجراء مداوالت حول مواضيع منظمة دف تعيني أنشطة              -٧
عومـني عروضـا عـن حالـة اسـتخدام الرعاية           وقـدم مجـيع املشـاركني املد      . املـتابعة لـتلك املـنطقة     

 .الصحية عن بعد، وبرامج إيكولوجيا االنتشار الوبائي لصاحل التنمية املستدامة يف بلدام
  

  احلضور     -جيم   
أستراليا، :  مشـاركا من البلدان واملنظمات الدولية التالية ٦٠حضـر حلقـة العمـل حنـو          -٨

 تايلند، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، جنوب       أفغانسـتان، أوزبكسـتان، باكستان، بلجيكا،     
أفريقــيا، ســري النكــا، الصــني، العــراق، فييــت نــام، منغولــيا، نيــبال، اهلــند، الواليــات املــتحدة  

، وهيــئة آســيا واحملــيط )اليونســكو(األمريكــية، ومــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة 
ان التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية، ومكتب شؤون      اهلـادئ للـتعاون املـتعدد األطراف يف ميد        

 .الفضاء اخلارجي

واســتخدمت املــوارد املالــية املقدمــة مــن األمــم املــتحدة واجلهــات املشــتركة يف رعايــة    -٩
 ١٦احللقــة لســداد تكالــيف اللوجســتيات، والســفر جــوا، واإلقامــة، وبــدل اإلعاشــة الــيومي لـــ 

 .مشاركا من املنطقة
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   العروض  ملخص -ثانيا  
أُبلـغ املشـاركون بـأن مؤمتر آسيا واحمليط اهلادئ األول بشأن التعاون املتعدد األطراف                -١٠

ــانكوك مـــن     ــد يف بـ ــائية، عقـ ــيقات الفضـ ــيا والتطبـ ــيدان التكنولوجـ ــانون ١٨ إىل ١٤يف مـ  كـ
ويف ضـوء توصـيات ذلـك املؤمتـر، أُنشـئت اللجـنة التحضـريية آللـية آسيا                  . ١٩٩٤يـناير   /الـثاين 
يط اهلـادئ للـتعاون يف جمـال الفضـاء، وتكونـت مـن ممـثلني رفيعي املستوى من حكومات          واحملـ 

االحتـــاد الروســـي وأســـتراليا وإندونيســـيا وباكســـتان وبـــنغالديش وتايلـــند ومجهوريـــة كوريـــا  
 .النكا والصني ومنغوليا وسري

ال الفضاء  واختـذت أمانـة اللجـنة التحضـريية آللـية آسـيا واحملـيط اهلـادئ للتعاون يف جم                   -١١
وتتمـثل مهمـة اللجنة التحضريية تلك يف وضع توصيات من أجل إنشاء             . مـن بـيجني مقـرا هلـا       

معهـد آلسـيا واحملـيط اهلـادئ للـتعاون التكـنولوجي يف استكشـاف مـوارد الفضاء واستخدامها                   
 .يف األغراض السلمية

  
  التعليم عن بعد      -ألف  

ت مــنها األوســاط العلمــية يف الســنوات  ذُكــر أن مــن بــني املشــاكل الكــربى الــيت عانــ  -١٢
األخـرية اهلجـرة املزمـنة للكفـاءات مـن الـبلدان النامـية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية إىل                   

ومن األسباب الرئيسية لتلك اهلجرة الصعوبات      . الـبلدان األكـثر تقدمـا عـلى الصعيد الصناعي         
 بلداــم األصــلية بســبب االفــتقار إىل الــيت يواجههــا الباحــثون يف مواصــلة أنشــطتهم البحثــية يف

ولكـــن . إمكانـــيات االتصـــال مـــع نظـــرائهم الذيـــن يعملـــون يف الـــبلدان املـــتقدمة صـــناعيا       
التكنولوجــيات احلديــثة تتــيح الــيوم إمكانــية التــبادل املتواصــل لــلمعلومات بــتكلفة معقولــة          

 .ل أحناء العاملباستخدام االتصاالت بواسطة الفيديو فيما بني مراكز حبثية عديدة يف ظ

وقـد اختـذ مكتـب اليونسكو االقليمي للعلم والثقافة يف أوروبا مبادرة تستهدف تقدمي                -١٣
دورات دراســية مــتقدمة يف جمــال الطاقــة املــتجددة لــبلدان أوروبــا الشــرقية واجلنوبــية الشــرقية،  

عريضة والـدول العربـية، والصـني مـن خـالل اسـتخدام بنـية حتتية التصاالت سلكية والسلكية            
وتســتخدم اليونســكو ومــنظمات دولــية أخــرى منــوذج الــربط الشــبكي مــنذ ســنوات  . الــنطاق

أمــا اآلن، أي يف عصــر  . عديــدة مــن أجــل تنمــية الــتعاون يف شــىت جمــاالت احلــياة الفكــرية        
التكنولوجـيات احلديـثة لالتصـاالت واملعلومات، فمن املمكن أن تكون أنشطة الربط الشبكي              

 .ت عليه يف املاضيأكثر فعالية مما كان
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ــية      -١٤ ــا الشــرقية واجلنوب وقــد يثبــت الــربط الشــبكي العــايل األداء يف داخــل بلــدان أوروب
. الشــرقية، والــدول العربــية، والصــني، وفــيما بيــنها، أنــه أداة أساســية لــتعزيز البحــث والــتطوير 

دريبية، وتتمـثل األهـداف الرئيسـية للشـبكة يف مجـع املعلومـات ونشـرها، وترتيـب األنشـطة الت               
والــنهوض بعملــيات االبــتكار، وحتفــيز األخــذ بطــرق وأســاليب جديــدة الســتخدام املعــدات،    
ومــرافق اخلدمــات، وقواعــد البــيانات، مــع تشــجيع الباحــثني يف نفــس الوقــت عــلى الــبقاء يف    

 .مدم معظم الوقت

. لناميةوأُفـيد عـن وجـود أوجـه خلـل إقليمـية يف كل أحناء العامل، ال سيما يف البلدان ا                     -١٥
وقـيل إن الصـحة والـتعلّم مهـا مـن بـني االحتـياجات األساسـية للبشـر، ومـن أهم اجلوانب اليت                      
تؤثــر يف مســتوى رفاهــية الفــرد، كمــا أمــا شــرطان ال بــد مــنهما لعملــية التنمــية االقتصــادية    

فردمها ولـيس بإمكـان تقنـيات التعلـيم املعتادة واإلجراءات الطبية الروتينية أن حتدثا مب             . الشـاملة 
حتســنا جذريــا واســع الــنطاق يف فــترة وجــيزة ســواء يف الــرعاية الطبــية أو يف خفــض معــدالت   

ولكن ميكن حتقيق هذين اهلدفني     . األمـيـة لـدى السـكان، خصوصـا يف املـناطق النائـية والريفـية              
ومما يثبت صحة هذا القول     . باسـتخدام الـتعلُّم عـن بعـد وممارسـات الـرعاية الصـحية عـن بعـد                 

ربة املكتسـبة يف إطـار مشـروع لشـبكة الذهبـية الصـينية، وهـو مشروع عصري للتعليم عن                    اخلـ 
 .بعد أُعد للمدارس املتوسطة واالبتدائية يف املناطق الريفية

وقـد أصـبح واضـحا أيضـا أن االتصـاالت الساتلية تؤدي دورا هاما يف التعلّم عن بعد                    -١٦
تصـاالت من خالل إنشاء مركز املعلومات  وحتقّقـت اال . وتطبـيقات الـرعاية الصـحية عـن بعـد        

القـروي، بيـنما يوجد نظام لالتصاالت الساتلية يتيح بدوره تغطية مساحة كبرية دون أن تتأثر              
وتتميز احملطة الطرفية األرضية للمستعملني  . تكلفـة االتصـاالت بـبعد املسـافة أو املوقع اجلغرايف          

. التركيـب، ومرنة من حيث تقاسم املوارد      بكوـا منخفضـة الـتكلفة، سـريعة التجهـيز، سـهلة             
وبالــتايل، ميكــن أن تقــوم هــذه اخلدمــة الســاتلية بــدور هــام يف التنمــية االقتصــادية واالجتماعــية 

 .للمناطق الريفية الفقرية

ويضـاف إىل مـا تقـدم أن العديـد مـن مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ مـنعزل عن املراكز              -١٧
وبـناء علـيه، فـإن اخلـربة املكتسبة يف التعلّم عن بعد         . ة مـتخلفة  العمرانـية ويشـكو مـن بنـية حتتـي         

وتطبـيقات الـرعاية الصـحية عـن بعـد يف الصـني مفيدة للبلدان األخرى يف منطقة آسيا واحمليط                    
 .اهلادئ
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  الرعاية الصحية عن بعد والتطبيب عن بعد                  -باء  
االتصــاالت، إىل جانــب لوحــظ أن الــتطورات الســريعة يف تكنولوجــيات املعلومــات و -١٨

ــرعاية        ــتقدمي ال ــناس ب ــية الــيت يقــوم ــا ال ــبحوث الفضــائية أخــذت تغــير الكيف اإلجنــازات يف ال
ويـــتعني عـــلى مجـــيع مســـتخدمي تكنولوجـــيات املعلومـــات واالتصـــاالت  . الصـــحية وتلقّـــيها

ة واألحبـاث الفضـائية ألغـراض متصـلة بالصحة، مبا يف ذلك املرضى، وأخصائيو الرعاية الصحي         
ومديـروها، أن يـتكاتفوا مـن أجـل حتسـني االسـتفادة مـن تلـك املنجزات يف تلبية االحتياجات                     

 .إىل الرعاية الصحية

ويتمـيز نظـام التطبيـب عن بعد بكونه سهل االستعمال، وهو مياثل أي نظام إلكتروين                 -١٩
صممة وتـتألف الـنظم األرضـية للتطبيـب عـن بعـد أساسـا من براجميات طبية م                 . حموسـب آخـر   

حسـب الطلب ومدجمة باملعدات احلاسوبية إىل جانب أدوات للتشخيص الطيب متصلة بدورها             
وميكن .  أو حلقة اتصال أرضية    (VSAT)مـن خالل حمطة طرفية ساتلية ذات فتحة صغرية جدا           

عـادة إرسـال السـجالت الطبـية للمرضـى إىل األطـباء األخصـائيني إمـا مقدما وإما على أساس                     
ويقـوم األطـباء األخصـائيون بدورهـم بدراسـة السـجالت وتشخيص املرض              . الوقـت احلقـيقي   

. والتوصــية بــنظام العــالج مــن خــالل االئــتمار بواســطة الفــيديو مــع املرضــى واألطــباء احمللــيني  
ويكفي األطباء  . ويكفـي التدريب لفترة قصرية على التعامل ذا النظام بالنسبة لألطباء احملليني           

يات واألطـباء الريفيني أن يتلقوا فترة وجيزة من التدريب على التعامل  األخصـائيني يف املستشـف   
 .ويستطيع التقنيون يف املستشفيات أن يتكفلوا بتشغيل هذا النظام وصيانته. ذا النظام

لقــد أعطــت التكنولوجــيا الالســلكية التطبيــب عــن بعــد مــزيدا مــن املــرونة وإمكانــية      -٢٠
املزود بشبكات استشعار طيب راسخة السماح باتباع وج        ويستطيع التطبيب عن بعد     . الـنقل 

وقد تطور التطبيب عن بعد وطبق على نطاق . غـري اقتحامـية وغري فاعلة يف االختبارات الطبية       
ــن مرضــى إىل مالحــني          ــتلفني، م ــاس خم ــيقي ألن ــزمن احلق ــة الصــحية بال واســع يف رصــد احلال

 .فضائيني

 ,IsfTeH)طبيـب عـن بعد والرعاية الصحية اإللكترونية   وأُفـيد بـأن اجلمعـية الدولـية للت     -٢١

www.istf.net)    هــي مــنظمة ال تســتهدف الــربح تــتألف عضــويتها مــن رابطــات ومؤسســات ،
ــية، ومــن أفــراد وطــالب، وقــد أُنشــئت مبوجــب      ــية وإقليمــية ودول ومــنظمات وشــركات وطن

ية والدولية املعنية بالتطبيب    وهـي اهليـئة الدولـية الـيت متثّل املنظمات الوطن          . القـانون السويسـري   
وينصـرف عمل هذه اجلمعية إىل ترويج التطبيب عن         . عـن بعـد والـرعاية الصـحية اإللكترونـية         

بعـد، والـرعاية عن بعد، واخلدمات الصحية عن بعد، والصحة اإللكترونية بشكل عام يف كل                
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تيسر اتصاالا الدولية، وهـي تدعـم الـرابطات واجلمعـيات الوطنـية يف انطالقها و           . أحنـاء العـامل   
كمـا أـا تسـتهدف نشـر املعـارف واملعلومـات واخلـربات، وتسـهيل التعمـيم الدويل للمعارف                    
واخلـربات يف جمـال التطبيـب عن بعد والصحة اإللكترونية، وتوفري إمكانية الوصول إىل اخلرباء                 

طها التعليمي، دورة   وهي تقدم، يف إطار نشا    . املعـترف ـم يف هـذا املـيدان عـلى نطـاق عـاملي              
دراســية مكــثفة مــتعددة التخصصــات بشــأن التطبيــب عــن بعــد والــرعاية الصــحية اإللكترونــية  

 .بالتعاون مع اجلامعة الدولية للفضاء

وأُبلغـت احللقـة بـأن االبتكار يف توفري اخلدمات الطبية عن بعد بدأ يف أستراليا يف عام                    -٢٢
ــلخدمات   ١٩٢٨ ــية لـ ــية امللكـ ــاء اجلمعـ ــرة  بإنشـ ــية الطائـ ــيا   . الطبـ ــية حالـ ــذه اجلمعـ ــدم هـ  وتقـ
 بواســطة نظــام التطبيــب عــن ٦٠ ٠٠٠ مشـورة طبــية للمرضــى ســنويا، مــنها حنـو   ٢١٠ ٠٠٠
وتقـدم معظـم حكومات الواليات األسترالية خدمات صحية عن بعد على نطاق واسع،        . بعـد 

وبــدأت أســتراليا يف . ىمــن العواصــم الكــربى واملراكــز االقليمــية إىل اــتمعات احمللــية الصــغر 
تقـدمي بعـض خدمات التطبيب عن بعد إىل البلدان القريبة منها يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،                 

وهـناك أيضـا الشبكة األسترالية للخدمات       . ومعظـم هـذه اخلدمـات يقـدم عـن طـريق السـواتل             
 أســتراليا، وهــي األكادميــية والبحثــية الــيت تقــدم طائفــة مــن اخلدمــات إىل األوســاط البحثــية يف  

نشـطة يف مـنطقة آسـيا واحمليط اهلادئ من خالل مبادرات يذكر منها على سبيل املثال الشبكة                  
 .املتقدمة آلسيا واحمليط اهلادئ

ومــا فتئــت مؤسســة الكومنولــث للــبحوث العلمــية والصــناعية جتــري جتــارب لــبعض      -٢٣
مثل العرض اإليضاحي   (نطاق  طـرائق التطبيـب عـن بعـد املبـتكرة باسـتخدام ترددات عريضة ال              

وقد أثبتت تلك العروض اإليضاحية والتجارب اإلكلينيكية       ). للتدريـب اجلـراحي عرب القارات     
للـرعاية الصـحية عـن بعد عرب شبكات متطورة أن استخدام نطاقات أعرض ال يؤدي فحسب                 

 ميكّن أيضا   إىل جعـل التطبـيقات التقليدية للرعاية الصحية عن بعد تعمل بشكل أسرع، بل إنه              
مل تؤخذ  " احلضـور عـن بعد    "مـن اسـتخدام تطبـيقات جديـدة بفضـل توفـريه درجـة أعـلى مـن                   

وقــد عــاىن التطبيــب عــن بعــد يف . بعــني االعتــبار مــن قــبل يف مــيدان الــرعاية الصــحية عــن بعــد
أســتراليا مــن ضــعف الــتمويل واالفــتقار إىل الكــتلة احلديــة املطلوبــة، ممــا أدى إىل عجــز بــرامج  

ــية     . ة عــن االســتمرار كــثري ــية االنتقال وقــد أنشــأت احلكومــة األســترالية مؤخــرا الســلطة الوطن
ومن املتوقّع أن يسفر هذا التطور عن حدوث توسع أكثر مشوال           . للـرعاية الصـحية اإللكترونية    

 .وتنسيقا للتطبيب عن بعد يف أستراليا

ــثر انعـــ    -٢٤ ــغر واألكـ ــتراليا األصـ ــفيات أسـ ــد مـــن مستشـ ــتقر العديـ زاال إىل املوظفـــني ويفـ
ــة واســعة مــن         ــلمحافظة عــلى املهــارات عــرب طائف املتخصصــني والعــدد الكــايف مــن املرضــى ل
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وتـتطلع هـذه املستشـفيات عـلى حنـو مـتزايد إىل التطبيـب عـن بعد ملساعدا يف                 . التخصصـات 
ولكـن معظـم التكنولوجـيات احلالية للرعاية الصحية عن بعد ال يستطيع دعم              . تقـدمي خدماـا   

طائفـة عريضـة مـن اخلدمـات الطبـية، ال سـيما مـا كـان مـنها يف إطـار إكلينيكي حرج ومعقّد                         
وكــثريا مــا يعتــرب طــب الطــوارئ جمــاال مــن جمــاالت التطبــيق احلديــثة أو   . مــثل طــب الطــوارئ

املســتقبلية، ألن البنــية التحتــية الشــائعة االســتخدام للتطبيــب عــن بعــد ال ميكــنها توفــري الشــعور 
مبا يسمح لفريق يعمل يف حالة طوارئ بالتعاون بسالسة مع أخصائي يف            "  بعد باحلضـور عـن   "

 .مكان بعيد

وأنشــأت مؤسســة الكومنولــث للــبحوث العلمــية والصــناعية، ودائــرة املــنطقة الغربــية     -٢٥
لـلخدمات الصحية يف سيدين الوحدة االفتراضية للرعاية احلرجة، وهي عبارة عن نظام متطور              

 بعـد يسـتخدم تكنولوجـيات الفـيديو الـرقمي واإلنترنت العريضة النطاق              للـرعاية الصـحية عـن     
يف أقسـام الطـوارئ والـرعاية املكـثّفة والتولـيد بني            " حبضـور عـن بعـد     "مـن أجـل تقـدمي الدعـم         

وهو نظام شفاف . مستشـفيني متـباعدين، وذلك عرب وصلة خمصصة تستخدم األلياف البصرية          
ر حضورا حقيقيا عن بعد يف جمال إكلينيكي معقّد وحرج متامـا تسـتخدمه هيـئة التمريض ويوف     

وقــد بــدا اســتخدام هــذه . ومل يكــن مــتاحا حــىت ذلــك احلــني لدعــم الــرعاية الصــحية عــن بعــد 
، وثبتــت جناعــتها يف  ٢٠٠٣ديســمرب /الوحــدة عملــيا يف جتــربة إكيلينيكــية يف كــانون األول    

ا لدى مستعمليها، وتوقعات نطاق     العديـد مـن حـاالت رعاية املرضى، متجاوزة توقعات قبوهل          
ويـدل الـنجاح الواضـح هلـذه الـتجربة على أن التطبيب عن بعد          . تطبـيقاا وعـدد اسـتخداماا     

ميكـنه، بالتكنولوجـيا املناسـبة، أن يقـدم بشـكل روتـيين خدمـات رعايـة معقّدة وحرجة كانت                
 .تعترب من قبل غري مناسبة متاما للتطبيب عن بعد

، ١٩٩٧كـز التطبيـب عن بعد التابع ملستشفى بيجني الذي أنشئ يف عام              وأُفـيد عـن مر     -٢٦
وهـو مسـؤول أساسـا عـن االستشـارات عـن بعـد، والتعلـيم والـتعلّم عـن بعد، واألعمال املتصلة             

ويستخدم املركز وسائل اتصال خمتلفة، مثل خطوط اهلاتف العادية والسواتل       . بالتطبيب عن بعد  
وقد أقام عالقات تطبيب . جمهز مبعدات من إنتاج شركات خمتلفةواإلنترنـت ضمن غريها، وهو     

عــن بعــد مــع مستشــفيات شــاملة ومستشــفيات أولــية يف مــنطقة هونــغ كونــغ الصــينية اإلداريــة    
ــباي، وزينجــيانغ،      ــغ، وسيشــوان، وشــاندونغ، وشانشــي، وهي اخلاصــة، ويف مقاطعــات غوانغون

 حالة من   ١ ٠٠٠ات األخرية ما يزيد على      وقـد سـجل املركـز يف السنو       . وكويـنغهاي، والتيبـت   
 .االستجابة لالستشارات عن بعد ومن أنشطة التعليم والتعلّم عن بعد

ــيات التشــخيص       -٢٧ ــروج تقن ــيق تكنولوجــيا التواصــل عــن بعــد ميكــن أن ي ــيل إن تطب وق
 والعــالج املســتخدمة يف الطــب الصــيين التقلــيدي لفــائدة املــزيد مــن الــناس وأن حيســن الوقايــة  
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فأسـاليب التشـخيص يف الطـب الصـيين التقليدي،     . والعـالج مـن أمـراض القلـب حتسـينا كـبريا           
كمالحظـة اللسـان والوجـه والـيدين وقـياس النـبض، عـلى سـبيل املـثال، ميكـن أن تستخدم يف                     

أمراض القلب يف الطب    "ومـن شـأن إنشـاء منصـة على اإلنترنت ملوضوع            . التطبيـب عـن بعـد     
ويــر مـزاياه يف جمــال التطبيـب عــن بعـد أن يقتصــد يف الوقـت ونفقــات     ، وتط"الصـيين التقلـيدي  

ويقـوم موظفون طبيون  . السـفر للمرضـى الذيـن لديهـم معـدات التطبيـب عـن بعـد يف مـنازهلم              
برصـد الصــور الـيت ترســل إىل مركـز التطبيــب عـن بعــد وميكـن نشــرها عـرب اإلنترنــت للتوعــية       

 .ثر به يف كل أحناء العاملباملفعول العالجي لذلك الطب وزيادة التأ

وقـد عرضـت املشـاكل الـيت تواجـه يف تقـدمي خدمـات التطبيـب عـن بعـد عـلى النحو                         -٢٨
تكلفة إنشاء نظام للتطبيب عن ) ب(البنـية التحتـية لالتصـاالت املـتاحة يف املـنطقة؛           ) أ: (الـتايل 
انونـية خلدمات   اجلوانـب الق  ) ه(رسـوم االتصـاالت؛     ) د(رسـوم استشـارة اخلـرباء؛       ) ج(بعـد؛   

ويعترب تطوير التطبيب عن بعد ضروريا للصني       . التطبيـب عـن بعـد وللموظفني املشاركني فيها        
نظـرا لوجـود نقـص يف أعـداد اخلـرباء الطبـيني املؤهلـني تأهـيال عالـيا يف املـناطق الريفية والنائية                         

 .الشاسعة

صيل منافع تكنولوجيا   وأُبلغـت حلقـة العمـل أنـه متاشيا مع السعي إىل حتقيق هدف تو               -٢٩
الفضــاء إىل ســكان املــناطق الريفــية والنائــية، اختــذت مــنظمة الــبحوث الفضــائية اهلــندية زمــام     

وقد استرعى النجاح الذي    . ٢٠٠١املـبادرة إلنشـاء شـبكة فضـائية للتطبيـب عـن بعـد يف عام                 
 جتربة اهلند   حققـته اهلـند يف جمـال التطبيـب عـن بعد انتباه بلدان أخرى، ومن املمكن أن تكون                  

يف هــذا الصــدد مفــيدة للعديــد مــن الــبلدان النامــية الــيت تواجــه مشــاكل مماثلــة يف توفــري مــنافع   
 .الرعاية الصحية احلديثة للمناطق النائية والريفية

وسـعيا إىل حتقـيق أهدافهـا يف اسـتخدام التكنولوجـيا الفضـائية لتحقـيق منافع جمتمعية،                   -٣٠
 نظاما للتطبيب عن    ٢٠٠١نوفمرب  / اهلندية يف تشرين الثاين    اسـتهلت مـنظمة الـبحوث الفضائية      

بعــد عــرب الوســائل الفضــائية يــربط مستشــفيات أبولــو يف شــيناي مبستشــفى ريفــي يف أرغونــدا  
وقــد مت اآلن توســيع شــبكة مــنظمة الــبحوث الفضــائية اهلــندية اخلاصــة  . بواليــة أنــدرا بــراديش

طق الريفــية النائــية، مبــا فــيها واليــة جــامو   مستشــفى يف املــنا١٥٠بالتطبيــب عــن بعــد لتشــمل 
وكشـمري، وجزر أندامان ونيكوبار، وجزر الكشادويب، واملنطقة الشمالية الشرقية، واملناطق           

 مستشفى ختصصيا   ٢٢القبلـية النائـية يف الواليـات اهلـندية الوسـطى واجلنوبية، وهي موصولة بـ              
جيع، ويوجد طلب على التوسع يف      وحظيـت هـذه الـتجربة حىت اآلن بالتش        . يف املـدن الكـربى    

 .إنشاء مثل هذه املرافق



 

 10 
 

 A/AC.105/868

، افتــتح مــرفق أمريــتا للتطبيــب عــن بعــد يف كافــارايت  ٢٠٠٣يــناير /ويف كــانون الــثاين -٣١
وكان .  ميال حبريا من ساحل والية كرياال اهلندية       ٢٢٠جبـزر الكشـادويب، الواقعـة عـلى بعد          

اال تـبدأ يف اسـتخدام التطبيب عن بعد لعالج   معهـد أمريـتا للعلـوم الطبـية أول مؤسسـة يف كـري           
املرضـى يف املــناطق النائــية يف اهلــند، مــثل جـزر الكشــادويب، وبــورت بلــري يف جــزر أندامــان،   
ولـيه يف سلسـلة جـبال الداخ، وعمـل بذلـك عـلى حتقيق حتسن كبري يف نوعية الرعاية الصحية          

 .اليت تقدم إىل السكان احملليني

نامج أمريـتا للتطبيـب عـن بعـد يف تقـدمي مشـورات متخصصة عن                وتتمـثل أهـداف بـر      -٣٢
بعـد إىل األطـراف النائـية مـن اهلـند إلطـالع األطـباء يف تلـك املراكـز األولـية النائـية عـلى آخر                           
الـتطورات يف مـيدان الطـب مـن خالل وسائط مثل احللقات الدراسية الدولية وحلقات العمل                 

ت والثقة بالنفس لدى األطباء يف تلك املراكز األولية النائية والـربامج التعليمـية، ولـتعزيز املهارا      
 .وملساعدم يف بناء عالقات أفضل مع مرضاهم

وأُبلغـت حلقـة العمل كذلك عن وجود وحدات كثرية للرعاية الصحية يف باكستان،               -٣٣
تــتراوح بــني معــاهد راســخة للــرعاية الصــحية يف املــدن الكــربى وعــيادات صــغرية مــتردية           

ــناطق الريفــية األوضــ ولكــن املشــكلة الرئيســية هــي أن املمارســني واخلــرباء يف جمــال    . اع يف امل
الصـحة ليسـوا موزعـني توزيعـا مـتوازنا، ألن معظـم األطباء واملمارسني يفضلون أال يعملوا يف           

 .مناطق نائية

وبالــنظر إىل املــزايا العديــدة للتطبيــب عــن بعــد، قــررت حكومــة باكســتان توفــري تلــك  -٣٤
وتتوخى اخلطط املستقبلية إدماج النظام الدويل للتطبيب       . دمـة جلمـيع املناطق النائية يف البلد       اخل

عـن بعـد بغـية تعزيـز أنشـطة البحـث الطـيب واستطالع رأي اخلرباء يف امليادين الطبية اليت تعاين           
 هو VSATويعتـرب نظـام احملطـات الطرفـية ذات الفـتحة الصغرية جدا             . حالـيا مـن أوجـه قصـور       

ألنسـب، ولكـن نظرا لتكلفته املرتفعة، واالفتقار إىل التمويل الالزم تبين أنه من الصعب توفري         ا
وستقام يف البداية حمطتان من هذا القبيل     . هـذه التكنولوجـيا جلمـيع املناطق الريفية يف باكستان         

. انيةيف مستشـفيني، أحدمهـا يف موقـع مركزي، واآلخر يف موقع ناٍء يف مقاطعة السند الباكست                
 ميغابيت يف ١ كيلوبيت و٥١٢وسـتعمل الوصـلة السـاتلية بـنطاق تـرددي تـتراوح سرعته بني         

ــية ــترددي     . الثان ــنطاق ال ــنطاق Cوسيســتخدم هلــذه الشــبكة أجهــزة مرســلة مســتجيبة بال  أو ال
 . املوسعCالترددي 

 : وأُبلغــت احللقــة بــأن الوضــع احلــايل للتطبيــب عــن بعــد يف أفغانســتان هــو كمــا يــلي    -٣٥
ــية ألفغانســتان؛      ) أ( ــرامج وزارة الصــحة العموم ال توجــد أي أنشــطة للتطبيــب عــن بعــد يف ب
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تسـتخدم اهلواتـف الـنقالة وأجهـزة الـراديو يف حـاالت الطوارئ ويف التأهب واالستجابة                  )ب(
، اسـتهل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي وحكومتا           ٢٠٠٤يف عـام    ) ج(يف حـاالت األوبـئة؛      
ــند والواليـــات املـــ  ــتان؛   اهلـ ــيا للتطبيـــب عـــن بعـــد يف أفغانسـ ــية مشـــروعا جتريبــ تحدة األمريكـ

حضـر وفـد مـن وزارة الصـحة العمومـية املؤمتـر الـدويل للتطبيـب عن بعد الذي عقد يف             )د( و
 .٢٠٠٥مارس / آذار١٩ إىل ١٧بنغالور باهلند من 

، تولـــت مـــنظمة الـــبحوث الفضـــائية اهلـــندية، بدعـــم مـــن ٢٠٠٥أغســـطس /ويف آب -٣٦
تــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وحكومــة الواليــات املــتحدة األمريكــية، تدريــب مخســة مــن مك

: وتتمـثل اخلطـوات الالحقـة املـتوخاة للتنفـيذ فـيما يلي            . األخصـائيني الطبـيني األفغـان يف اهلـند        
بدعم من ) يف مبىن مستشفى أنديرا غاندي(إنشـاء أول مركـز للتطبيب عن بعد يف كابول           )أ(

اختـيار مستشـفيات أخرى الستهالل مشاريع       ) ب(حوث الفضـائية اهلـندية؛      خـرباء مـنظمة الـب     
إعـداد خطـة كاملة لوضع مشاريع للتطبيب     ) ج(للتطبيـب عـن بعـد يف املقاطعـات األفغانـية؛ و           

 .عن بعد

وأُبلغــت حلقــة العمــل أنــه عــندما بــدأ مشــروع التطبيــب عــن بعــد يف تايلــند يف عــام       -٣٧
ة مرتـبطة بـنقص األطـباء ذوي اخلـربة وحسـب، وإمنا كانت              ، مل تكـن املشـاكل احلامسـ       ١٩٩٥

ومـن مث فقـد نفّذت وزارة       . مرتـبطة أيضـا مبحدوديـة تـوزع املوظفـني الصـحيني يف أحنـاء الـبلد                
ــند املشــروع مســتخدمةً الســاتل كواســطة للشــبكة     ــية يف تايل ــد مت تقســيم  . الصــحة العموم وق

ري أن تايلند واجهت أزمة اقتصادية يف      غ. املشـروع إىل ثـالث مـراحل متـتد على ثالث سنوات           
 .بداية املرحلة الثانية مما أدى إىل إرجاء املرحلتني الثانية والثالثة

أمـا التطبـيقات الـيت يتـيحها النظام فهي االستشارة عن بعد واالئتمار عن بعد والطب                   -٣٨
 بعد  اإلشـعاعي عـن بعـد ودراسـة األمراض عن بعد والطب النفسي عن بعد وطب القلب عن                 

وقـد أجـري تقيـيم للمشـروع خالل     . والتعلـيم عـن بعـد ونقـل البـيانات واالتصـاالت الصـوتية          
فقـد كـان اسـتعمال االستشارة عن بعد قليال    . فـترة األزمـة االقتصـادية وكانـت النـتائج مفـيدة        

جـدا؛ وكـان التعلـيم عـن بعـد وائـتمار املسـؤولني اإلداريـني عـن بعـد مهـا التطبـيقني الوحيدين                         
وبين التقييم أيضا   . وكانـت اإلنترنـت األكـثر اسـتعماال، تلـيها االتصاالت اهلاتفية           . لنياملسـتعم 

أنـه مـن غـري اـدي اإلبقـاء عـلى املرحلـتني املقبلـتني ومتابعـتهما، وبالـتايل فقـد مت التخـلي عن                          
 .٢٠٠٣املشروع يف عام 

لة ميكــن ولوحــظ أنــه مــن الــالزم لــدى التخطــيط لــربط مستشــفيني البحــثُ عــن وســي   -٣٩
الـتعويل علـيها يف إتاحـة إمكانـية مـتابعة وقـائع املؤمتـرات بواسـطة الفـيديو عند الطلب وتكون                   
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هوائيات قناة لالتصال عن طريق  وتستخدم يف الوقت الراهن. األكـثر فعالية من حيث التكلفة 
ــا  ــتائج جــيدة، مــع اخنفــاض تكالــيف     . يغمــن طــراز ي وقــد أســفرت هــذه التكنولوجــيا عــن ن

 وقُدر أن نظام االئتمار بالفيديو عن طريق اإلنترنت أن يغطي تكاليفه يف غضون عام               .الصـيانة 
 .واحد بعد بدء العمل به

وأُبلغــت حلقــة العمــل أن اخلدمــات الصــحية تواجــه عــدة مشــاكل يف املــناطق النائــية      -٤٠
تحتية احمللية  ومن بني تلك املشاكل العزلة والنقل واالتصال وضعف البنية ال         . والريفـية يف نيـبال    

وأمـام تلك املشاكل، ميكن أن  . ونـدرة فـرص التعلـيم اإلضـايف لألطـباء وعمـال قطـاع الصـحة          
ــرعاية الصــحية يف      تــنطوي تكنولوجــيات الصــحة عــن بعــد عــلى إمكانــات كــبرية لتحســني ال

ففـــي جمـــال الـــرعاية الصـــحية األولـــية، ميكـــن أن تســـاعد . املـــناطق النائـــية والريفـــية يف نيـــبال
ــي ــة        تكنولوج ــة احلــاالت العصــيبة، وإتاح ــد يف تشــخيص ومعاجل ــن بع ــرعاية الصــحية ع ات ال

معلومــات قــيمة وفــرص الــتعلّم للعــاملني يف قطــاع الصــحة، واملســاعدة عــلى اختــاذ القــرارات    
 .املتعلقة بنقل املرضى، وزيادة معدل استبقاء هؤالء العاملني من خالل حتسني االتصاالت

حية الـثانوية، فـيمكن أن تسـاعد الرعاية الصحية عن بعد يف     أمـا يف جمـال الـرعاية الصـ          -٤١
تشـخيص ومعاجلـة احلـاالت العصـيبة، وتوفـري فـرص أفضل لألطباء يف التعليم الطيب األساسي،              
والتعجـيل يف تطبـيق املعـارف اإلكلينيكية اجلديدة يف املستشفيات النائية، وإتاحة فرص إلجراء     

. اء األطـباء يف املستشـفيات النائـية بتحسني االتصاالت         الـبحوث يف هـذا اـال، وزيـادة اسـتبق          
بــيد أن هــنالك أيضــا عــدة مشــاكل خاصــة باملــناطق النائــية يف نيــبال قــد تؤثــر يف تنفــيذ حلــول 
الــرعاية الصــحية عــن بعــد، وهــي عــلى وجــه الــتحديد هــبوط مســتوى تدريــب عامــلي قطــاع   

ــة واخنفــاض م   ســتويات التعلــيم والوعــي والفقــر  الصــحة يف اــتمعات احمللــية واحلواجــز اللغوي
 .املدقع الذي يعاين منه السكان احملليون

وأُفــــيد بــــأن وزارة العــــلم والتكنولوجــــيا يف العــــراق أُنيطــــت مبهمــــة إقامــــة جمــــتمع   -٤٢
وسوف جيري ربط هذه .  وزارة٣٥ومثـة خطة إلنشاء شبكة السلكية تربط بني     . لـلمعلومات 

طـريق شـبكة بغداد الالسلكية العاملة بالنطاق الترددي         الشـبكة الداخلـية بـبوابة اإلنترنـت عـن           
ويف الوقت الراهن بلغ عدد     . العـريض وهـي تشـكّل أحـد املشاريع الرئيسية لوزارة االتصاالت           

 وزارة، واملناقشــات جاريــة بشــأن اقــتراحات الســتعمال تطبــيقات      ١٣الــوزارات املوصــولة  
 . تلك الشبكةمن خالل) مثل خدمات االستشارة الطبية عن بعد(صحية 

ويسـتهدف أحـد املشـاريع الكـربى الـيت تعـتزم وزارة الصـحة تنفيذها يف العراق إقامة                    -٤٣
وقـد بـدأ توفري     . شـبكة اتصـاالت لتطبـيقات الـرعاية الصـحية اإللكترونـية يف مجـيع أحنـاء الـبلد                  
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وتـربط الشـبكة بـني أقسام خمتلفة يف         . خدمـات التطبيـب عـن بعـد يف أحـد مستشـفيات بغـداد              
ومت التوصل ). مـثل وحـدات الطـب اإلشـعاعي والعـالج والعـناية املركـزة، وغريها          (ستشـفى   امل

واحلاجة ) ب(ضـرورة تعزيـز اخلدمـات الصحية والرعاية الطبية؛          ) أ: (إىل االسـتنتاجات التالـية    
وضــرورة إجــراء دراســة عــن أحــوال املستشــفيات ) ج(إىل تــزويد املستشــفيات خبــرباء أكفــاء؛ 

وتعلـيق العـراق أمهـية قصـوى عـلى الـتعاون معه             ) د(وقدراـا ومسـتلزماا؛     واملراكـز الصـحية     
وضرورة التنسيق بني وزارة ) ه(وحصـوله عـلى الدعـم املـايل مـن اخلارج يف القطاع الصحي؛       

 .الصحة يف العراق ومنظمة الصحة العاملية وسائر الكيانات اليت هلا صلة بقطاع الصحة

 منغولـيا تسـلّم بأمهـية تطوير التكنولوجيات اإللكترونية          وأُبلـغ املشـاركون أن حكومـة        -٤٤
وال سـيما اخلدمـات الصـحية اإللكترونــية، إذ توجـد لديهـا مــناطق مترامـية األطـراف ومتــناثرة        

ويف . ويف هـذا الصـدد، تـنفّذ احلكومة حاليا برناجمني وطنيني وبضعة مشاريع أخرى             . السـكان 
.  لتحســني التكنولوجــيا املــتعلقة بالصــحة ، وافقــت احلكومــة عــلى بــرنامج وطــين ٢٠٠٢عــام 

إنشـاء قـاعدة مـتكاملة للبيانات        )أ: (وسـيجري تنفـيذ األنشـطة التالـية يف إطـار ذلـك الـربنامج              
ــات قطــاع الصــحة؛    ــدء العمــل بطــريقة التشــخيص وإســداء املشــورة     ) ب(وشــبكة ملعلوم وب

وإقامة شبكة ) ج(نية؛ والتدريـب عـن بعـد وإقامـة مكتـبة إلكترونـية واألخذ بالتجارة اإللكترو              
 .داخلية للمستشفيات واستحداث سجالت إلكترونية لألمراض

املســـتعني " e-Mongolia"، متـــت املوافقـــة عـــلى الـــربنامج الوطـــين     ٢٠٠٥ويف عـــام   -٤٥
ــيا وحتقــيق التنمــية      ــتطوير القــدرات االقتصــادية واالجتماعــية يف منغول ــية ل بالوســائل اإللكترون

. ل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف مجيع قطاعات اتمع       املسـتدامة مـن خالل استعما     
اســتخدام تكنولوجــيا املعلومــات واالتصــاالت    "وتــبعا لذلــك، متــت املوافقــة عــلى مشــروع      
مجــع البــيانات ) أ: (وأفضــى إىل النــتائج التالــية" لتحســني اخلدمــات الصــحية يف املــناطق الريفــية

ووضع قواعد بيانات تفاعلية ملعاجلة     ) ب(الطفل؛  املـتعلقة بسـجالت الصـحة اإلجنابـية وصحة          
 .واالضطالع بأنشطة تدريبية لفائدة موظفي الصحة احملليني) ج(احلاالت؛ 

الذي يهدف إىل إتاحة    " أمـراض القلـب والشرايني    مركـز تشـخيص     "وهـناك مشـروع       -٤٦
ن بعد  أفضـل اخلـربات يف جمـال أمـراض القلـب ألطـباء املقاطعـات من خالل شبكة للتطبيب ع                   

نظام التعلّم والتعاون فيما بني األطباء      "ومشروع  . وموقـع متخصـص على اإلنترنت يف منغوليا       
الـذي يهدف إىل متكني األطباء يف مجيع أحناء البلد من التعاون املباشر عرب اإلنترنت               " عـن بعـد   

ولذلـك فقـد بلغـت اخلدمات الطبية املقدمة عن بعد مستوى            . عـلى تشـخيص املشـاكل الطبـية       
مهمـا مـن الـتطور يف منغولـيا؛ ومـع ذلـك مـا زال مثـة جمال واسع لزيادة حتسني تلك اخلدمات                        

) ب(حتسـني املـناخ القـانوين للتطبيـب عـن بعـد والـتعلّم عـن بعد؛              ) أ: (ويشـمل ذلـك مـا يـلي       



 

 14 
 

 A/AC.105/868

وتدريب املهنيني الطبيني على   ) ج(ووضـع اهلـيكل الـالزم إلقامـة مستشفى وخمترب إلكترونيني؛            
ــارام؛   التطبيــب عــن   ــارفهم ومه ــد لتحســني مع ــية   ) د(بع ــات املال ــتكامل يف اخلدم ــيق ال وحتق

 . وختصيص مزيد من األموال لتمويل خدمات التطبيب عن بعد) ه(للمرافق الصحية؛ 

وأُفـيد بـأن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ليس لديها حىت اآلن برنامج للتطبيب عن         -٤٧
 املمارسـة احلالية، يقوم مركز تسخري املعلومات والتعليم         ويف. بعـد والـرعاية الصـحية عـن بعـد         

لألغـراض الصـحية بـتوفري املعلومـات الصـحية بقصـد الـنهوض بـاألحوال الصحية والوقاية من                   
ــري العــالج      ــيس بقصــد توف ــام األول، ولكــن ل ــراض يف املق ــربامج أو   . األم وتســتخدم بعــض ال

ــدز    ــيل األي ــتعلقة بقضــايا مــن قب ــتدخني والصــحة   املشــاريع الصــحية امل  وفريوســه واحلــد مــن ال
اإلجنابـية خطـا هاتفـيا ساخنا إلسداء املشورة، بينما تعتمد برامج ومشاريع صحية أخرى على                

ــيم واملقاطعــات     ــبادلة بــني األقال ــتقارير اليومــية املت ــلجأ  . االتصــاالت اهلاتفــية يف ال وكــثريا مــا ي
ــون الصــحيون يف املستشــفيات إىل اســتخدام اهلواتــف     ــلى   املوظف ــنقالة للحصــول ع ــتة وال الثاب

 .املشورة من اخلرباء املعنيني حول كيفية حل املشاكل اليت يواجهوا أثناء معاجلة مرضاهم

وأفـيد املشـاركون يف حلقـة العمـل أن سري النكا بدأت تعمل خبدمات التطبيب عن                    -٤٨
رغم ضآلة تلك   وأنه  . ٢٠٠٣نوفمـرب   /بعـد يف مقاطعتـيها الوسـطى والشـرقية يف تشـرين الـثاين             

الـتجربة، يـرى أن خدمـات التطبيـب عـن بعـد مفـيدة جدا، ال سيما يف األوقات اليت ال يوجد             
كمـا أا مفيدة جدا للحصول على رأي ثان من  . فـيها أخصـائيون يف جمـاالت اخلـربة املطلوبـة          

لـذا يـرى أن هذه اخلدمات فعالة جدا من حيث التكلفة، وإن             . أخصـائي مقـيم يف موقـع بعـيد        
 .كانت تواجه مشاكل عدة يف الوقت الراهن

أمـا املشـكلة الرئيسـية الـيت تعـترض سبيلها فهي نقص التمويل الالزم لتسديد تكاليف                  -٤٩
وتتصـل املشـكلة األخـرى باملسـائل القانونية اليت          . اسـتئجار خطـوط االتصـال وصـيانة معداـا         

 أماكن بعيدة حيجمون عن     تـنطوي علـيها رعايـة املـريض، حيـث إن األخصائيني املوجودين يف             
وقد . حتمـل املسـؤولية القانونـية رغـم اسـتعدادهم للمسـاعدة بـتقدمي تعلـيقام من موقع اخلربة                  

. أدى ذلـك إىل تثبيط محاس العديد من اخلرباء للمشاركة الفعالة يف خدمات التطبيب عن بعد               
 .وجيري حاليا مناقشة هذه القضية على املستوى الوزاري داخل البلد

وعـالوة عـلى خدمـات التطبيـب عـن بعـد اآلنفـة الذكـر، مت إنشاء دائرة للتطبيب عن                       -٥٠
وقد صادفت . ٢٠٠٥مايو /بعـد بكلـية الطـب الـتابعة جلامعـة كيالنـيا يف سـري النكـا يف أيـار                 

انعـدام اخلـربة يف جمـال جتمـيع بـيانات املرضى؛            ) أ: (هـذه الدائـرة يف بدايـتها الصـعوبات التالـية          
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ــ) ب( ت الــالزم إلرســال بــيانات املرضــى إىل مركــز تقــدمي اخلدمــات الصــحية عــرب    وقلــة الوق
 .ونقص املعدات الضرورية خلدمات التطبيب عن بعد) ج(اإلنترنت؛ 

ــيني      -٥١ ــبة يف اخلــارج اخــتريوا للتغلــب عــلى العقبــتني األول . والتمســت املســاعدة مــن طل
سـبة الالزمة خلدمات التطبيب     واعترضـت هـذه العملـية مشـاكل مـن قبـيل انعـدام املعـدات املنا                

ورئي أن مشاركتهم   . ومل يتعين على الطلبة املختارين حتمل أي قسط من التكاليف         . عـن بعـد   
ــة مــن حيــث       كصــلة وصــل بــني املوظفــني واخلدمــات املباشــرة عــرب اإلنترنــت لــن تكــون فعال

 .لذلك اقترح تدريب الطلبة احملليني هلذا الغرض. التكلفة

ع التطبيب عن بعد يف كوسوفو بأنه سيصبح باعثا على األمل           ووصـف هـدف مشـرو      -٥٢
) ب(إنشــاء البنــية التحتــية؛ ) أ: (أمــا مقاصــد املشــروع فهــي كمــا يــلي. والــتقدم التكــنولوجي

؛ ) طالبا يف الطب   ٥ ٤٥٥ موظفا طبيا و   ٣ ٩٤٨جرى حاليا تدريب    (وبـناء القدرات البشرية     
ــية؛  ) ج( ــربوتوكوالت اإلكلينيكـ ــنظام الـ ــذ بـ ــبة   ) د (واألخـ ــية ومكتـ ــوارد معلوماتـ ــاء مـ وإنشـ

وتوفري التعليم الطيب املستمر    ) ه(؛  ) جملة علمية على اإلنترنت    ٢ ١٠٠هـناك حالـيا     (إلكترونـية   
ــتعاون اإلقلــيمي والــدويل    مؤمتــرا ٤٣، جــرى عقــد ٢٠٠٥مــارس /وحــىت آذار. مــن خــالل ال

 لعملــيات جراحــية إقليمــيا ودولــيا مبركــز التطبيــب عــن بعــد يف كوســوفو، مشلــت البــث احلــي  
 .معقّدة

ــام وافقــت يف عــام     -٥٣  عــلى ٢٠٠٤وأُبلغــت حلقــة العمــل أن وزارة الصــحة يف فييــت ن
ويتسم هذا الربنامج   .  يف فييت نام   Medisoft من برنامج    ٢٠٠٣توحـيد اسـتخدام إصـدار عام        

ى وكونه يتيح احلصول عل   ) ب(كونـه نظامـا إبالغـيا فـريدا مـن نوعه؛            ) أ: (باخلصـائص التالـية   
) د(وتوافقـه مـع النظام الشامل ملعلومات املستشفيات؛   ) ج(البـيانات عـلى صـعيد املستشـفى؛         

وكونـه مهـيأ ألغـراض التطبيـب عـن بعـد واالئـتمار عن بعد والتكنولوجيات اجلديدة من قبيل                
تكنولوجـيا االمتـثال ملعـايري اسـتخدام املوجـات الصغرية على النطاق العاملي املعروفة باملختصر                 

 .(WiMax): كليزياإلن

وأُفــيدت احللقــة بــأن التطبيــب عــن بعــد والــرعاية الصــحية عــن بعــد قــد اســتحدثتا يف   -٥٤
على أن التحالف   . أوزبكسـتان يف إطـار مشـاريع دولية مثل شبكة أوزبكستان للعلوم والتعليم            

الصـحي الـدويل األمـريكي قـد أخـذ بعناصـر التطبيـب عن بعد بداية عن طريق مشروع مركز                     
ــتعلّممــوارد  ــية      . ال ــة عــلى الشــبكة العامل ــراهن اســتعمال بواب ــد غــدا باإلمكــان يف الوقــت ال  وق

)www.rrcem.uzsci.net (              للحصـول عـلى املشـورة الطبـية عـن بعـد من مجيع اجلهات املنتسبة
 .إىل املركز اجلمهوري لبحوث طب احلاالت الطارئة يف أوزبكستان
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 بالــربيد اإللكــتروين يف االستشــارات أو االتصــاالت/وجيــري اســتخدام خــط هــاتفي و -٥٥
وجيــري األخصــائيون الطبــيون يف املركــز اجلمهــوري لــبحوث . املفصــلة بشــأن املشــاكل الطبــية

 اتصاال هاتفيا يف السنة إىل مناطق أوزبكستان ٦٢٠حنو  طـب احلـاالت الطارئة يف أوزبكستان  
وقــد أنشــئ يف . لد طلــب مــن الــزبائن املوجوديــن يف مقاطعــات الــب ٦ ٩٠٠ويــرد ســنويا حنــو 

املركـز املذكـور فـريق للخدمات الصحية عن بعد بإمكانه أن يراقب أحوال املرضى عن طريق                 
ويف الوقت نفسه، سينتقل فريق ثان إىل إحدى املناطق لتوفري . االئـتمار بالفـيديو عـرب اإلنترنت    
دم إال يف عـلى أنـه مـن املؤسف أن املمارسة املذكورة مل تستخ   . رعايـة صـحية رفـيعة املسـتوى       

وكشف حتليل ألثر الرعاية الصحية عن بعد على        . مناسـبات قلـيلة وهـي اآلن قـيد االستعراض         
 .صريورة أحوال املرضى يف أشد احلاالت تعقيدا عن اخنفاض معدل الوفيات يف املناطق

إمكانـية إنشـاء موقـع عـلى اإلنترنـت كنموذج      ) أ: (أمـا االسـتنتاجات فهـي كمـا يـلي         -٥٦
وحاجة البلد إىل مساعدة كبرية من      ) ب(يب لـلحاالت الطارئـة يف أوزبكسـتان؛         أويل لـنظام طـ    

أجـل تطويـر تكنولوجـيا املعلومات وميكن للمنظمات الدولية أن تقدم املساعدة للبلد يف اختاذه        
واحلاجـة إىل توفـري املعـدات الضـرورية وإىل موظفـني مـتدربني للنجاح               ) ج(اخلطـوات األوىل؛    

وإمكانـية أن يكـون للتطبيـب عن بعد والرعاية الصحية عن            ) د(ن بعـد؛    يف تطبـيق التطبيـب عـ      
 .بعد أثر قوي على صريورة األحوال الصحية للمرضي، وال سيما يف احلاالت الطارئة

  
  يكولوجيا االنتشار الوبائي          إ  -جيم   

قـيل إن مـن الصـعب عـلى املتخصصـني يف عـلم األوبـئة أن يـربطوا بـني العوامل البيئية                    -٥٧
ألمـراض مـن املـنظور الكـلي، وأنـه ميكـن للتقنـيات املـتطورة، كـنظامي االستشـعار عـن بعد                       وا

 .واملعلومات اجلغرافية، أن تساعدهم على التصدي هلذا التحدي

ميكــن ملعهــد بــيجني لعــلم اجلراثــيم وعــلم األوبــئة واملركــز الصــيين ملكافحــة األمــراض     -٥٨
ربامج عــلم األوبــئة عــن بعــد الــيت تســتعمل      والوقايــة مــنها أن يقدمــا الدعــم التكــنولوجي لــ     

االستشـعار عـن بعـد يف مسـات مسـببات األمـراض ومسـات االنتشـار الوبـائي وتكون األمراض                     
 .الوبائية

ومتكّـن املركـز الصـيين للبـيانات والتطبـيقات السـاتلية املتعلقة باملوارد من تقدمي الدعم                   -٥٩
 مشهد  ٤٥٠ ٠٠٠وقد حفظ املركز    . عـد يف جمـال رصـد األوبـئة باسـتخدام االستشـعار عـن ب             

ــربازيلي       ــواع مــأخوذة مــن األدوات املوجــودة عــلى مــنت الســاتل الصــيين ال  ١-مــن مجــيع األن
ومت أيضــا .  مشــهد عـلى املســتخدمني ١٠ ٠٠٠لدراسـة املــوارد األرضـية، وجــرى توزيــع حنـو    
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 مشهد  ٧ ٠٠٠ ووزع   ٢- مشـهد مـن السـاتل الصـيين الـربازيلي          ٣٠٠ ٠٠٠حفـظ أكـثر مـن       
وميكـن أيضـا اسـتخدام الصـور املـأخوذة مـن ساتل رصد األرض ومطياف             . لى املسـتخدمني  عـ 

 .التصوير املتوسط االستبانة يف تلك األنشطة

وعــلى ســبيل املــثال، مــن املــرجح أن يرتــبط موقــع انتشــار إنفلونــزا الطــيور مبســارات      -٦٠
 منط انتشار إنفلونزا    ولذلك فمن األرجح أن يكون    . هجـرة الطـيور املغـردة والطـيور املخوضـة         

 .الطيور آتيا من األراضي الرطبة والبحريات اليت تقع على خط سري الطيور املهاجرة

ووصــفت احلمــى النـزفــية املصــحوبة مبــتالزمة كلويــة وتتمــيز بارتفــاع حــرارة اجلســم      -٦١
، والصـدمة والـنـزيف واخللـل احلـاد يف الوظـائف الكلويـة يف مـراحل إكلينيكـية واضـحة املعامل                    

ــتراوح عــدد املرضــى يف العــامل الذيــن يدخلــون   . بأــا مــرض مــنقول عــن طــريق القــوارض   وي
، أكثر من نصفهم ٢٠٠ ٠٠٠ و١٥٠ ٠٠٠املستشـفيات مـن جراء اإلصابة بذلك املرض بني        

وقـد ظلّـت معدالت اإلصابة      .  يف املائـة   ١٠ و ٢يف الصـني حيـث يـتراوح معـدل الوفـيات بـني              
ــريف الصــيين ومالــت إىل االرتفــاع يف بعــض    ــذا املــرض يف الســنوات األخــ   رية مــرتفعة يف ال

 .املناطق، رغم اجلهود الكبرية اليت بذلت من أجل مكافحته
  

  التوصيات    -ثالثا  
 .أوصى املشاركون يف جلسات املناقشة اجلماعية بتنفيذ املشاريع الواردة أدناه  -٦٢

  
نزا الطيور باستخدام البيانات وضع منهجية لإلنذار املبكر بإنفلو :املشروع األول 

  األرضية الفضائية والتكنولوجيات الفضائية
وقد اقترحه املشاركون   . يـندرج هـذا املشروع يف فئة دراسة االنتشار الوبائي عن بعد             -٦٣

ــيا      ــيور، ال ســيما يف آس ــزا الط ــر إلنفلون ــر املدم ويهــدف املشــروع إىل اســتحداث   . نظــرا لألث
أمــا الــنهج فيتمــثل يف اســتخدام البــيانات . و هــذا املــرض وانتشــارهمنهجــية لإلنــذار املــبكر بــنم

األرضـية الفضـائية والتكنولوجـيات الفضـائية لتحليل اخلصائص اإليكولوجية، والبيانات البيئية             
 .والبيولوجية اليت ميكن أن يكون هلا أثر على منو إنفلونزا الطيور وانتشارها

سـويا ويقومـون معـا بتحديد نطاقه وجدوله         وسـوف يـنفّذ املشـاركون هـذا املشـروع             -٦٤
 .الزمين وشكله النهائي وموارده املالية
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  التدريب على الرعاية الصحية عن بعد :املشروع الثاين 
يسـعى هـذا املشـروع إىل إتاحـة التدريب للموظفني الطبيني والعاملني يف جمال الرعاية                  -٦٥

 مشاركون التربع باقتسام براجمهم التدريبية واقترح مخسة. الصـحية عـن بعد يف خمتلف امليادين      
ــتعلّم    ــري التدريــب لألطــراف احملــتاجة إىل ال ــر التدريــب    . وتوف ــيت توف ــاهد ال ــوم املع وســوف تق

بـتحديد تفاصـيل التدريـب وشـروطه، كاملواضـيع واملـدة واملوقع والترتيبات املتعلقة بالتكاليف                
 .ولن يستهدف التدريب حتقيق الربح. على سبيل املثال

إرسال ) أ: (وسـوف يعلـن موفـرو التدريـب عـن الفـرص املـتاحة بطريقـتني اثنـتني مهـا                     -٦٦
ــريد إلكــتروين إىل مجــيع املشــاركني يف حلقــة العمــل؛     ونشــر إعــالن يف موقــع مكتــب   ) ب(ب

 . شؤون الفضاء اخلارجي على اإلنترنت ويف مواقعهم على اإلنترنت
  

ظم شبكات االتصال ملختلف تطبيقات تقييم مواصفات مكونات ن :املشروع الثالث 
  الرعاية الصحية عن بعد

ــبكات االتصــال           -٦٧ ــنظم ش ــة ل ــلمكونات القائم ــيما ل ــذا املشــروع تقي ســوف يجــري ه
 .ومواصفاا التفصيلية

أمـا العناصـر الرئيسـية الـثالثة إلقامـة نظـم شبكات االتصال لتطبيقات الرعاية الصحية               -٦٨
براجمـــيات نظـــم /ومعـــدات) ج(واملســـتعملون النهائـــيون؛ ) ب(املعـــرفة؛ ) أ: (عـــن بعـــد فهـــي

ونظرا الختالف االحتياجات باختالف أوساط املستعملني، فإن املتطلبات        . شـبكات االتصـال   
ومثــة حاجــة إىل توحــيد مقايــيس مكونــات املعــدات خلفــض التكالــيف وحتقــيق   . ختــتلف أيضــا

 .التطابق يف االشتغال

ــبة املواصــفات التفصــيلية لشــبكات االتصــال ملخــتلف   وســيتوىل املشــروع تقيــيم ترك   -٦٩ ي
ومن األمهية  . وسيجري تقييم املعدات والرباجميات وأدائها    . تطبـيقات الـرعاية الصحية عن بعد      

ــتكامل بــني جهــود مجــيع املشــاركني احملــتملني يف مــنطقة آســيا       ــة حتقــيق ال مبكــان، لــدى حماول
 .م بأكمله وليس لكل نظام اتصال مبفردهواحمليط اهلادئ، أن تكون املواصفات واحدة للنظا

ويتمــثل هــدف هــذا املشــروع يف اســتخدام نــتائج التقيــيم لوضــع مــبادئ توجيهــية مــن   -٧٠
 .أجل تصميم نظام اتصاالت ملختلف مستويات اخلدمات وتركيبه وصيانته

) أ: (وسـوف يـتخذ املشـاركون يف املشـروع اخلطـوات التالية املتعلقة بالنهج املتبع فيه                 -٧١
تقيـيم املواصـفات العامـة بالنسـبة لكـل مسـتوى مـن مسـتويات تطبـيقات الـرعاية الصـحية عن                       

واســــتخدام املواصــــفات العامــــة الــــيت توفــــرها اخلطــــوة األوىل كقالــــب لتقيــــيم ) ب(بعــــد؛ 
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ووضــع مـبادئ توجيهـية ملكونــات   ) د(وختطـيط امليزانـية؛   ) ج(االحتـياجات احمللـية بالتفصــيل؛   
 . الالزمة ملختلف مستويات اخلدمة يف بلدان املشاركني يف املشروعاملعدات والرباجميات

  
التقييم الشامل لالحتياجات املتعلقة بتنفيذ الربامج الوطنية للرعاية  -املشروع الرابع 

  الصحية عن بعد
السياسات واالحتياجات املتعلقة   ) أ: ( ميكـن تصـنيف االحتـياجات يف ثـالث فـئات هـي             -٧٢

واالحتــياجات واألعمــال التحضــريية املــتعلقة بتكنولوجــيات ) ب(ن بعــد؛ بالــرعاية الصــحية عــ
 .واملعلوماتية الطبية) ج(املعلومات والسواتل؛ 

ويتمـثل هـدف املشـروع يف تقيـيم إمكانـات الـبلد املعـين لتقدمي خدمات التطبيب عن                      -٧٣
ة عريضــة مــن بعــد، مــن خــالل االســتفادة بالــتطورات احلالــية يف االتصــاالت الســاتلية يف طائفــ
 .تطبيقات الرعاية الصحية، كالتطبيقات التشخيصية والعالجية والتعليمية واإلدارية

املناطق (أمـا الـنهج الـذي سيسـلكه املشـروع فيتمـثل يف تقيـيم االحتـياجات اجلغرافـية                      -٧٤
؛ وأنـواع األمـراض اليت يعتربها البلد ذات         )الـيت حتـتاج إىل خدمـات الـرعاية الصـحية عـن بعـد              

يـة قصـوى؛ وتقديـرات أعـداد السـكان واحتـياجام وما يترتب على ذلك من التكاليف؛                  أولو
والـنجاحات واإلخفاقـات يف مشـاريع الـرعاية الصـحية عـن بعـد املسـتكملة؛ ومواقـف اتمع                    
والتغــير الــثقايف؛ ومصــادر الــتمويل؛ وتقيــيم احتــياجات املســتعملني؛ واملعــدات الضــرورية،         

 .إىل ذلكوتقديرات التكاليف وما 

وكالة ) أ: (وسـوف تدعـى األطـراف التالـية يف الـبلد املعين لتوفري الدعم هلذه الدراسة                 -٧٥
وإدارات ووكـاالت الصـحة ومقدمو اخلدمات       ) ب(أو مراكـز الـبحوث الفضـائية؛        /الفضـاء و  
ــية؛  ــتعلقة بوضــع السياســات    ) د(وكــيانات وســائط اإلعــالم؛  ) ج(الطب ــرارات امل وصــناع الق
 .ةوامليزاني

وميكــن اســتخدام هــذا التقيــيم كخطــوة أوىل إلدراك احتــياجات الــبلد املعــين يف تنفــيذ   -٧٦
وبعـد إدراك تلـك االحتـياجات، ميكـن وضـع خطــة      . بـرنامج وطـين للـرعاية الصـحية عـن بعـد      

 .للتنفيذ

) أ: (ومجـيع املشـاركني الذيـن ال توجـد لـدى بلداـم خطة أو سياسة متكاملة للتنفيذ             -٧٧
ويشــجعون عــلى إنشــاء أفرقــتهم اخلاصــة   ) ب(ىل إجــراء هــذا التقيــيم يف بلداــم؛  مدعــوون إ

ويشجعون على تبادل   ) ج(داخـل بلداـم وتنفـيذ الدراسـة باالعـتماد عـلى مواردهم الوطنية؛               
 . املعلومات واخلربات املكتسبة أثناء مرحلة التقييم
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تعاجلهــا دراســة تقيــيم   وفــيما يــلي وصــف لــبعض املســائل املرجعــية الــيت يــتعني أن          -٧٨
 .االحتياجات

  
  املسائل املتصلة بالسياسات 

يتطلـب تنفـيذ بـرامج التطبيـب عـن بعـد الـتفاعل بـني اختصاصـات مـتعددة ومشاركة                       -٧٩
وسـوف حيـتاج منظمو     . ناشـطة مـن جانـب أحـد مـتعهدي الـنظم السـاتلية واملوظفـني الطبـيني                 

قنــيون إىل وصــف عمــلي لكيفــية تفــاعل كــل  املشــاريع الــرائدة وأخصــائيو الصــحة واخلــرباء الت
وينـبغي أن تـبدأ العملـية بإجراء حتليل ملتطلبات املستعملني احملليني يف             . واحـد مـنهم مـع اآلخـر       

 .كل بلد

 : وفيما يلي بعض األسئلة اليت يتعني طرحها  -٨٠

 ما هي املسائل الرئيسية يف نظام الرعاية الصحية للبلد املعين؟  ) أ( 

  املسائلُ ميكن النجاح يف معاجلته بواسطة التطبيب عن بعد؟ أي هذه ) ب( 

مـا هـي بـرامج الرعاية الصحية احلالية أو املزمع تنفيذها يف البلد اليت ميكن أن                  ) ج( 
 تستفيد من تطبيق التطبيب عن بعد؟ 

 هل جرى يف السابق وضع أية سياسات لتطبيق التطبيب عن بعد يف البلد؟ ) د( 

 يف السـابق أية مشاريع تستخدم التطبيب عن بعد يف البلد؟ وإذا        هـل وجـدت    ) ه ( 
 حصل ذلك فكيف كانت التجربة؟ 

 ما هو حجم  التغطية املمكنة؟  ) و( 

 ما هي مساحة املنطقة اليت ستكون مشمولة مبرفق الرعاية الصحية عن بعد؟  )ز( 

 ما هو تعداد السكان يف املنطقة الواحدة املشمولة بالتغطية؟ )ح( 

ومـا هـي املعـايري الـيت سيسـتند إلـيها يف هذا              (كـيف سـيجري تقسـيم املـناطق          ) ط( 
 ؟)التقسيم

  
  املسائل املتعلقة بالقدرات التنظيمية والبشرية 

توجـد عـدة مـن املسـائل املـتعلقة بـالقدرات التنظيمـية والبشـرية اليت جيب تنسيقها مع                      -٨١
ــلم والتكنولوجــ    ــية بالع ــية املعن ــوزارات الوطن ــة الفضــاء    ال ــيم الطــيب، ووكال يا، والصــحة والتعل
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ويـتعلق بعضـها بااللـتزام وبامـتالك املشــروع الـنموذجي، بيـنما يتصـل بعضـها اآلخــر         . وغريهـا 
 . وينبغي مناقشة مسألة توافر املوظفني األساسيني. بالتغيريات احلتمية يف أمناط العمل

 : وفيما يلي بعض األسئلة اليت يتعين طرحها  -٨٢

مـا هـي املؤسسـات احمللية ومراكز التنسيق اليت ستشارك يف مشروع التطبيب               ) أ( 
 عن بعد؟ 

 ملاذا التوصيةُ ذه ااالت أو املؤسسات؟  ) ب( 

 ما هي املوارد البشرية املتاحة؟  ) ج( 

 كيف ميكن احليلولة دون فقدان املوظفني املهرة واملدربني؟ ) د( 

 فني األساسيني باستعمال احلاسوب؟ ما هو مستوى دراية املوظ ) ه( 

 ما هو نوع الربامج التدريبية اليت سيحتاجون إليها؟ ) و( 

أيـن تقـف قضـية املسـؤولية الطبـية يف نظـام الـرعاية الصـحية للـبلد فيما يتعلق                      ) ز( 
 بالتطبيب عن بعد؟ 

هــل هــناك أي تشــريعات بشــأن الســرية واألمــن واخلصوصــية ميكــن تطبــيقها    ) ح( 
 ات التطبيب عن بعد؟ على خدم

يف حـال توفـري اخلدمـات فـيما بـني الـبلدان، هـل يلـزم وجـود ترخيص خاص                ) ط( 
لـدى موظفـي الـرعاية الصـحية؟ وإذا مل يكـن الزمـا، هـل سـيؤدي ذلـك إىل أية مشاكل تعيق                        

 األخذ بالتطبيب عن بعد؟

ــتاحة للمرضــى ذوي احلــاالت      ) ي(  وهــل ســتكون خدمــات حــاالت الطــوارئ م
 ؟العصيبة

  
  املسائل املالية 

 .ميكن تقسيم تكاليف املشروع إىل تكاليف استثمارية وتكاليف تشغيلية  -٨٣

 : وفيما يلي بعض األسئلة اليت يتعني طرحها  -٨٤

كـيف سـيجري متويـل املشـروع فـيما يتعلق بالتكاليف االستثمارية وتكاليف               ) أ( 
 التشغيل؟
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 كيف سيجري تسديد تكاليف اخلدمات؟  ) ب( 

 ما هو حجم تكاليف االتصال يف البلد؟  )ج( 

 من سيوفر التدريب والصيانة؟  ) د(  

مـا هـو نـوع األنشـطة واملـوارد البشـرية واملعدات وغري ذلك من العوامل اليت              ) ه( 
 ميكن أن يوفرها املشاركون احملليون يف املشروع أو توفرها احلكومة؟

يزانـية من أجل الدعم يف األجلني  كـيف سـيجري التخطـيط املـايل وختطـيط امل           ) و( 
 القريب والبعيد؟

  
  املسائل التقنية 

تشـــمل املســـائل التقنـــية أهدافـــا ووظـــائف متـــنوعة كمـــا تشـــمل حمـــتوى التطبـــيقات    -٨٥
وينـبغي أن تكـون التكنولوجـيا اليت يقع عليها االختيار متسقة مع نتائج احتياجات               . املسـتقبلية 
 .يف مسألة توحيد املقاييسوينبغي أيضا النظر . املستعملني

 : وفيما يلي بعض األسئلة اليت يتعني طرحها لدى إجراء هذا التقييم  -٨٦

مـا هـي حالة البنية التحتية لالتصاالت السلكية والالسلكية يف البلد املعين من               ) أ( 
 حيث التوزيع والتكاليف؟ 

لالتصــاالت هــل توجــد أيــة خطــط حكومــية لتحســني البنــية التحتــية احلالــية     ) ب( 
 السلكية والالسلكية؟ 

ــتوفري خدمــات االتصــاالت الســلكية       ) ج(  مــا هــي اجلهــات الرئيســية الــيت تقــوم ب
 والالسلكية يف البلد؟ 

 ما هي اجلهات اليت توفر خدمات اإلنترنت يف البلد؟  ) د( 

هـل هـناك أيـة جوانب أساسية ينبغي أن تعرف، مثل استقرار اإلمداد بالطاقة                ) ه( 
 بائية أو وجود طوبوغرافيا صعبة؟ الكهر

 كيف ستجري العناية بصيانة النظام؟  ) و( 

 هل سيوجد نظام احتياطي للحيلولة دون انقطاع اخلدمات؟  ) ز( 

 هل جرى التخطيط ألمن احلواسيب واملرافق ملواجهة اقتحام اخلدمة؟  ) ح( 
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