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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

  

تقرير عن الدورة التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة واملكسيك 
ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية عن استخدام التكنولوجيا الساتلية 

  ألغراض الرعاية الصحية عن بعد
  )٢٠٠٧يونيه / حزيران٢٩-٢٥مدينة املكسيك، (

  

  اتاحملتوي
 الصفحة الفقرات   

 ٢ ١٣-١..................................................................مقدمة -أوالً 

 ٢ ٦-١..............................................اخللفية واألهداف -ألف  

 ٣ ١٠-٧.......................................................الربنامج -باء  

 ٣ ١٣- ١١.......................................................احلضور -جيم  

 ٤ ٨٤- ١٤.........................................................ملخص العروض -ثانيا 

 ١٨ ٨٦- ٨٥...................................................التوصيات واملالحظات -ثالثاً 

 ١٨ ٨٥.....................................................التوصيات -ألف  

 ٢١ ٨٦....................................................املالحظات -باء  
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  دمةمق  - أوالً 
  اخللفية واألهداف  - ألف 

أوصت الدول املشاركة يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   -  ١
األلفية "يف القرار املعنون ) اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

طة برنامج األمم املتحدة  بأن تعين أنش)١(،"إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية: الفضائية
للتطبيقات الفضائية بتعزيز املشاركة التعاونية بني الدول األعضاء على املستويني اإلقليمي 
والدويل من خالل التأكيد على تنمية املعارف واملهارات ونقلها يف البلدان النامية والبلدان 

  .ذات االقتصادات االنتقالية

ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٥٩/١١٦ارها وأيدت اجلمعية العامة، يف قر  -  ٢
، الذي كانت قد أقرته جلنة ٢٠٠٥، برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام ٢٠٠٤

  )٢(.استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورا السابعة واألربعني

لفضائية من أجل حتسني ووفقاً لتوصية اليونيسبيس الثالث بشأن استخدام التطبيقات ا  -  ٣
 حلقة ٢٠٠٥خدمات الصحة العامة، تضمن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 

العمل حول استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة البشرية لفائدة بلدان أمريكا 
واستضافت ). إيسا(الالتينية، اليت نظمتها األمم املتحدة واألرجنتني ووكالة الفضاء األوروبية 

اللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية حلقة العمل، اليت عقدت يف قرطبة، األرجنتني، 
وكانت حلقة العمل إشارة لبدء سلسلة جديدة من . ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ١٩من 

  .األنشطة املكرسة ملسائل تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد ودراسة األوبئة عن بعد

فأنشأ املشاركون يف حلقة العمل فرقة : ومتخضت حلقة العمل عن نتيجتني رئيسيتني  -  ٤
العمل املعنية باستخدام التكنولوجيات الفضائية يف الرعاية الصحية يف منطقة أمريكا الالتينية 
والكارييب؛ واتفق املشاركون فيها على تنفيذ مبادرة إقليمية من أجل تعزيز األنشطة يف جمال 

  ).٨٦ و٨٥، الفقرتان A/AC.105/860الوثيقة (ألوبئة عن بعد دراسة ا

____________ 
اء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفض  )١(

  .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩فيينا، 
 A/59/20( والتصويبات ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم   )٢(

  .٧١رة ، الفق)Corr.2 وCorr.1و
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ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦١/١١١وأيدت اجلمعية العامة يف قرارها   -  ٥
، الذي أقرته جلنة استخدام ٢٠٠٧ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام ٢٠٠٦

   )٣(.سعة واألربعنيالفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورا التا

 ووفقاً لتوصية اليونيسبيس الثالث عقدت ٦١/١١١وعمالً بقرار اجلمعية العامة   -  ٦
الدورة التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة واملكسيك ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية عن 

عاون مع استخدام التكنولوجيا الساتلية ألغراض الرعاية الصحية عن بعد، اليت نظمت بالت
املركز الوطين لالمتياز يف التكنولوجيا الصحية، التابع لوزارة الصحة املكسيكية، واستضافتها 

يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥اجلامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك، يف مدينة املكسيك من 
ت وكانت هذه الدورة التدريبية هي النشاط الثالث لربنامج األمم املتحدة للتطبيقا. ٢٠٠٧

الفضائية املكرس ملسائل تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد ودراسة األوبئة عن بعد املتصلة 
  .باستخدام تكنولوجيا الفضاء

  الربنامج  - باء 
ألقي بيانات افتتاحية ممثلو وزارة الصحة املكسيكية واملركز الوطين لالمتياز يف   -  ٧

ملكسيك ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التكنولوجيا الصحية واجلامعة الوطنية املستقلة يف ا
  .الصحة للبلدان األمريكية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة

وألقي كلمات رئيسية ممثلًا منظمة الصحة العاملية ومؤسسة الصحة اإللكترونية يف   -  ٨
كما عقدت .  عرضاً خالل اجللسات املواضيعية٢٩وقدم ما بلغ جمموعه . األمريكتني

لستان للمناقشة حول مائدة مستديرة، إضافة إىل جلسات للمراقبة والتوصية وثالث ج
وقدم مجيع املشاركني املكفولني عروضاً عن حالة استخدام تقدمي اخلدمات . زيارات تقنية

الصحية عن بعد وبرامج دراسة األوبئة عن بعد، من أجل حتسني خدمات الصحة العامة يف 
  .خمتلف بلدام

دت مناقشات دف التوصل إىل حلول وحتديد أنشطة متابعة من أجل معاجلة وعق  -  ٩
  .املشاكل اإلقليمية اليت حددها املشاركون

وتؤكد املشاكل املشتركة يف بلدان أمريكا الالتينية والكارييب احلاجة إىل حتسني فهم   -  ١٠
اركون ثالثة جوانب وحدد املش. تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد ودراسة األوبئة عن بعد

وضع معايري للبيانات الصحية واالتصاالت، : قصور رئيسية تتطلب اختاذ اإلجراءات التالية

____________ 
  .٨٧، الفقرة )A/61/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم   )٣(
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وقدم املشاركون توصيات ملعاجلة . وتعريف استراتيجية للتدريب، وتقليل الفجوة الرقمية
  .تلك املشاكل اإلقليمية، وهي ترد يف اجلزء الثالث أدناه

  احلضور  –جيم 
 مشارك من البلدان واألقاليم واملنظمات ١٠٠الدورة التدريبية ما يقرب من حضر   -  ١١

األرجنتني، إكوادور، أنغيال، باراغواي، الربازيل، سانت فنسنت وجزر : الدولية التالية
، كندا، ) البوليفارية–مجهورية (غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، فرنسا، فرتويال 

لندا، الواليات املتحدة األمريكية؛ ومكتب شؤون كوستاريكا، كولومبيا، املكسيك، هو
الفضاء اخلارجي، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية، ووكالة الفضاء 

  .األوروبية، وفرع الكارييب للرابطة األمريكية للتطبيب عن بعد

 التكنولوجيا واستخدمت أموال خصصتها األمم املتحدة واملركز الوطين لالمتياز يف  -  ١٢
الصحية لتغطية تكاليف السفر عن طريق اجلو واإلقامة وبدل اإلقامة اليومي والنقل خلمسة 

  .عشر من املشاركني

 ٢٠٠٤وحصلت الدورة التدريبية على دعم من املركز الوطين، الذي أنشئ يف عام   -  ١٣
جيا الصحية من أجل تزويد صانعي القرارات مبعلومات عن االستخدام املناسب للتكنولو

وإدارا وتقييمها، وتشمل صالحياته تنفيذ نظم املعلومات وتكنولوجيات االتصال يف 
. خدمات الرعاية الصحية، خصوصاً من أجل املناطق الفقرية والريفية يف املكسيك

واستضافت اجلامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك الدورة التدريبية، وقدم هلا تسهيالت 
  .اخلاص باجلامعة" ونيفرسومي"متحف العلوم 

  ملخص العروض  - ثانيا 
  إجراءات اختذا منظمة الصحة العاملية

هو إتاحة فوائد ) ، املرفقA/56/326الوثيقة ( من األهداف اإلمنائية لأللفية ١٨اهلدف   -  ١٤
التكنولوجيات اجلديدة، بالتعاون مع القطاع اخلاص، خصوصاً تكنولوجيات املعلومات 

  .واالتصاالت

 وشددت مجعية الصحة العاملية الثامنة واخلمسون ملنظمة الصحة العاملية يف قرارها  -  ١٥
 على أن الصحة اإللكترونية، وهي استخدام )٤(٢٠٠٥مايو / أيار٢٥ املؤرخ ٢٨- ٥٨

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل دعم الصحة وامليادين املتصلة ا، مبا يف ذلك 
____________ 

مايو / أيار٢٥ – ١٦انظر منظمة الصحة العاملية، مجعية الصحة العاملية الثامنة واخلمسون، جنيف،   )٤(
  ).WHA58/2005/REC/1(، القرارات واملقررات، املرفق ٢٠٠٥
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ة والرصد الصحي واملؤلفات الصحية والتثقيف يف اال الصحي خدمات الرعاية الصحي
  .فعالة الكلفة ومأمونة

وقد قررت منظمة الصحة العاملية أن إدخال تكنولوجيات االتصاالت حاسم األمهية   -  ١٦
لتحسني اخلدمات الصحية وأن املساواة يف الوصول إليها واسترداد التكاليف ونوعية اخلدمة 

  .مهمة أيضاً

  نية التحتية للصحة اإللكترونية يف أمريكا الالتينية والكارييبالب

 من املشاريع املسجلة يف قاعدة بيانات مشاريع ١ ٤٩١هناك يف الوقت الراهن   -  ١٧
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة مبرصد جمتمع املعلومات يف أمريكا الالتينية 

 ٨٨كا الالتينية والكارييب، وخيص قطاع الصحة والكارييب التابع للجنة االقتصادية ألمري
  ). يف املائة من اموع٥,٩أي (مشروعاً منها 

 يف املائة من تلك املشاريع الثمانية والثمانني إىل إنشاء مستودع ٤٥,٥ويهدف   -  ١٨
معرفة للمنشورات التقنية والعلمية واملبادئ التوجيهية وأفضل املمارسات والدروس 

 يف املائة منها على إتاحة إمكانية الوصول إىل موارد تكنولوجيا ١٥,٩ز املستفادة؛ ويركِّ
 يف املائة منها بتطبيقات التعليم والوقاية؛ وال يركز إالّ ١٣,٦املعلومات واالتصاالت؛ ويتعلق 

 يف املائة منها على تأسيس الرعاية السريرية املباشرة أو دراسة األوبئة أو التعليم من ١١,٤
  .يب العمليخالل التدر

 يف املائة ٣١,٨وكان القطاع اخلاص هو الرائد يف معظم احلاالت، حيث كان يقود   -  ١٩
 يف املائة من ٢٣,٨من املشاريع الثمانية والثمانني، تليه هيئات دولية ووطنية كانت تقود 

  .وكان القطاع اخلاص هو مصدر التمويل يف معظم احلاالت. املشاريع

عن بعد، وهو استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من وال يزال التطبيب   -  ٢٠
أجل االستشارة السريرية عن بعد واستعراض احلاالت واحلصول على آراء ثانية، وكذلك 

  .الصحة اإللكترونية، يف مرحلة مبكرة نسبياً من التنفيذ، حىت يف البلدان املتقدمة النمو

خدمة يف نظم الرعاية الصحية فهي معرضة وأما نظم وشبكات املعلومات املست  -  ٢١
لطائفة متنوعة من املخاطر بسبب اتساع توصيلها إىل شبكات عامة، واستخدام وسائل 
استضافة التطبيقات وختزين البيانات خارج املواقع، وانتشار املعدات احملمولة وأجهزة التخزين 

. ملتأصلة يف شفرات احلاسوبالصغرية احلجم والكبرية السعة يف امليدان، وأوجه الضعف ا
وترغم تلك املخاطر املنظمات واملستعملني على اتباع أساليب عمل ميكنها أن توفر محاية 
فعالة وثابتة ومستمرة من املخاطر البشرية والبيئية اليت تتعرض هلا نظم املعلومات واالتصاالت 
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ف نابعة من سوء وتكتشف بصورة مستمرة خماطر جديدة وناشئة وجوانب ضع. وبياناا
يرتكبها، مثالً، موظفون ناقمون أو يتصرفون (االستعمال غري املقصود أو من أفعال كيدية 

، )بدوافع عقائدية أو القراصنة أو جمرمون أو عاملون يف أجهزة االستخبارات أو إرهابيون
  .ويسهل احلصول على املوارد التقنية الالزمة لتنفيذ هجمات جمهولة اهلوية

تاج املبادرات الوطنية واإلقليمية يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف وحت  -  ٢٢
منطقة أمريكا الالتينية والكارييب إىل استثمار لتطوير البنية التحتية ونشرها وإنشاء هيكلية 

وإضافة إىل ذلك، ميكن أن حتفِّز احلكومات تنفيذ تكنولوجيات . مفتوحة وضمان االستدامة
االتصاالت من خالل وضع سياسات واستراتيجيات للتوحيد القياسي، مع املعلومات و

ضمان استخدام التكنولوجيا على حنو حيقق فعالية التكلفة، وإتاحة املعلومات الالزمة لدعم 
  .مشاريع الصحة اإللكترونية وإدامتها

 وجيب على احلكومات، على سبيل األولوية، ومن أجل مواصلة تعزيز تنفيذ خدمات  -  ٢٣
الصحة اإللكترونية أن تنهض بالتعليم والتدريب وبناء القدرات الوطنية؛ وأن تنشئ كيانات 
تكون مسؤولة عن تنفيذ املعايري مبا يضمن قدرة النظم واخلدمات على التشغيل البيين؛ وأن 
متول البحث والتطوير؛ وأن تضمن اإلنصاف يف توزيع املوارد؛ وأن حتمي األمن واخلصوصية 

امللكية الفكرية؛ وأن تستحدث قواعد للنهوض بالتعاون يف أنشطة الصحة وحقوق 
  .اإللكترونية

  مشروع وكالة الفضاء األوروبية لسواتل دراسة األوبئة

يتزايد خطر األوبئة واألمراض املنبثقة أو املنبثقة من جديد مثل أنفلونزا الطيور ومحى   -  ٢٤
اء تلك املخاطر بواسطة تدابري للوقاية واإلنذار تشيكونغونيا، ومن حسن احلظ أنه ميكن احتو

ويف ذلك السياق ميكن أن تزيد استفادة النظم احلالية لإلنذار املبكر . املبكر واإلدارة الفورية
  .واالستجابة يف أوروبا، رغم تطورها، من اخلدمات الساتلية

ات االستخبارية املعلوم"وقد أصبح كشف املخاطر احملتملة ورصدها جزءاً هاماً من   -  ٢٥
، وجيري تكييف نظم املراقبة كي تتصدى خلطر انتشار أوبئة إىل أوروبا من "عن األوبئة

فيمكن لنظم اإلنذار املبكر الصحية املستندة إىل االتصاالت الساتلية، واملعدة . مناطق أقل منواً
ارث طبيعية وكوارث من لالستخدام يف املناطق النائية اليت يتعذَّر الوصول إليها واملعرضة لكو

صنع اإلنسان، أن حتد بقدر كبري من خطر تفشي األوبئة وآثارها وأن تساهم يف حل قضايا 
ومن الناحية االقتصادية، ميكن لالتصاالت الساتلية أن توفر املال . الصحة العامة الرئيسية

نفيذ خطط بتيسري االستجابات السريعة واملنسقة، ونشر املوارد على حنو أمثل أثناء ت
  .الطوارئ
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ومشروع سواتل دراسة األوبئة، الذي تشارك وكالة الفضاء األوروبية يف متويله،   -  ٢٦
سوف يطور ويبين عملياً القيمة املضافة خلدمات االتصاالت الساتلية، مبا يف ذلك الوصول 

 مجيع مراحل إىل اإلنترنت على النطاقني املنخفض والعايل وحتديد املواقع جغرافياً والتعاون يف
وتعتزم الوكالة أن تستخدم هذا . أزمة بيولوجية، مبا فيها الوقاية واإلنذار املبكر وإدارة األزمة

املشروع ملعرفة كيف ميكن دمج اخلدمات الساتلية يف نظم الرعاية الصحية األوروبية وأن 
  .أو استعاداتستخدمها سلطات احلماية املدنية، وذلك بإتاحة سبل الوصول إىل املعلومات 

واملشروع جزء من مرحلة انتقالية للتطبيب عن بعد بواسطة السواتل اضطلعت به   -  ٢٧
الوكالة لتمهيد السبيل إىل إنشاء برنامج أورويب للتطبيب عن بعد حيركه املستعلمون عن 

  .طريق سواتل، سوف ينفَّذ بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية

رصد اإلشارات البيولوجية وإشارات الكوارث : ناتواملشروع له ثالثة مكو  -  ٢٨
؛ )املراقبة اإللكترونية(؛ ومجع البيانات واإلبالغ والتحليل اإلحصائي )الرعاية اإللكترونية(

اإلدارة (وتوفري معلومات موضوعية لسلطات الصحة العامة واملسؤولني عن صنع القرارات 
  ).اإللكترونية

   جتربة أنغيال وترينيداد وتوباغو

تقتصر جتربة أنغيال يف جمال تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقدمي   -  ٢٩
وعقب اقتراح الطب . اخلدمات الصحية على وجه التخصيص على الطب اإلشعاعي عن بعد

اإلشعاعي عن بعد كحلّ الحتياجات اإلقليم حددت املعدات الالزمة لدعم خدمة الطب 
االختيار على حل منخفض التكلفة باستخدام آلة تصوير ذات ووقع . اإلشعاعي عن بعد
وثبت من التجربة العملية أن الطب اإلشعاعي عن بعد باهظ التكلفة إىل . حتليل عايل الدقة

  .حد ال ميكن حتمله وليس ممكناً دون دعم مايل إضايف

 ويوفِّر مركز التصوير الطيب الكاريـبـي وشركة خدمات التصوير يف سانت  -  ٣٠
فنسنت وجزر غرينادين صور املرضى من أجل االستشارات عن بعد، باستخدام وصالت مع 

وتتكون البنية التحتية هلذه اخلدمة من وصلة اتصاالت . مراكز يف أنغيال ويف ترينيداد وتوباغو
ل رقميساتلية، وحاسوب يف حمطة االستقبال، وحاسوب يف حمطة إرسال الصور، وحمو .

الطب اإلشعاعي عن بعد خيارات التمويل، ونقص العاملني املدربني، وقلة وحتد استخدام 
  .الوعي عند صانعي القرارات

وقد اضطلع مركز التصوير الطيب الكارييب بالعديد من مشاريع الطب اإلشعاعي عن   -  ٣١
  مشروعاً رائداً مع مركز خاص للتصوير٢٠٠٢فأقام يف عام . بعد يف املنطقة دون اإلقليمية

وقبل ذلك كان يلزم إرسال . يف توباغو من أجل التعويض عن عدم وجود طبيب أشعة مقيم
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صور األشعة السينية بواسطة ساع مث يعاد تقرير طبيب األشعة إىل توباغو بواسطة ساع 
واستمر املشروع الرائد بنجاح ملدة ستة أشهر . أيضاً، وكانت تستغرق تلك العملية أسبوعاً

  .ول على خدمات أحد أطباء األشعة كان يتردد كثرياً على توباغوإىل أنً أمكن احلص

  

  

  جتربة األرجنتني

وإضافة إىل ذلك أدركت . ال غىن عن سواتل رصد األرض من أجل رصد البيئة  -  ٣٢
مثل األمراض اليت تنقلها ناقالت (الروابط الوثيقة بني الظروف البيئية واألمراض املُعدية 

ولذلك ميكن استخدام التصوير ). قوارض واألمراض املنقولة باملاءواألمراض اليت تنقلها ال
الساتلي كأداة قوية ال لرصد تطور املعامل البيئية واجليوفيزيائية بدقة فحسب وإمنا الكتساب 

  .املعرفة وفهم األمراض املتصلة بالبيئة أيضاً

ال دراسة وتتضمن مزايا استخدام االستشعار عن بعد باستخدام السواتل يف جم  -  ٣٣
األوبئة عن بعد التغطية الشاملة لألرض، وقدرته على الرصد على درجات خمتلفة من دقة 

  .التحليل، وكثرة تكرار عمليات الرصد وشكل الصور الرقمي

وميكن أن يعطي االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية للخدمات الصحية   -  ٣٤
ويسمح رصد . ف وأدوات جديدة لفهمهارؤية من منظور خمتلف للمشاكل اليت تصاد

ويف الوقت الراهن يسمح استخدام . الظروف البيئية املتواصل باإلنذار املبكر باألمراض
تكنولوجيا االستشعار عن بعد من أجل اخلدمات الصحية للخرباء باملسامهة يف ميدان جديد 

  .من التطبيقات اليت هلا أثر اجتماعي قوي

نية األرجنتينية لألنشطة الفضائية، بناًء على طلب من وزارة وتعد اللجنة الوط  -  ٣٥
الصحة، خرائط مفصلة للمخاطر، من أجل رصد ومكافحة األمراض املُعدية، مثل املالريا 
ومحى الضنك ومرض شاغاس وداء اللشمانيات ومتالزمة فريوس هانتا الرئوي واحلمى الرتفية 

  .الفريوسية

وبئة عن بعد اليت وضعت حىت اآلن خريطة خلطر املالريا وتتضمن مشاريع دراسة األ  -  ٣٦
أعدت باستخدام بيانات من رادار ساتلي ذي فتحة اصطناعية وقياسات راديومترية ساتلية 

  .للتلوث بالرصاص ودراسة لتطور محى الضنك ودراسة ملرض شاغاس

  جتربة الربازيل



A/AC.105/895  
 

9 
 

ة الدائمة للخدمات الصحية عن  أنشأت وزارة الصحة الربازيلية للجن٢٠٠٦يف عام   -  ٣٧
بعد، وهدفها الرئيسي هو تشجيع مبادرات ومشاريع اخلدمات الصحية عن بعد يف الربازيل 

وتشمل اللجنة مشاركني من كيانات خمتلفة، من بينها منظمة الصحة للبلدان . ومتابعتها
  .األمريكية والس الطيب االحتادي وجامعات خمتلفة

ربة الربازيلية أن مشاريع تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد توفر رعاية وقد أثبتت التج  -  ٣٨
وإضافة إىل ذلك، ثبت أن االستشارات عن . صحية أفضل لعدة مدن برازيلية صغرية ونائية

بعد واآلراء الثانية والقياس عن بعد فعالة من حيث حتسني نوعية الرعاية وخفض التكاليف 
واملعدات املستخدمة حىت اليوم غري . رضى غري الضروريةمن خالل التخلص من إحاالت امل

  .واإلنترنت، بالتوافق مع تطبيقات مفتوحة املصدر، هو البنية التحتية املفضلة. مكلفة

وكان الغرض من االضطالع مبشروع الصحة اإللكترونية الوطين يف الربازيل هو   -  ٣٩
. يل املهن الصحية وحتسني فعالية الكلفةحتسني نوعية الرعاية األولية، وتوفري التدريب ملزاو

ونفِّذت سياسة الربازيل بشأن املعلوماتية يف جمال الصحة من أجل استخدام تكنولوجيات 
املعلومات استخداماً وافياً يف ميدان الرعاية الصحية، وخصوصاً من أجل النهوض بنوعية 

ة سجالت صحية إلكترونية وتتضمن االستراتيجيات املستخدم. الرعاية والوقاية من املرض
  .وأرقام اهلوية الوطنية وتعزيز املوارد البشرية يف املعلوماتية يف جمال الصحة

ويستخدم نظام الرعاية الصحية الوطين يف الربازيل أرقاماً فريدة هلوية األفراد   -  ٤٠
عاية ومقدمي الر)  مليون من األفراد١١٦وقد حددت هوية (املستفيدين من الرعاية الصحية 

  ). من مقدمي الرعاية الصحية١٥٣ ٩٠٣وقد حددت هوية (الصحية 

والشبكة الوطنية للبحث والتعليم يف الربازيل، وهي مقدم خدمات إنترنت   -  ٤١
 لتشجيع االستخدامات االبتكارية للربط الشبكي املتقدم ١٩٨٩متخصص، أنشئت يف عام 

والشبكة جزء من .  الربازيلية واألجنبية من املؤسسات٣٢٩يف البلد، تربط يف الوقت الراهن 
" كالرا"، ومتول املفوضية األوروبية ربط )كال را(تعاونية أمريكا الالتينية للشبكات املتقدمة 

  .بأوروبا

  :وتتضمن املشاريع الناجحة لتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد يف الربازيل ما يلي  -  ٤٢

ات الرعاية الصحية عن بعد  لتقدمي خدمBH Telesaúdeيوفر مشروع   )أ(  
استشارات عن بعد على الشبكة يف الوقت احلقيقي مع أخصائيني ويسمح بتقاسم البيانات 

كما يتيح االستشارات املنفصلة عن بعد، فيمكن بذلك احلصول على آراء . السريرية والصور
  ثانية عن طريق قناة آمنة يف احلاالت اليت تستلزم مشورة طبية حمددة؛
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، الذي يدعم علم القلب وينفذ ويدعم نظام Minas Telecárdioمشروع   )ب(  
التطبيب عن بعد املستخدم لتوفري الرعاية الصحية للمصابني بأمراض القلب واألوعية الدموية 

  إلثنتني ومثانني مدينة صغرية يف والية ميناس جريايس؛

ة القائمة للتطبيب تدعم شبكة جامعة التطبيب عن بعد حتسني البنية التحتي  )ج(  
  .عن بعد يف املستشفيات اجلامعية وتعزز دمج املؤسسات املشاركة

  

  جتربة كندا

استنتج مركز حبوث االتصاالت الكندي أنه ال ميكن التوصية بنوع وحيد من   -  ٤٣
الشبكات كحل كامل لتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد وإمنا أنه يوجد مكان لكل نوع منها 

أي نوعان أو أكثر من نوعني من (والشبكات الساتلية املهجنة . كةداخل شبكة مشتر
هي تصميمات ) الشبكات املستخدمة معاً من أجل حتقيق قابلية الوصل من طرف إىل طرف
  .الشبكات املستخدمة عادة يف كندا للوصول إىل اتمعات الريفية والنائية

قاط متعددة يف تطبيقات اخلدمات وتستخدم الشبكات الساتلية من نوع النقطة إىل ن  -  ٤٤
ويف النظم اليت تتدفق فيها البيانات من مواقع بعيدة متعددة إىل موقع . الصحية عن بعد

ويف ذلك النوع من . مركزي وحيد، يلزم وجود إدارة للشبكة عند احملور للتحكم يف احلركة
ر الوقت نظراً إىل زيادة اإلعداد تكون املعدات مكلِّفة إال أنه ميكن استرداد التكلفة مبرو

وعالوة على ذلك تقل تكلفة البنية التحتية البعيدة، ألن احملطة . استخدام عرض النطاق
احملورية تستخدم هوائياً صحنياً كبرياً ويسمح ذلك باستخدام صحون أقل حجماً يف املواقع 

ائيات صحنية أي مثال يستخدم هوائي صحين قطره مخسة أمتار يف موقع احملور وهو(البعيدة 
  ).يبلغ قطرها متراً واحداً يف املواقع البعيدة

وتتكون املنصة األساسية لتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد من معدات للتحاور عرب   -  ٤٥
وميكن أن تتضمن املعدات امللحقة آلة تصوير ألمراض . الفيديو إلرسال البيانات املرقَّمة

تصوير باألشعة السينية وجهاز تصوير باملوجات اجللد، ومنظار أُذن ومسماع صدر وآلة 
  .وميكن إرسال أي معلومات قابلة للترقيم باستخدام االتصاالت الساتلية. فوق الصوتية

ومتكِّن املستحضرات الصيدلية احلديثة املرضى املصابني بأمراض عقلية حادة من   -  ٤٦
فسيني وممرضني مسجلني اإلقامة يف البيت مع احلصول على معاونة مكثَّفة من أطباء ن

والرعاية املرتلية لألفراد املؤهلني هلا أقل تكلفة بكثري من املعاجلة يف . وأخصائيني اجتماعيني
ويوفر مشروع الرعاية املرتلية اتمعية اإلجيابية عن بعد يف كندا طريقة . املستشفيات
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نوعية الرعاية املقدمة  يف املائة مع حتسني ٢٠لتخفيض كلفة الرعاية املرتلية بأكثر من 
  .للمرضى

 ٢١ ٠٠٠مت تركيب ) Smart Labrador" (مسارت إلبرادور"ويف إطار مشروع   -  ٤٧
 من اتمعات احمللية يف ٢٥ موقعاً يف ٣٩كليوغرام من املعدات املتقدمة تكنولوجيا لتوصيل 

 ٢٩٤ ٣٣٠لية مقاطعة نيوفاوندالند  والبرادور يف كندا داخل منطقة تبلغ مساحتها اإلمجا
واستخدمت اتمعات احمللية املعنية تكنولوجيات مبتكرة من أجل تسحني . ميالً مربعاً

أسلوب حياا التقليدي، ووفّرت هلا تسع خدمات أساسية لتقدمي الرعاية الصحية عن بعد، 
  .باستخدام مفهوم املركز البعيد لتقدمي خدمات للمجتمعات احمللية

هوم ينشأ مركز جمتمعي يف مبىن يكون مفتوحاً للجمهور، مثل ووفقاً لذلك املف  -  ٤٨
وينشأ موقع جمتمعي ثان يف مستوصف للصحة . إحدى املدارس، كي يستخدمه عامة الناس

وتوفر الشبكة . العامة أو مستشفى، يستخدمه العاملون يف قطاع الصحة دون غريهم
مواقع تستخدم وصلة أرضية األساسية إمكانية الوصل بني مواقع تستخدم وصلة ساتلية و

  .وتوفر قابلية الوصل خارج شبكة مسارت البرادور

ويوفِّر مشروع مسارت ألبرادور خدمات صحية مثل االستشارات الطبية والتشخيص   -  ٤٩
عن بعد، واستشارات مع أخصائيني، والتعليم املستمر والتطور الوظيفي للعاملني يف الرعاية 

بعد، وختزين امللفات الطبية وإحالتها، وخدمات الطب الصحية، والطب اإلشعاعي عن 
 حتاوراً عرب ٢٥٠ويف فترة سنة واحدة أجري . النفساين عن بعد واإلدارة والشؤون اإلدارية

  . حتاور يف البرادور٦٠٠الفيديو وعقد ما بلغ جمموعه زهاء 

ل حجم  لتقليKaوسوف تزيد مشاريع مقبلة إمكانية التنقل باستخدام النطاق   -  ٥٠
احملطات الطرفية الساتلية حبيث يتسىن محل حمطات طرفية حبجم حقيبة اليد أو تركيب حمطات 
. طرفية على مركبات صغرية، مثل السيارات والشاحنات الصغرية، تكون مزودة جبهاز تتبع

وميكن نشر تلك النظم باستخدام املوصولية اخللوية يف النطاق العريض وحمطات طرفية يدوية 
مناطق احلضر وغريها من املناطق اليت توجد فيها بنية حتتية للهواتف اخللوية، كي يف 

تستخدمها وحدات سيارات اإلسعاف واجلهات املستجيبة األوىل يف حاالت الطوارئ 
  .واملرضى الذين يتلقون التمريض ورعاية مرتلية

 من خالل املشروع وتشري اخلربات املكتسبة يف جمال تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد  -  ٥١
إىل أنه ينبغي أن تكون مجيع التطبيقات واخلدمات اليت تستخدم تكنولوجيات املعلومات 
واالتصاالت للوصول عن بعد، مثل خدمات العدالة والتعليم واخلدمات احلكومية واتمعية، 
ه مشتركة بغية توزيع التكاليف على أكرب قاعدة مستعملني ممكنة، ذلك ألن استخدام هذ
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البنية التحتية يف اتمعات احمللية النائية الصغرية ألغراض تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد 
  .وحدها مكلِّف وصعب االستدامة

وعيوب تقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بعد هي حدة املنحىن التعليمي الذي متثله   -  ٥٢
فيحتاج املرضى وموظفو . غيريملوظفي اخلدمات الطبية واملرضى ومقاومة الفئتني كليهما للت

  .اخلدمات الطبية إىل وقت لالرتياح إىل ممارسة تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد

  

  جتربة كولومبيا

تتيح تكنولوجيا االتصاالت الساتلية بيئة مناسبة حللول تتعلق بتقدمي اخلدمات   -  ٥٣
اإلمكانية احملدودة للوصول الصحية عن بعد يف بلدان أمريكا الالتينية والكارييب، حيث تعرقل 

ويف كولومبيا نفِّذت برامج عملية . إىل نظم االتصاالت إقامة شبكات فعالة لتبادل اخلربات
للتطبيب عن بعد باستخدام املوصولية القائمة لشبكات املستشفيات أو اخلدمات اليت توفرها 

  .جهات تشغيل االتصاالت

ت لتنفيذ مبادرات خاصة مبشاريع ومرافق وميكن استخدام تكنولوجيات االتصاال  -  ٥٤
ويستفيد املركز الكولوميب للتطبيب عن بعد من مبادرات . متنقلة يف ميدان الرعاية الصحية

  .مشاريع تقدمي اخلدمات الصحية املتنقلة عن بعد، مثل وحدات الرعاية املتنقلة التابعة هلا

جمتمع املعلومات اخلاص ويهدف مشروع ميولـه جزئياً برنامج تكنولوجيات   -  ٥٥
، إىل دعم التعاون الدويل وتشجيعه يف قطاع تقدمي "HEALTH@"باملفوضية األوروبية، امسه 

اخلدمات الصحية عن بعد بني منظمات يف أوروبا وأمريكا الالتينية وتشجيع البحوث 
 ر مشروعوطو. التكنولوجيا وفرص السوق اليت تربط أوروبا وأمريكا الالتينيةاملشتركة ونقل 

"@HEALTH " ابة موقع على الشبكةعد، وهو بوتمع االفتراضي للخدمات الصحية عن با
يتيح للمعنيني باخلدمات الصحية عن بعد يف أوروبا وأمريكا الالتينية منتدى لالتصال وتبادل 

  .اخلربات

 جداً واستنتجت وزارة االتصاالت الكولومبية أن شبكات الفتحات الطرفية الصغرية  -  ٥٦
هي أفضل اخليارات لتوفري إمكانية الوصول بالنطاق العريض إىل اخلدمات املتاحة بواسطة 

وإضافة إىل ذلك جيب دمج شبكات الفتحات . بروتوكول اإلنترنت يف املناطق الريفية والنائية
. بغية ختفيض تكاليف اخلدمة) الوصول حملياً" (امليل األخري"الطرفية الصغرية جداً مع حلول 

ولذلك جيب استخدام شبكات ساتلية إلتاحة الوصول إىل تكنولوجيات املعلومات 
وتظل تطبيقات تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد والتطبيب عن . واالتصاالت يف تلك املناطق
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إال أن تلك . بعد من أعلى األولويات ضمن اخلدمات الرقمية املراد توفريها يف تلك املناطق
وألن املسألة تتعلق بتعرض حياة . عباء ضخمة على البنية التحتية للشبكةالتطبيقات حتمل أ

البشر للخطر جيب أن تكون نوعية خدمة الشبكة، مبا يف ذلك إتاحة الشبكة، أعلى مما ميكن 
  .وتزيد هذه االقتضاءات من تكلفة التطبيقات. أن توفره اخلدمات التجارية

  جتربة إكوادور

لة يف إكوادور كأسلوب مبتكر لتقدمي خدمات اجلراحة العالية اتبعت اجلراحة املتنق  -  ٥٧
وثبت أن النظام آمن وفعال من حيث الكلفة؛ مع . النوعية للمناطق الناقصة اخلدمات يف البلد

وتشكل املساحة اجلغرافية الشاسعة املعنية وكذلك طبيعة . اخنفاض معدل حدوث املضاعفات
إال أنه ميكن استخدام . الرعاية املقدمة قبل اجلراحة وبعدهاالبيئة النائية الريفية حتدياً أمام 

تطبيقات التطبيب عن بعد للتغلب على املسافات البعيدة والقيام باختيار املرضى والتنظيم 
  .املوقعي واملشاورات أثناء اجلراحة ومتابعة املرضى

: طبيب عن بعدوتوجد عدة نظم إلنشاء املوصولية بني نقطتني لتنفيذ خدمات الت  -  ٥٨
خطوط اهلاتف الثابتة واالتصال عرب اإلنترنت بطلب هاتفي للمشاورات يف الوقت احلقيقي 
ولتخزين الصور وحتويلها، إضافة إىل املوصولية عن طريق الشبكة الرقمية للخدمات املتكاملة 

)ISDN (واستخدم حاسوبان حمموالن وحاسوب مكتيب لالحتياجات من أجهزة . والسواتل
  .اسوب كما استخدمت أحياناً وحدة تطبيب عن بعد قابلة للنشر السريعاحل

واستخدم التطبيب عن بعد يف املرحلة السابقة للجراحة وللمشاورات واختيار   -  ٥٩
املرضى، فيقلّل ذلك الوقت الذي حتتاج إليه األفرقة الطبية لإلجراءات السابقة للجراحة أثناء 

ونفِّذت . يتيح هلما مزيداً من الوقت إلجراء العمليات اجلراحيةترددهم على املواقع النائية، و
رصد اجلراحة من موقع بعيد : عدة مشاريع خاصة باإلجراءات أثناء العمليات اجلراحية

؛ وجتربة جنح فيها جراح مقيم يف إجراء عملية استئصال مرارة ")التخدير عن بعد("
 من جراح منظار بطن يف الواليات املتحدة باستخدام منظار بطن يف أدغال إكوادور بتوجيه

؛ وجتربة حدد فيها استشاريون يف موقع بعيد مالمح تشرحيية وسامهوا يف ")التوجيه عن بعد("
كما . واالستشارات عن بعد") حضور عن بعد("القرارات املتخذة أثناء عملية جراحية 

يت اجتماعات ملتابعة املرضى فأُجر: استخدم التطبيب عن بعد إلجراءات الحقة للجراحة
  .عن بعد لفحص اجلروح الناجتة من اجلراحة للبحث عن آثار ملضاعفات حمتملة

اختيار : وزاد التطبيب عن بعد من فعالية برنامج اجلراحة املتنقلة يف عدة جماالت  -  ٦٠
تخطيط املرضى وتوقع اإلمدادات الطبية الالزمة للبعثات اجلراحية؛ تقليل الوقت الالزم لل

كما يسمح التطبيب عن بعد برصد يعتد به للمرضى . السابق للجراحة يف املواقع النائية
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عقب اجلراحة، فيمكن التغلب بذلك على أحد جوانب القصور الرئيسية يف خدمات اجلراحة 
والتطبيب عن بعد أداة معاونة مثينة يف مناطق البلد اليت يتعذر فيها وصول . املتنقلة املتقطعة

  .رضى إىل فريق جراحي ذي خربةامل

وبدأت جتربة إكوادور يف جمال التطبيب عن بعد وتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد   -  ٦١
قبل عدة سنوات، مثل بلدان أخرى، باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف 

ويلها، وقد استخدم اهلاتف والراديو واإلنترنت لتخزين املعلومات وحت. املناطق النائية
. وتستخدم املوصولية باإلنترنت والسواتل، مىت كانت متوافرة، للتحاور عن طريق الفيديو

  .وكانت معظم املبادرات مدعومة بتمويل خاص وطين أو دويل

ودف إحدى تلك املبادرات، وهي املؤسسة اإلكوادورية للتطبيب عن بعد   -  ٦٢
ومات واخلربة واملشاريع يف ميدان الرعاية والصحة اإللكترونية، إىل إنشاء شبكة من املعل

. وكونت حتقيقاً هلذا الغرض احتادات استراتيجية مع جامعات ومؤسسات حملية. الصحية
وتساهم املؤسسة يف الوقت الراهن يف فريق تقوده وزارة الصحة اإلكوادورية يعمل صوب 

  .وضع خطة وطنية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية

  : ت املؤسسة خطة للمشاريع الثالثة األوىل التالية يف ثالثة مناطق يف إكوادورووضع  -  ٦٣

 من اتمعات احمللية ١٢٠خلدمة ) املنطقة الساحلية(مشروع زابالوغراندي   )أ(  
يف مقاطعة إمسريالداس الشمالية ال ميكن الوصول إليها إال عن طريق ري كاياباس 

 اتمعات احمللية، وسكاا من اهلنود التشاتشي وتكاد ال توجد لدى تلك. وسنتياغو
  واإلكوادوريني األفارقة، أي بنية حتتية للكهرباء أو املياه أو االتصاالت؛

ونظراً لكرب . مشروع غاالباغوس، وخيدم سكان اجلزر الرئيسية يف األرخبيل  )ب(  
تمويل عدد السائحني الذين يزورون اجلزر سوف تستخدم السياحة كمصدر مستدام ل

  املشروع من القطاع اخلاص؛

، ويوجد يف مقاطعة كوتوباكسي، حيث )املنطقة اآلندية(مشروع زمباهوا   )ج(  
 سنة وحيث ال توجد إال خدمات أساسية ١٥تقل أعمار نسبة مئوية كبرية من السكان عن 

سي يف وتنتشر أمراض اجلهاز التنف. أو بنية حتتية قليلة لالتصاالت أو ال توجد على اإلطالق
  .تلك املنطقة

وسوف تربط اتمعات احمللية اليت تتناوهلا تلك املشاريع بعيادات جامعية وأخصائيني   -  ٦٤
بغية توفري الدعم للوقاية والتشخيص واملعاجلة والتعليم املستمر ومن أجل رصد إحصاءات 

  .مكافحة املرض
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  جتربة املكسيك

ة املكسيك برناجماً للصحة الوطنية  اقترحت حكوم٢٠٠٠يناير /يف كانون الثاين  -  ٦٥
االستشارات عن بعد؛ والتعليم عن بعد ملزاويل املهن الطبية؛ : يتضمن ثالثة عناصر رئيسية

واعتماداً على تلك . واملضمون الطيب اإللكتروين، الذي يوفر بصورة خاصة باللغات احمللية
فية، وخيفض احلواجز اليت تعرقل العناصر الثالثة يوفر الربنامج دعماً للمراكز الطبية الري

إمكانية الوصول إىل مزاويل املهن الطبية واخلدمات الطبية؛ وينشئ مضموناً طبياً إلكترونياً 
  .لكل من اجلمهور ومزاويل املهن الطبية

وتتضمن خدمات الرعاية الصحية اإللكترونية املقدمة يف املكسيك معلومات صحية   -  ٦٦
 الطبية، إضافة إىل دعم طيب باستخدام خدمات االستشارة عن بعد للمواطنني ومزاويل املهن

  .من أجل الرعاية الصحية األولية واملتخصصة

ويف املكسيك يستخدم التطبيب عن بعد يف واليات غرييرو وأواكساكا وبويبال   -  ٦٧
ونويفو ليون وتشياباس وتاماوليباس، مع مشاركة من مؤسسات وطنية متخصصة يف علم 

وجيري تنفيذ مشاريع لتطوير نظم .  والتغذية والتأهيل وجراحة العظام وطب األطفالالقلب
  .املعلومات يف سينالوا وبويبال

ويف املكسيك طبق التطبيب عن بعد يف ميادين الطب اإلشعاعي وعلم القلب وعلم   -  ٦٨
جلراحة األمراض وعلم أمراض اجللد وعلم طب العيون، إىل جانب بعض التجارب يف ميدان ا

وآخر مشروع يتعلق باستخدام التطبيب عن . عن بعد والرعاية عن بعد يف حاالت الطوارئ
  .بعد هو مشروع يف جمال الطب النفساين

ويقدم معهد الضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية للعاملني يف الدولة خدمات   -  ٦٩
وقد ساعدت خدمات .  والية يبلغ جمموع عدد سكاا مخسة ماليني٢٣طبية خاصة يف 

 مليون ٧,٢ونفذت .  يف املائة٤٧االستشارة عن بعد ختفيض عدد مرات تردد املرضى بنسبة 
  . وحدة صحية باستخدام نظام املعهد لتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد١٦٨من املواعيد يف 

وينفذ معهد الضمان االجتماعي املكسيكي أنشطة خمتلفة من أجل حتسني تطبيقات   -  ٧٠
التطبيب عن بعد يف ميدان الصحة العامة، مثل السجالت الصحية اإللكترونية، وجدولة 
املواعيد، ومكتبة إلكترونية، والوحدات الطبية املتخصصة اليت جيري تنفيذها يف إطار نظام 

  .معلومات فيستا

  جتربة باراغواي
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. غاس شخص يف باراغواي مصابون مبرض شا٤٠٠ ٠٠٠يقدر أن ما يقرب من   -  ٧١
وتسعى حكومة .  شخص منهم بأحد أمراض القلب أو سيصابون به١ ٠٠٠وقد أصيب حنو 

باراغواي من خالل إدخال خدمات التطبيب عن بعد إىل أن ترفع مستوى الرعاية الطبية إىل 
  .أعلى حد ممكن يف املناطق اليت ينتشر فيها مرض شاغاس بصورة وبائية

 ليس يف باراغواي وحدها وإمنا يف كثري من ومرض شاغاس مشكلة صحية رئيسية  -  ٧٢
فهناك ما يقرب من عشرة ماليني من سكان أمريكا الالتينية . بلدان أمريكا الالتينية أيضاً

مصابني بعدوى مرض شاغاس، وسيموت ما ال يقل عن مليون من املصابني به ما مل تتخذ 
  .قرارات سياسية وطبية قريباً يف هذا الصدد

.  من املقاطعات يف حمافظيت باراغواري وكورديريا٣٧ذ شبكة صحية يف وسوف تنفِّ  -  ٧٣
 مركزاً للرعاية الصحية يف تلك املقاطعات معاجلة للمرضى يف ستة ٤٠وسوف يوفر اكثر من 

فلن يكون قادراً فحسب . واملشروع املقترح هو األول من نوعه يف البلد. وحدات بعيدة
منا سيستطيع أيضاً أن يعين املرضى قبل استمرار على تشخيص اعتالل القلب الشاغاسي وإ

وإضافة إىل ذلك سيحدد املشروع أثر هذا املرض املتوطن يف بارغواي، من . تطور املرض
  .حيث املرضية ومعدل الوفيات، وهو جمهول حىت اآلن

 مرتالً موبوءاً أثناء فحص أجري ملا بلغ جمموعه ١ ٨٥٠وكشف ما بلغ جمموعه   -  ٧٤
 إىل ١٩٩٩أكتوبر / مرتل أثناء محلة تفتيش حشرايت نفِّذت من تشرين األول٩٦ ٥٠٠
، كما رمست خرائط للمناطق املوبوءة باستخدام النظام العاملي لتحديد ٢٠٠٠يوليه /متوز
 يف ٥٠وشكلت تلك املناطق معدالً النتشار اتمعات احمللية املوبوءة كان أعلى من . املواقع

 من املساكن املوبوءة ٢٢٠ و١٥٠وكشف ما بني . عات السبع والثالثنياملائة يف تلك املقاط
ورمست هلا خرائط باستخدام النظام العاملي لتحديد املواقع يف كل سنة من سنوات فترة 

  .٢٠٠٦- ٢٠٠٢املراقبة الالحقة 

  جتربة سانت كيتس ونيفيس

ونيفيس يف عام بدأ استخدام التطبيب عن بعد يف املستشفى العام يف سانت كيتس   -  ٧٥
ورغم أن . ، باالستعانة بوصلة اتصال مع إحدى اجلامعات يف نوفاسكوشا، كندا١٩٩٨

قدرات التطبيب عن بعد ومزاياه كانت معروفة عموماً فلم جيد املفهوم قبوالً تاماً، ورمبا 
ية ويف النها. يرجع ذلك إىل قلة االطالع على مدى إمكانيات التكنولوجيا يف البيئة املعاصرة

مورس جماالن إثنان من التطبيب عن بعد، مها الطب اإلشعاعي عن بعد والتحاور عرب 
ونظراً لعدم وجود طبيب أشعة نفذ الطب اإلشعاعي عن بعد على نطاق كبري ملا . الفيديو

يقرب من سنتني، مع ترقيم صور األشعة السينية وإرساهلا إىل مستشفى يف هاليفاكس، كندا، 
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وظلت األجهزة الالزمة للطب اإلشعاعي عن . من تعيني طبيب أشعة مقيمإىل حني التمكن 
وجرى التحاور عرب الفيديو . بعد يف موقعها، رغم احلاجة إىل بعض التطويرات والتحسينات

دورياً ولكنه توقف بسبب صعوبات تقنية تتعلق بتشكيل خطوط الشبكة الرقمية للخدمات 
ن نوقشت جماالت أخرى من التطبيب عن بعد ولكنها املستخدمة، وسبق أ) ISDN(املتكاملة 

  .مل تنفذ، ويرجع ذلك إىل حد كبري إىل عدم متكن التقنيني من يئة اخلطوط لإلرسال

  

  جتربة سانت فنسنت وجزر غرينادين

أنزلت النتائج املرقَّمة لصور باألشعة السينية يف سانت فنسنت وجزر غرينادين   -  ٧٦
صصة، إالّ أن تلك العملية تستغرق وقتاً طويالً وتتطلب عناية باستخدام وصلة إنترنت خم

ورغم هذه الصعوبات استخدمت تلك الطريقة . فائقة بتفاصيل إدارة امللفات للصور الرقمية
إالّ أن ارتفاع تكلفة الطب اإلشعاعي .  صورة للصدر باألشعة السينية٢٠٠إلرسال أكثر من 

 الكارييب للتصوير الطيب من عرض هذه اخلدمة بصورة عن بعد قد حال دون متكُّن املركز
ويؤمل أنه يتسىن وضع نظام أكثر كفاءة للطب اإلشعاعي عن بعد يكون مناسباً . مستمرة

  .للبلد، وذلك من خالل املزيد من التدريب

  ) البوليفارية–مجهورية (جتربة فرتويال 

 –مجهورية (فرتويال اهلدف من مشروع تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد يف   -  ٧٧
هو تصميم وتطوير وتنفيذ ودمج نظام لتقنية االتصاالت من أجل االستشارة ) بوليفارية

ويف هذا . والتشخيص والتعليم بغية حتسني إمكانية الوصول إىل خدمات صحية جيدة النوعية
ب السياق سوف تعزز قدرات نظام الصحة العامة بغية التغلب على املشاكل، وسيجري تدري

  .العاملني يف جمال الرعاية الصحية يف املناطق النائية من والية أمازوناس

واجلمعية الفرتويلية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية فريق متعدد التخصصات   -  ٧٨
. يدعم تطبيقات التطبيب عن بعد وتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد والصحة اإللكترونية

وطنية للتطبيب عن بعد والصحة اإللكترونية، كما يسرت تبادل وتساعد اجلمعية الربامج ال
  .املعلومات والتعاون على الصعيدين الوطين والدويل

وتشارك اجلمعية يف الوقت الراهن يف مشاريع وطنية وإقليمية لزيادة إمكانية الوصول   -  ٧٩
الوصل باستخدام إىل التطبيب عن بعد والتطبيقات اجلديدة للتكنولوجيا ولتحسني قابلية 

والنظام العاملي ) CDMA(االتصال باإلنترنت السلكياً وتعدد قنوات االتصال بتقسيم الشفرة 
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يف مواقع ) VSAT(واحملطات الطرفية ذات الفتحة الصغرية جداً ) GSM(لالتصاالت املتنقلة 
  .اتمعات احمللية النائية اليت تواجه مشاكل يف االتصاالت

ية على وجه التخصيص مشروعاً إلنشاء شبكة لتقدمي اخلدمات الصحية وتنفِّذ اجلمع  -  ٨٠
عن بعد يف فرتويال، دف تعزيز نظام الصحة العامة من خالل استخدام تكنولوجيات 

وتكمل مشروع هذه الشبكة مخسة . املعلومات واالتصاالت يف مناطق خمتارة من البلد
ابلية الوصول لنظام الصحة العامة الوطين اجلديد؛ دراسة لق: مشاريع فرعية يف ااالت التالية

والتوحيد القياسي؛ وتطبيق املعلوماتية يف جمال الرعاية الصحية؛ والتطبيب عن بعد يف ااالت 
ويستخدم مشروع رائد آخر . املتخصصة واالستشارات والتشخيص؛ والتعليم والتدريب

صحية من أجل سكّان الريف األصليني يف التطبيب عن بعد لتقييم مسائل تتعلق بالنظافة ال
  .والية بوليفار

  فريق أمريكا الالتينية املعين بدراسة األوبئة عن بعد

 ضمن نتائج ٢٠٠٥أنشئ فريق أمريكا الالتينية املعين بدراسة األوبئة عن بعد يف عام   -  ٨١
تني حول استخدام حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واألرجن

تكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة البشرية لفائدة بلدان أمريكا الالتينية، املنعقد يف قرطبة، 
  )A/AC.105/860الوثيقة  (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ١٩األرجنتني، من 

والفريق مدعوم من منظمة الصحة للبلدان األمريكية ووكالة الفضاء األوروبية   -  ٨٢
وأهداف املشروع هي إنشاء . لفضاء اخلارجي وشبكة من اجلامعات الدوليةومكتب شؤون ا

احتاد إقليمي لتيسري تطوير تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وتبادهلا يف قطاع الصحة لفائدة بلدان 
  .أمريكا الالتينية والكارييب

 بني األمم حلقة العمل املشتركة: وشارك الفريق حىت اآلن يف املناسبات الدولية التالية  -  ٨٣
املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واألرجنتني حول استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض 

 املنعقد يف لكسمربغ يف Med-e-Telالصحة البشرية لفائدة بلدان أمريكا الالتينية؛ ومنتدى 
 ؛ ومؤمتر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء، املنعقد يف كيتو يف٢٠٠٦أبريل /نيسان
  .٢٠٠٦يوليه /متوز

واملدرسة املتقدمة إليكولوجيا االنتشار الوبائي خطوة أخرى يف التعاون على الصعيد   -  ٨٤
. اإلقليمي الذي يشجعه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية
طبة، ويتألف برنامج الزماالت يف معهد ماريو غولتش للدراسات الفضائية العليا، يف قر

األرجنتني، من حصص دراسية، وتطوير املشاريع املؤسسية الفردية، وتطوير املبادرات 
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ويلقي باحثون دوليون معروفون يزورون معهد غولتني حماضرات متخصصة ليوم . اإلقليمية
  .كامل عن مسائل معينة

  التوصيات واملالحظات  -ثالثاً 
  التوصيات  - ألف 

  :رة التدريبية التوصيات التاليةقدم املشاركون يف الدو  -  ٨٥

ينبغي تشجيع تكامل بلدان أمريكا الالتينية والكارييب فيما يتعلق مبسائل   )أ(  
وحتقيقاً لذلك الغرض، ينبغي . تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد اليت حتتاج إىل تنسيق وتوحيد

 استباقياً يف لألمم املتحدة، وباألخص منظمة الصحة للبلدان األمريكية، أن تؤدي دوراً
النهوض مببادرات وطنية وإقليمية تتعلق بإدارة الصحة اإللكترونية وتصميم الشبكات 

  والتوحيد بالقياسي؛

ينبغي تشجيع اجتماعات إقليمية تتناول تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد   )ب(  
ون من وإضافة إىل ذلك، يك. والتطبيب عن بعد ألا تتيح فرصة إلنشاء شبكة من اخلرباء

  املناسب إنشاء منتدى دويل دائم يستطيع أن يتبادل فيه اخلرباء اآلراء والتجارب واملعلومات؛

ينبغي تنفيذ أنشطة من أجل رفع مستوى معايري املعلوماتية يف ميدان الصحة   )ج(  
وحتقيقاً لذلك الغرض ميكن أن يساعد خرباء حمليون تنظيم . يف أمريكا الالتينية والكارييب

  دورات تدريبية وبرامج للتعليم عن بعد متعددة اللغات؛ودعم 

يلزم دمج بلدان منطقة الكارييب يف مشاريع التطبيب عن بعد واملبادرات اليت   )د(  
  تضطلع ا بلدان أمريكا الالتينية، مع مراعاة طبيعتها واحتياجاا احملددة؛

أن تنشئ منتدى من ينبغي أن يطلب إىل منظمة الصحة للبلدان األمريكية   )هـ(  
أجل مشاركني من وزارات الصحة الوطنية، بشأن موضوع فوائد تكنولوجيات التطبيب عن 

وينبغي تصميم ذلك املنتدى كي يكون مناسباً لبلدان منطقة الكارييب الناطقة باللغة . بعد
  اإلنكليزية؛

يقات ينبغي إجراء دراسة بشأن جدوى تنفيذ التطبيب عن بعد وتعيني التطب  )و(  
. الفعالة من حيث التكلفة واملستدامة من أجل بلدان منطقة الكارييب الناطقة باللغة اإلنكليزية

وينبغي تقدمي توصيات يف هذا الصدد إىل اجتماع لوزراء الصحة وإىل اجلماعة الكاريبية، 
  الختاذ اإلجراءات الالزمة؛
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عد اليت تشتمل على ينبغي إجراء دراسة حمددة تتناول مشاريع التطبيب عن ب  )ز(  
حتليل للتكلفة يشمل الفوائد : وينبغي أن تتضمن نتيجة الدراسة ما يلي. منهجيات للتقييم

والفعالية؛ وإحصاءات املرضية ومعدل الوفيات لألمراض اليت تعاجل باالستشارة عن بعد 
بغية تعيني والتشخيص عن بعد؛ حتليل للمبادرات اإلقليمية الفاشلة يف التطبيب عن بعد، 

األخطاء ومواطن الضعف؛ قياس األثر احلقيقي لتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت على 
  الصحة العامة؛

ينبغي للحكومات أن تنفِّذ سياسات وطنية قائمة على معايري بشأن   )ح(  
املعلوماتية يف ميدان الصحة، مع مبادرات متسقة يف جمال القياسات الصحية وإدارة املعارف، 

  اً لبارمترات منظمة الصحة العاملية؛وفق

ينبغي النهوض مبعايري وطنية للمعلوماتية يف ميدان الصحة من خالل اهليئات   )ط(  
الوطنية املعنية باملعايري القياسية، كما ينبغي أن تشارك تلك اهليئات يف أنشطة التوحيد 

 باملعلوماتية يف ميدان القياسي اليت تضطلع ا املنظمة الدولية للتوحيد القياسي املتصلة
الفريق العامل : وأفرقة العمل التالية التابعة للمنظمة واألوثق صلة يف هذا الصدد هي. الصحة

املعين يكل البيانات؛ والفريق العامل املعين بتبادل البيانات؛ والفريق العامل املعين مبضمون 
  املعين؛ والفريق العامل املعين بأمن البيانات؛

 إنشاء فريق عامل يعين بتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد باستخدام ينبغي  )ي(  
وميكن احلفاظ على اتساق الفريق . التحاور عرب الفيديو والشبكة العاملية اإلمنائية للتعليم

باستخدام اإلنترنت لتبادل املعلومات والتجارب واآلراء على بوابة ملوقع سوف يضع 
  .التكنولوجيا الصحيةتصميمه املركز الوطين لالمتياز يف 

ينبغي حتديد املواصفات التقنية لكل عنصر من عناصر شبكات تقدمي   )ك(  
مثل (اخلدمات الصحية عن بعد، مع مراعاة خمتلف اخليارات التكنولوجية املتاحة لالتصاالت 

األسالك النحاسية، واأللياف الضوئية، والسواتل، وشبكات اهلواتف املتنقلة، والشبكات 
  ؛) الالسلكية، وبلوتوثاحمللية

جيب حتديد االحتياجات يف املناطق املقرر أن تنفَّذ فيها برامج تقدمي   )ل(  
  اخلدمات الصحية عن بعد، مبا يف ذلك احتياجات قابلية الوصل؛

ينبغي إجراء دراسة استقصائية ملختلف اخليارات اليت ميكن أن تقدمها   )م(  
  عن بعد والتطبيقات التعليمية ذات الصلة؛اخلدمات الساتلية يف ميدان التطبيب 
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عند النظر يف مقترح إقليمي بشأن استخدام اخلدمات الساتلية يف تقدمي   )ن(  
" LIS@ "اخلدمات الصحية عن بعد ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار املعلومات من برناجمي

  ".HEALTH@"و

القياسي ومقارنتها ينبغي استعراض التوصيات اخلاصة مبسائل تتعلق بالتوحيد   )س(  
وينبغي لصانعي القرارات يف الوزارات الوطنية . بالنهوج اليت تتبعها املنظمات الدولية األخرى

  أن يدجموا توصيات يف هذا الصدد ضمن براجمهم الوطنية، بغية حتقيق أثر فعال؛

ينبغي تنفيذ مشاريع تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد بقصد االستدامة على   )ع(  
وحتقيقاً لذلك الغرض، . الطويل وختفيض التكاليف اليت تتحملها نظم الصحة العامةاألجل 

يلزم حتديد كيف ميكن لالستثمار يف قابلية الوصل واألدوات ذات الصلة أن يوفّر األموال يف 
  قطاع الصحة العامة؛

يقترح أن تقدم منظمة الصحة للبلدان األمريكية دورات خاصة عن تقدمي   )ف(  
 الصحية عن بعد والتطبيب عن بعد، من أجل حتسني بناء القدرات يف منطقة أمريكا الرعاية

  الالتينية والكارييب؛ 

ينبغي دعوة خرباء من االحتاد الدويل لالتصاالت واملنظمة الدولية للتوحيد   )ص(  
القياسي واللجنة األوروبية للتوحيد القياسي حلضور االجتماعات اإلقليمية بشأن تقدمي 

فسوف تساهم مشاركة خرباء من تلك املنظمات يف تكوين رؤية . دمات الصحية عن بعداخل
  دولية للوضع الراهن فيما يتعلق بقابلية التشغيل البيين؛

، الذي يرعاه "Telemedicine in the Americas"ميكن حتديث الكتاب املعنون   )ق(  
 صاالت؛االحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة البلدان األمريكية لالت

ينبغي ملنظمة الصحة للبلدان األمريكية أن تعلن بوضوح أن تطبيقات   )ر(  
التطبيب عن بعد وتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد ضرورية لتحسني الصحة العامة يف البلدان 

  النامية؛

ميكن للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أن تدعم اجلهود   )ش(  
ضح أمهية التطبيقات الساتلية يف ميداين تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد اإلقليمية بأن تو

  .والتطبيب عن بعد من أجل التنمية الوطنية

  املالحظات  - باء 
  :توصل املشاركون يف الدورة التدريبية إىل املالحظات التالية  -  ٨٦
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ك منظمة أنه يلزم لبلدان منطقة أمريكا الالتينية والكارييب أن تزيد من إشرا  )أ(  
وينبغي . الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية يف صوغ املقترحات اإلقليمية

  االتصال مبمثلي منظمة الصحة للبلدان األمريكية يف كل بلد من البلدان؛

جيب أن تشكل بلدان املنطقة شراكات استراتيجية ملشاريع تقدمي اخلدمات   )ب(  
م البلدان ذات اخلربة يف مشاريع تقدمي اخلدمات الصحية وميكن أن تساه. الصحية عن بعد

  .عن بعد وتنفيذ الشبكات بتجارا من خالل تلك الشراكات

ينبغي ملنظمات دولية مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة الصحة للبلدان   )ج(  
ية أن األمريكية واالحتاد الدويل لالتصاالت والبنك الدويل ومصرف التنمية للبلدان األمريك

توثَّق النماذج الناجحة للمشاركة املتعددة القطاعات وان تعممها، لفائدة صانعي القرارات 
  يف القطاعني العام واخلاص؛

أشار املشاركون من البلدان الكاريبية إىل أمهية دمج تلك البلدان ضمن   )د(  
ة طبيعتها اخلاصة، املبادرات اإلقليمية املتصلة بتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد، مع مراعا

ومن بينها أن معظمها ناطق باللغة اإلنكليزية، وقلة خربا يف بعض جماالت تقدمي اخلدمات 
وأعرب مندوبو تلك البلدان عن اهتمامهم بصوغ مشاريع يف ميداين . الصحية عن بعد

  االستشارات عن بعد وخدمات الطب النفساين عن بعد؛

 اليت هلا خربة يف ميدان املبادرات العامة واخلاصة، ميكن للمفوضية األوروبية،  )هـ(  
وينبغي . أن تقدم مبادئ توجيهية وجمموعات األدوات واإلرشاد للمنظمات اخلاصة والعامة

نشر سياسة املفوضية األوروبية فيما يتعلق بالتمويل املخصص واملقبل لرعاية املشاركة العامة 
  ذها أصحاب املصاحل على الصعيد الدويل؛واخلاصة على نطاق أكثر اتساعاً وأن ينف

بينت الشعوب األصلية يف كندا مشاريع ناجحة لصانعي القرارات، وأسفر   )و(  
  ذلك عن تقدمي دعم للحكومات احمللية لوضع املزيد من املشاريع؛

هناك جمموعة متنوعة كبرية من تطبيقات التطبيب عن بعد اليت تتماثل من   )ز(  
. إال أن احتياجاا متباينة للغاية من حيث عرض النطاق والتكاليفحيث نوعية اخلدمة، 

وعند استخدام احللول الساتلية حتتاج شبكات التطبيب عن بعد عادة إىل نسبة ال تناظرية 
  ؛١:٤التحميل، تبلغ عادة /للترتيل

حىت عندما تستخدم معدات قليلة التكلفة نسبياً ووصالت ضيقة النطاق ال   )ح(  
قدمي اخلدمات الصحية عن بعد قابالً لالستدامة يف اتمعات احمللية الصغرية النائية يكون ت
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ولذلك جيب أن تضم الشبكة مجيع االحتياجات واخلدمات . عندما تقدم كخدمة منفردة
املطلوبة، مثل إمكانية الوصول إىل اإلنترنت، والتعليم عن بعد، واحلكومة اإللكترونية، وغري 

وميكن من خالل جتميع خمتلف اخلدمات أن توزع التكاليف على . مات جمتمعيةذلك من خد
وعند وضع تصميم إلحدى الشبكات، ينبغي . أوسع قاعدة ممكنة من املستعملني

للمجتمعات احمللية أن حتدد مجيع االحتياجات واخلدمات املراد تقدميها وأن تأخذها بعني 
  وري الستمرار استخدام التكنولوجيا وتعزيزها؛وإشراك اتمع احمللي ضر. االعتبار

عادة ما يكون توفري تطبيقات التطبيب عن بعد عن طريق السواتل أكثر   )ط(  
  تكلفة من توفري خدمات مماثلة باستخدام شبكات أرضية؛

ميكن استدامة مشاريع تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد بتوفري التدريب على   )ي(  
اسبة لتطبيقات تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد وباستخدام الوصالت أدوات الرباجميات املن

  اليت يف حالة انتظار على حنو حيقق فعالية الكلفة؛

تتضاءل السعة الساتلية وتتزايد تكلفتها، ولذلك يقترح أن تبحث البلدان   )ك(  
ن بعد عن حلول بديلة بغية ضمان توافر السعة الساتلية ملشاريع تقدمي اخلدمات الصحية ع

ويلزم استعراض السعة الساتلية يف املنطقة، مع حتديد السواتل العاملة يف . والتطبيب عن بعد
املنطقة وخصائصها والفرص املتاحة الستخدام اخلدمات الساتلية لتقدمي اخلدمات الصحية 

  .عن بعد

  ـــــــــــــــ


