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   الفضاء اخلارجياستخدام جلنة
   يف األغراض السلمية 

    
  تقرير حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وبوركينا فاسو     

ومنظمة الصحة العاملية ووكالة الفضاء األوروبية واملركز الوطين 
 يف الرعاية استخدام تكنولوجيا الفضاء حولللدراسات الفضائية 

      )٢٠٠٨مايو / أيار٩-٥واغادوغو، (ريقيا  أفلصاحلعد الصحية عن ُب
  احملتويات
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 مةمقّد  -أوال  
  

     واألهداففيةاخلل  - ألف  
 اخلارجي واستخدامه الفضاء مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف أوصى  - ١

إعالن فيينا :  الفضائيةاأللفية "املعنون، يف قراره )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 
ات الفضائية عىن أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيق ُتبأن )١(،"بشأن الفضاء والتنمية البشرية

 بني الدول األعضاء على املستويني اإلقليمي والدويل من خالل التعاونيةبتعزيز املشاركة 
  . املعارف واملهارات يف البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقاليةتنميةالتأكيد على 

 ،خلمسني السلمية يف دورهتا ااألغراض أقرت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف وقد  - ٢
 التدريبية والندوات واملؤمترات املزمع عقدها يف والدورات برنامج حلقات العمل ،٢٠٠٧عام 
 أقرت اجلمعية العامة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات مث )٢(.النامية لصاحل البلدان ٢٠٠٨عام 

  .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ،٦٢/٢١٧ يف قرارها ٢٠٠٨الفضائية لعام 

 ُعقدت حلقة العمل ، الثالثاليونيسبيس ووفقا لتوصيات ،٦٢/٢١٧ بالقرار وعمال  - ٣
 وبوركينا فاسو ومنظمة الصحة العاملية ووكالة الفضاء األوروبية املتحدةاملشتركة بني األمم 

 الصحية عن يف الرعاية استخدام تكنولوجيا الفضاء حول للدراسات الفضائية الوطينواملركز 
  .٢٠٠٨مايو /أيار ٩ إىل ٥ منيقيا، اليت استضافتها بوركينا فاسو، يف واغادوغو  أفرلصاحلُبعد 

    
    الربنامج  - باء  

 واملركز الوطين للدراسات الفضائية )اإليسا (األوروبية ممثلو وكالة الفضاء ألقى  - ٤
 اخلارجية والصحة يف  الشؤون ووزاريت العامة الفضاء اخلارجي التابع لألمانةشؤون مكتبو

  .كينا فاسو كلمات استهالليةبور

 للمناقشة وُنظِّمت جلستان. اً عرض٤١  ما جمموعهاملواضيعية أثناء اجللسات موقُدِّ  - ٥
م وقدَّ.  زيارة تقنية كما نظمتالتوصيات،وتقدمي ملالحظات ا وجلسات إلبداء اجلماعية

 الصحية عن ةالرعاي برامج استخدام حالة عنمجيع املشاركني الذين حظوا بالرعاية عروضا 
  .بلداهنمإيكولوجيا االنتشار الوبائي من أجل التنمية املستدامة يف برامج ُبعد أو 

                                                                 
   فيينا،ألغراض السلمية،  األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء واستخدامه يف امؤمتر تقرير (1)  

  .١ القرار األول،، الفصل )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
  .٨٤، الفقرة )A/62/20 (٢٠ الثانية والستون، املرفق رقم الدورة الرمسية للجمعية العامة، الوثائق (2) 
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 بغية ، يف مواضيع املناقشة املبّوبةلنظرل املناقشة للمشاركني فرصة جلستا أتاحت وقد  - ٦
ة فريقني عاملني معنيني بالرعاي إىل املشاركونوقُسم .  للمنطقة مناسبة أنشطة متابعةحتديد

شاريع مب مقترحات من الفريقنيم كل وقدَّ.  الوبائياالنتشارإيكولوجيا بالصحية عن ُبعد و
  . اجلهات الراعية املهتمة جانبللتمويل من ما َيصلُح منها واختيارملواصلة دراستها 

    
    احلضور  - جيم  

 ااالحتاد الروسي وإيطالي:  مشاركا من البلدان التالية١٢٠ زهاء حلقة العمل حضر  - ٧
وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال وسويسرا وغانا وفرنسا والكامريون وكندا وبوركينا فاسو 
وحضرها أيضا مشاركون . األمريكية والواليات املتحدة ونيجريياالنيجر و واملغرب والنمسا

 الفضائية الوطين للدراسات واملركز  األوروبيةمن منظمة الصحة العاملية ووكالة الفضاء 
  .ن الفضاء اخلارجيومكتب شؤو

 املشاركة يف الرعاية لتحّمل واجلهاتاسُتخدمت أموال خمصصة من األمم املتحدة و  - ٨
 اليومي لثالثة عشر اإلقامة وبدل واملبيتتكاليف املساعدة اللوجستية والسفر اجلوي 

  .مشاركا
    

   العروضصملّخ  -ثانيا  
  

    الرعاية الصحية عن ُبعد  - ألف  
 سكان العامل يف نصف ويعيش، ُمْعٍد  مرض١ٍ ٤٠٠  حنوهن يف الوقت الراهناك  - ٩

 نطاق واسع أن التغّيرات املومسية علىمن املسلم به اآلن و. ن فيها األمراضمناطق تتوطَّ
منا لتغّير املناخ إ من األمراض املعدية والعديدليست هي وحدها اليت تلعب دورا يف انتقال 

 يف واإلصابات املََرضيةأهم أسباب الوفيات  من هي األمراض تلكوبعض . دور فيه أيضا
  .البلدان النامية

 نطاق أوسع، وعلى على حنو أسرع تنتشرصحية جديدة وناشئة ومثة أخطار   - ١٠
 بالبضائع،تجارة وازدياد حجم ال وسائط السفر العالية السرعة،ساعدها على ذلك تو

 هلذهملية واجملتمع الدويل  منظمة الصحة العاوتتصدى.  االجتماعية والبيئيةوالتغّيرات
 بالتايل يشمل جدول أعمال دويل لألمن الصحي، جيب أن إطارالتحديات العاملية يف 

 اإلعالم الصحية ووسائط والنظمالقطاع اخلاص وقة وتعاونا بني احلكومات سَّن مإجراءات
  . وداخل كل منهاواألفراد
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مايو / أيار٢٣صحة العاملية يف  المجعية اعتمدهتا اليت ،اللوائح الصحية الدوليةو  - ١١
 الدولية األخطار الناشئة وغريها من ألمراضا ضد كثريا الدفاعات املشتركة ، تقوي٢٠٠٥

 فيها تكنولوجيات، مبا ء الفضا تكنولوجياموجوداتتكامل ومن شأن . اليت هتدد الصحة
 اً كبريإسهاماًم  أن يسهالساتلية،واالتصاالت ساتلياً رصد األرض، وحتديد األماكن واملواقع 

 ها كان استخدامإذا خصوصا الصحي العاملي، األمن تعزيز إىليف اجلهود اجلماعية الرامية 
 وبيانات األرصاد اجلوية ، وتوافر املوارداملرض وقوع عنمقترنا ببيانات جغرافية أخرى 

  . البيئيةواألحوال

 يف شديدنقص و عبء كبري من األمراض على وجود أفريقيا تقتصر معاناة وال  - ١٢
 أن بل يرجح احتياجاهتا الصحية، لتلبية التمويل الالزم يف وقصور الصحيني اإلخصائيني

. ٢٠٥٠ عام حبلول عدد سكاهنا  يفلتضاعف املتوقعل نتيجة احلالية الصحية تتفاقم مشاكلها
ليت تشمل  لأللفية، ااإلمنائية غالبية البلدان األفريقية من حتقيق أهدافها كما يرجح أال تتمكن
 من أن منظمة الصحة العاملية الرغموعلى . ع وحتسني صحة األمهاتاحلد من وفيات الرضَّ

ن إملشكلة، فا ملعاجلةعد وسيلة  اإللكترونية يعتربان التطبيب عن ُبالصحة العاملي لنظم املرصدو
ال  هناك رنتواإلنت ألن توافر احلواسيب ، يف أفريقياال يزال متدنياً عن ُبعد التطبيباستخدام 

كما أن . عالية" النطاق الترددي"أو  نطاق التردداتتكاليف وال تزال  اًحمدوديزال 
عد ىل التطبيب عن ُبإ ون كثريا ما ينظر احملّملني بأعباء مفرطة،يف أفريقيااإلخصائيني الصحيني 

  . مبتكرة ملعاجلة هذه املشاكلوحلول أفكار إىلوحيتاج األمر . ضافياإباعتباره عبئا 

 الرعاية توفر إذ الصحية األفريقية، للنظم أساسية  هي ضرورة الريفيةوالعيادات  - ١٣
 األطفال ورعاية األمومةالصحية األولية التثقيف واخلدمات السابقة للوالدة وخدمات 

 يف النمطية واخلدمات ذات الصلة باألمراض املضاد للصدمات النفسية،والدعم األساسي 
  . الوبائي االنتشارمجع بياناتتتوىل زلية؛ كما ـية املنالرعاوخدمات املنطقة 

 أنشطتها املتصلة بالصحة تضم جديدة مركزيةحاسوبية  بّوابة اإليسا افتتحتقد و  - ١٤
استخدام الفضاء لفائدة ضمن النطاق الواسع  أنواع األعمال واملشاريع كل وتشمل
 وهي ،اإليساقة بالصحة اليت متّوهلا  حملة عامة عن التطبيقات املتعلالبوابة وتوفر )٣(.الصحة
يف ال ميكن و. والباحثني الصناعة وأوساط الرعاية الصحية وأخصائييهة للمواطنني موجَّ

اتباع هنج ب إالة ي مقدمي الرعاية الصحتواجه اليومية املتعلقة بالصحة اليت حل املشاكلالعادة 
                                                                 

 متاحة يف املوقع الشبكي" Space for health"بوابة اإليسا املعنونة  (3) 
www.esa.int/SPECIALS/Space_for_health/index.html.  
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 ما بإنشائها على هذا النهج يسااإلوتسري .  متنوعةهيئات وقدرات ات خربجتتمع فيهمتكامل 
 منطلقت مبادرة تعزيز التطبيقات املتكاملة وقد أُ.  تعزيز التطبيقات املتكاملةبربنامجيسمى 
 بني مواضيع التضافر وتعزيز املستعملني الوعي يف صفوف مجاعات جديدة من إذكاءأجل 

 االستفادة إمكاناتنامج ربال يعزز هذاوسوف . الطاقةو  املناخ املناخ والصحة أوحمورية مثل
الطاقة، كما و األمان والصحة جماالت االحتياجات املعقدة يف لتلبيةمن الفضاء ويوفر حلوال 
 عدد من املبادرات بالفعلطلق وقد أُ.  خدمات مستدامة جديدةسيساعد على استحداث

  .  قدرات الربنامجلتبينيالرائدة 

 بغية جعل ١٩٧٨ منذ عام إصالحات عدة القطاع الصحي يف بوركينا فاسو وشهد  - ١٥
 واخلدمات الصيدالنية املستشفياتعادة تنظيم خدمات إنظام الرعاية الصحية المركزيا و

 الصحية يف بوركينا فاسو للحالة، أسفر حتليل ٢٠٠٠- ١٩٩٩ويف الفترة . وحتسني اخلدمات
 نقصوس فرياإلصابات بانتشار : ، وهي عالجية عاجلةإجراءاتجماالت تتطلب وجود عن 

 على وحمدودية سبل احلصول، عنها وارتفاع معدل الوفيات النامجة األيدز،/املناعة البشرية
 وقد أُعدت.  املؤسسيورداءة اإلطار مستوى اخلدمات الصحية، وتدين ؛ةيالرعاية الصح

 وطنية للتنمية الصحية بغية حتسني صحة السكان وخفض معدل الوفيات حبلول عام خطة
إىل جرى يف منتصف املدة أن أهداف اخلطة ليست يف سبيلها أمن تقييم بني َتو. ٢٠١٠
 أجل تنفيذها من" النفع سريعة تدخالت "إىل استراتيجيات جديدة تستند فُوِضعت ،التحقق

  . لأللفيةاإلمنائيةغايات األهداف حتقيقا ل اخلطة  عملخالل الفترة األخرية من

 لضمان نوعية أي ضرورة حيويةاية الصحية  الرعألخصائيي املستمر التعليم وميثل  - ١٦
يف البلدان   ما يكون متاحا خارج العاصمةنادراوهذا التعليم املستمر . نظام صحي وكفاءته

عد  ما يسمى بشبكة التطبيب عن ُبإنشاء بتنسيق سويسرا، تقوم ٢٠٠٠ومنذ عام . النامية
.  عشرة من تلك البلدان اآلن واليت تضم،)RAFT (بالفرنسيةلبلدان األفريقية الناطقة يف ا

 . دورات دراسية تفاعلية على شبكة الويبتنظيم يف RAFT  لشبكةاألساسيويتمثل النشاط 
 خاصة جيري تنظيم دورات دراسية ،Health-On-the-Net Foundation مؤسسة  منومبساعدة
منظمة واسُتهل أيضا التعاون مع . م كفاءاهتتطويرالوطنيني من أجل  RAFT شبكة ملنسقي
  . املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة الصحة العامليةاألمم

ويتمثل . ٢٠٠٤ وبوركينا فاسو يف عام سويسرا بني RAFT أقيمت شبكة وقد  - ١٧
 الطبية يف توفري أداة اتصال بسيطة ومأمونة للوحدات واهلياكل والعيادات الرئيسي هدفها
 فوائدها أما. تخصصة يف جمال التصوير الطيب وتطوير شبكة مإقامةواهلدف هو . النائية

 طبيب، الستشارةىل السفر إ االضطرار طيب، وعدم خبريىل إ م وصوهلفهي تيسريللمرضى 
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أما بالنسبة لألطباء فالفوائد . إمجاالً الصحي النظاموتقليل الفحوص الطبية املتكررة، وحتسني 
كانية العمل ضمن فريق، وحتسني موإ للسفر، االضطرار دون املساعدة تقدميمكانية إهي 

  .  بسيطةإنترنت من خالل وصلة الطبيةتوفري الرعاية 

 االتصال الساتلية ميكن أن توفر، تكنولوجيات أن النيجر السلطات الوطنية يف وترى  - ١٨
 الكفيلة بتحسني صحة سكان املناطق املعزولة الوسائلعد،  الصحية عن ُبالرعايةمن خالل 

 وهومهية، أمر بالغ األ على استخدام هذه التكنولوجيات العاملنيتدريب و .العديدة يف البلد
 كانت إذاعد ميكن أن يكون فعاال لتطبيب عن ُبا بيد أن.  وموارد بشريةوقت إىلحيتاج 
 والدويل اإلقليمي واستراتيجية صحيتان وطنيتان مناسبتان، وكان التعاون سياسةهناك 
 إنترنتويؤمل توفري وصالت .  بعني االعتبار واالستدامةلتكاليفا وإذا ما أُخذت متوافرا،

 باملعدات، واالرتقاء إليها التوليد الكربى اليت ما زالت تفتقر ووحداتللمستشفيات 
 وإنشاء املستمر،املوجودة، وزيادة التدريب جلميع العاملني الطبيني، واستحداث فرص للتعلّم 

  .عد الصحية عن ُبللرعايةمراكز وطنية 

 احلصول على والنائية من أجل الريفية خمتلف أحناء العامل، يكافح سكان املناطق ويف  - ١٩
 إصالحات بتنفيذ حالياوتقوم نيجرييا . املناسبالرعاية الطبية املتخصصة اجليدة يف الوقت 

 من الرعاية الصحية يتيح جلميع النيجرييني أن مستوىلتحسني احلالة الصحية لسكاهنا وبلوغ 
 تلبية يفويواجه القطاع الصحي عدة حتديات . واقتصادياة منِتجة اجتماعيا يعيشوا حيا

 والذين تبلغ ،ريفيةوالنائية الناطق امل للنيجرييني الذين يعيشون يف الصحيةمتطلبات الرعاية 
والتطبيب عن ُبعد هو أحد املشاريع الرائدة املنفذة عرب .  من السكاناملائة يف ٧٠نسبتهم 

 نظام للتطبيب عن إنشاء املشروع ويستهدف). NigComSat-1(النيجريي  التصاالتاساتل 
 وأعلى التكاليف ناجعة التشخيص عن ُبعد وتقدمي خدمة متخصصة حتسنيُبعد من أجل 

  .نيجرييانوعية يف 

 بالصحة البشرية واحليوانية على حد سواء، أصبح من املسلم به اآلن أن يتعلق وفيما  - ٢٠
 يف اًلمناخ دورل كما أن.  األمراض املعتمدة على البيئةتأثرياً هاماً يفي  العاملاملناخيلتغّير ل

 اسُتخدمت تكنولوجيا األخرية،ويف السنوات .  أو الساريةاملُعديةانتقال العديد من األمراض 
 وازرقاق اللسان املالريا سارية مثل ألمراض املخاطرتحسني رسم خرائط لرصد األرض 

 املشكلة تعقُّد بسبب النهوج املتبعة ال تزال مشتتةبيد أن .  احمليطاتوالكولريا املنقولة عرب
 عن األمراض عملياتية ية استخبارإىل معلوماتوهناك حاجة متزايدة . املعنية اجلهاتوكثرة 
  .هبا املبكر اإلنذار نظم وإىل السارية
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وافر الرئيسية ويف تل االتصا للتقدم الذي حدث مؤخرا يف تكنولوجيات ونتيجة  - ٢١
 باإلمكان اجلغرافية، صار املعلومات جانب زيادة استخدام أنظمة إىلالبيانات البيئية، 

واسُتهلت مبادرات مجاعية مثل . العمومية معلومات متقدمة يف جمال الصحة نظماستحداث 
ونظرا .  منظمة الصحة العامليةأطلقت فكرتهاملرصد العاملي لنظم الصحة اإللكترونية الذي 

االستدامة بالنسبة باهظة التكلفة وعسرية كون تعد ميكن أن  الصحية عن ُبايةالرعألن 
 جعل هو أن احلل األفضل  تدل علىكندا اخلربة املكتسبة يف فإنللمجتمعات النائية الصغرية، 

)  واحلكومة واخلدمات اجملتمعيةوالتعليم القضاءمثل (مجيع التطبيقات واخلدمات الالزمة 
  . املستعملني قاعدة ممكنة من أكربجل توزيع التكلفة على متاحة عن ُبعد من أ

املتعلقة  تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا تقدماً هاماً يف تطور العقد املاضي شهد وقد  - ٢٢
غري أن .  من عدة مبادرات يف البلدان الناميةهامة فوائد بالفعلوقد حتققت . لصحة البشريةبا

تفتقر وهي كثريا ما . ييضاحإلاالعرض  أو الفكرةات ثبإ مرحلة  تتجاوزمل معظم املشاريع
 التمويل يكون وعادة ما التحتية احمللية، والبىنتام مع االحتياجات واملوارد ال تكاملإىل ال

 والدروسوقدمت كندا حملة عامة عن التجارب . اخلارجي ضروريا ملواصلة تنفيذ املشاريع
عد  الصحية عن ُبوالرعاية برصد األرض تتعلقاملستفادة من عدة مشاريع ماضية وحالية 

 وأعايل املنطقةزانيا املتحدة ـ مجهورية تنيف عن ُبعد املراقبةعلى مشاريع وتركز خصوصا 
لفيضانات يف أفريقيا وجنوب شرق ا أجل رسم خرائط من، ورصد األرض  الشماليةالقطبية
 لتدريب املمرضات رويناإللكتيف أفريقيا والتعلّم مراقبة انتشار األوبئة  وكذلكآسيا، 

  .السنغالوالقابالت يف 

 هو مثال لوسيلة تقلل )REACH(عن ُبعد  اإلجيابيةزلية اجملتمعية ـ الرعاية املنومشروع  - ٢٣
زلية مع حتسني نوعية الرعاية ـ الرعاية املنتكلفةمن تكلفة الرعاية الصحية عن طريق احلد من 

 حجم احملطات بتقليص التنقللقدرة على  يف املستقبل زيادة اويؤمل .املتاحة للمرضى
 على محل حمطة أرضية يف حافظة أوراق أو تركيبها حبيث يتسىن الساتلية لالتصاالتاألرضية 

كما .  عريضة النطاقويدويةع، واستخدام وحدات خلوية بَُّت صغرية تستخدم هوائي َتعربة
 موجود جلّراح متخصص هبا عد، اليت ميكن عن ُبالروبوطية اجلراحة إمكانية استحداث يؤمل

.  جّراح عامإشرافعد حتت عن ُبجراحية يف أي ُعقدة متصلة بالشبكة أن جيري عملية 
يف حاالت وواعيد مسبقا املددة احمل العمليات اجلراحيةاستخدام هذه التكنولوجيا يف وميكن 

  . الفضائيةعلى منت املركباتحىت والطوارئ 
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    عد األوبئة عن ُبدراسة  - باء  
 استحداث فيما خيصللدراسات الفضائية  الفرنسي  استراتيجية املركز الوطينهتدف  - ٢٤

 أن بأن تكنولوجيا الفضاء ميكن واجلهات املعنية وعامة الناس السياسيني إقناع إىل التطبيقات
والتنمية ) الطبيعيةاملخاطر الصناعية واألخطار ( املخاطر إدارةتفي بالتزامات جمتمعية مثل 

وقد أدت خطة العمل اخلاصة . صحية كما ميكن أن تعاجل مشاكلمة ونوعية السلوك، املستدا
 أنشئتففي األرجنتني، .  ثنائيتعاونىل إ شراكات دولية عديدة وإىلباستراتيجية املركز 

 أخرى مثل وأمراضاًني ت لتشمل بوليفيا وباراغواي املتامخووسِّعتشبكة لرصد محى الدنج 
الوادي "مى  تتعاون البلدان على مكافحة ُح،ويف السنغال. نياتالليشمااملالريا وداء 

، ويف الصني.  أجري مسح وبائي اللتهاب السحايا، فاسو ومايلبوركينا ويف ".املتصدِّع
ويف غرب البحر .  الطيور واألمراض اليت حتملها النواقلأنفلونزامكافحة تعاون على ري جي

 مكافحة األمراض املتعلقة علىر وفرنسا واملغرب اجلزائويطاليا وتونس إ تتعاون ،املتوسط
مبشاريع إذ تقوم عد  صحية عن ُبأنشطة أيضا ولإليسا. )vibrio( من نوع الضّمة باجلراثيم

الروبوطي  املتكاملة املتقدمة للرسم اخلدمة"و" دراسة األوبئةيف  سواتلاستخدام "مثل 
  ". بالصدى عن ُبعد

 الفضائية يف املقام للدراسات  الفرنسي املركز الوطين مجيع هذه املشاريع، يهتمويف  - ٢٥
 املستعملنيتزويد و بل املشاريع للتنفيذ، جمرد إثبات قابليةاألول باالستدامة؛ فهدفه ليس 

 وهذا هو.  تكاليف اخلدمة والصيانة بأنفسهموحتمل املركز حمل احللولدمات متكّنهم من خب
العرض  مرحلة واملستعملني إلزاميا يف املركز  بنيباملناصفة نظام التمويل يف جعلالسبب 

وقد حتققت نتائج جيدة بفضل هذا . البدايةقتصادي منذ االنهج ال  ويف اعتماد،اإليضاحي
.  الصحية عن ُبعد مرحلة التشغيلللرعاية خدمتني دخلت ،ففي غضون سنتني فقط: النهج

 اخلطوة األوىل إذ أجنزت:  األوبئة عن ُبعددراسةل اعتماد خدمة كما جيري العمل على
 إلدخالاخلطوة الثانية اخلاصة بنقل التكنولوجيا ، بينما جيري تنفيذ الرباءاتاخلاصة بتقدمي 

  .التشغيل يف طوراخلدمة 

 ظهور أمراض حيوانية املصدر خماطررصد يف  السنغال البيانات الساتلية وتستخدم  - ٢٦
كثافة البعوض من ب خاطر ذات الصلةاملت خبرائط اوميكن تزويد متخذي القرار. يف البلد

 إىل اجلاريؤدي التطور ي أن وُيفترض. التلقيحمالت حلأجل التخطيط ملكافحة النواقل أو 
  . مى الوادي املتصدِّع يف السنغال ُحبشأن املبكر لإلنذار نظام إنشاء
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عقّب من أجل ت للدراسات الفضائية  الفرنسيالوطيناملنهجية اليت استحدثها املركز و  - ٢٧
: يكولوجية أخرىإآخر يف منطقة لتعقب مرض  يف السنغال  ُتستخدممى الوادي املتصدِّعُح

فألول مرة، استخدمت :  ونتائجه األوىل مشجعةمبتكروهذا العمل . املالريا يف مدينة داكار
 هذه إدماجوميكن .  الربك والرطوبةكشف قدرهتا على وقُيِّمتمنتجات السواتل الرادارية 

يف أحوال ، حىت فتتيح مراقبة مستدمية املبكر لإلنذار يف نظام اجلديدةوجيا الساتلية التكنول
  .الغائمة اجلوية املمطرة أو الطقس

 الذي ، هنج دراسة األوبئة عن ُبعدترويج وضمان لنشر املعرفة اهلامة األدوات ومن  - ٢٨
صد البيئي العاملي من  نظام معلومات الر،وشركاؤهيدعمه املركز الوطين للدراسات الفضائية 

لنظام معلومات ا  هلذا املوقع الشبكيويتضمن )٤(.الظهورىل إ لألمراض اليت تعودالفضاء 
 ؛ ومثة قيود مفروضة على مشاريعونتائج عن جماالت مواضيعية ومشاريع للجميعمتاحة 

 فهرس هناكف ،نتائج املشاريع اجلاريةإىل  واملعاينةمن عمليات املستقاة بيانات ال إىلالوصول 
 الوبائي مراقبة االنتشار يفستخدام تكنولوجيا الفضاء ا  يفوهذا النهج. للبيانات الفوقيةمتاح 

  . مبتكر ومعقدهنج املبكر بتفشي األوبئة هو لإلنذارمكانية تعميمه لتوفري نظام إو

 ودرجة االستبانة أجل حتديد الوقت منيكولوجيا ناقل املرض فهما جيدا إ فهم ويتعني  - ٢٩
ويتعني استحداث منتجات .  لتكاثر الناقلاملؤاتيةالصحيحني لرصد البارامترات البيئية واملناخية 

 مؤشرات مثل الرقم ه ال يكفي وجود ألن،االستشعار عن ُبعدمعينة يستخدم فيها التصوير ب
الفرنسي  واملركز الوطين واغادوغووتوفر جامعة . )NDVI (القياسي احملدد للغطاء النبايت

 دراسية للحصول على درجة دورةالفرانكوفونية العاملية اجلامعة الرقمية ودراسات الفضائية لل
  .دارة املواردإ والصحية التنمية يف االستشعار عن ُبعد استخداماملاجستري يف 

 يف استحداث مشروع بنشاطللدراسات الفضائية الفرنسي  املركز الوطين ويشارك  - ٣٠
استحدث املركز أيضا ما يسميه و. اإليساه ـ متّول،"دراسة األوبئة  يفسواتلال استخدام"ُيدعى

سرعة استحداث تطبيقات متعددة ، والذي يتيح "التطبيقات املتعددة املنصات جلمع البيانات"
من ، حسبما ثبت  ألغراض التطبيب عن ُبعد ورصد االنتشار الوبائياملنصات جلمع البيانات

 واملركز ، منظمة الصحة العامليةيف إجرائها كل منعملياتية آنية شارك خالل متارين 
 ، والشركاء يف مشروع سواتل دراسة األوبئة، من األمراض ومكافحتهاللوقايةاألورويب 

  . كريتيفوالسلطات املدنية 

                                                                 
 هو  الظهورإىل لألمراض اليت تعود العاملي من الفضاء البيئي الشبكي لنظام معلومات الرصد املوقععنوان  (4) 

www.redgems.org/.  
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 نظم استخدام املتقدمة يف البحوث" مشروع ومثة مشروع آخر تدعمه اإليسا، هو  - ٣١
 ممرضة أو ، تشغله جراحيطروبو، مثة ويف هذا املشروع. " اجلراحة عن ُبعديفاالتصاالت 

ويوفر املشروع .  الريفية أو املعزولةاملناطقجراء تدخالت جراحية يف إ يتيح ،مساعد طبيب
  . عمليايت بنجاح يف سياقاختبارها مت ،عدأيضا مرافق للرسم بالصدى عن ُب

الفرنسي  املركز الوطين استحدثها املعينات الطبية يف حاالت الطوارئ اليت ووحدة  - ٣٢
 اخلارجية وشكلها حاوية أبعادهاللدراسات الفضائية هي حمطة طرفية لالتصاالت تشبه يف 

والوحدة خمصصة .  أو عربة مقفلة أو سيارةنقل وميكن نقلها بطائرة أو سفينة أو عربة أمتعة،
، وهي ُتدمَّرية أو  البنية التحتية األرضتتضرر عندمالالستخدام يف حاالت الكوارث الطبيعية 

االتصال بأفرقة الطوارئ التابعة من  متخذي القرارات لتمكنيتستخدم االتصاالت الساتلية 
 بنجاح يف تشاد عام اخُتربت وهذه الوحدة، اليت.  األزمةدارةإوهلم وضمان تنسيق التدخل 

 البث اتوائيهبو ، لالتصاالت املتنقلةالعاملي النظامبو ،WiFi بتكنولوجيا، مزودة ٢٠٠٧
 إرسالهاز وجب  ذات الترددات العالية جداً، املستعرضالراداري املقطع -  التلفزيوين الرقمي

 وخمترب ،ّدة متقدمة لإلسعاف األويل وُع،عدّدة تطبيب عن ُبدة أيضا بُعوهي مزّو. استقبال
 وإلجراء ومرافق للحصول على معلومات سريعة عن نوعية املاء وتقييم املخاطر ،طيب صغري

  .استقصاءات وبائية

 الرسم بالصدى عن ُبعد حظي والطفل، سياق اخلطة الوطنية لرعاية املرأة ويف  - ٣٣
 الطبية يف حاالت الطوارئ، وبشكل أعم املعيناتوحدة نقاش حول استهل و. اهتمام كبريب

 استدامة تكامل ونوقشت مسألة. للتنمية استخدام مرافق االتصاالت كأدوات حول
 للحصول على الصور الفضائية حاجة فذُكر أن هناك التقنيات الساتلية، م علىالقائاخلدمات 
ُعدة  باحلصول على احملتملني مهتمون كما أن املستعملني.  أو بتكلفة منخفضةلدون مقاب
وهناك أيضا اهتمام باستخدام ").  دميقراطيةجعلها"أو ( معاجلة الصور الفضائية تيسر هلم

 اشتراك عدة إمكانيةونوقشت . عني جعل التكلفة أكثر جاذبية يتولكنسواتل االتصاالت، 
 نطاق التردداتاالستخدام كوسيلة لالستفادة من ذلك  يف متويل املستعملني من جمموعات

، إذ تعاجل مسائل  أدوات للتنميةعلى أهناوُينظر للسواتل .  النفقاتوتقليلعلى النحو األمثل 
 والصحة، وقد ثبتت اجلدوى التقنية ، والنقل،واملوارد ، الطاقةدارةإو ،دارة املدنتتعلق بإ
وينبغي أن ينصب التركيز على استدامة . هذه األدوات يف سياقات متنوعة الستخدام
  .ات اخلدم تلك حتّمل تكلفةللمستعملني اقتصادي يتيح منوذج  استحداث وعلىاخلدمات

 باألحوال املناخية والتغّيرات رتبطي املتصدِّعمى الوادي  ُحتفّشي التقارير بأن وتفيد  - ٣٤
 أن كما ذُكر.  املوارد املائية وأنظمة الرييف تغّيرات إىل أيضا ذلك التفّشيرجع يوقد . البيئية
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 تعقب فريوس محى الوادي املتصدِّع يف كينيا قد يكون مرتبطا بالفترات املمطرة اليت انتشار
.  األفريقيةالساحلل يف منطقة  أن يكون هذا هو احلايرجح ولكن الفترات جفاف طويلة، 

هلطول األمطار يف الزماين - املكاينفالتوزع :  اجلديدة بأمهية كربىالنتائج املستخلصةوتتسم 
هو الذي يسبب  التكاثر، مناطق هيوعالقته مبستويات املياه يف الربك، اليت منطقة الساحل 

أن تسهم هذه ُيتوقع ملناخي، يف سياق التغّير او. مساتهدد حي محى الوادي املتصدِّع وتفّشي
مى الوادي املتصدِّع عودة ُحيف سبب الحتّسن فهم أن  واملبكر لإلنذارالنتائج يف تنفيذ أنظمة 

  .  الظهور يف السنغالإىل

 جمال الصحة يف بوركينا فاسو يف ات الفنية املعلومات واملعارف واخلربإىل والوصول  - ٣٥
 البدائية، فقد أصبح حقيقة مرحلتهعد ما زال يف ورغم أن التطبيب عن ُب. ملشاكلبا حمفوف

 اإللكتروينب  والتدّراإللكتروين فالتعلّم: واقعة يف منطقة األحواض العليا من بوركينا فاسو
 املركز  جانب معتمد منمؤهل إيلويفضيان هناك، عد متاحان يف جمال التطبيب عن ُب

 .واملغرب ومصر لسنغال وفرنسا وا بلجيكايفجامعات ، يف شراكة مع اجلامعي الفرنسي
.  الرعاية الطبيةاحلصول على إمكانيةويؤمل أن تتيح تكنولوجيا الفضاء جلميع السكان 

 الفضاء يف تكنولوجيا إدماج إيل وكذلك دراسة جدّية للجدوى، إيلوهناك حاجة 
  .السياسات الصحية الوطنية

 توفر إذ، بأحوال الطقسبؤ  التنحتسني تطبيقات بيانات االستشعار عن ُبعد وتتيح  - ٣٦
وتفيد بيانات . ا وطبقات الغبار وتطورمهالغطاء السحايب عنالبيانات الساتلية معلومات أفضل 

التنبؤ والتطبيقات املناخية عمليات سواتل متيوسات يف ل اجليل الثاين مناألرصاد اجلوية املتأتية 
اآلين رصد ال نوعية الصور، ونحتسُّ مزايا بيانات متيوسات ومن.  األخرىاألنشطة من وكثري

 مجع مكانية وزمانية أكرب، وزيادة القدرة على درجات استبانة باستخدام معينةظواهر ل
  .اإلشعاعي دراسات لرصيد األرض وإجراء، معينةالتمييز بني ظواهر حتسُّن البيانات، و

ال وحتسني  توفري الدعم لألطفإىل وماديا وفكريا معنويا رابطة دعم الطفل وهتدف  - ٣٧
 عن  الطبية عن ُبعد واالستشاراتالتطبيبذت الرابطة مشروعا بشأن وقد نفّ. الصحة اجملتمعية

 اجلديدة يف واالتصاالتعلى وجه اخلصوص تكنولوجيات املعلومات فيه ُبعد، استخدمت 
 األساسي وتطوير التطبيب التدريبومتثلت أهداف املشروع يف توفري . األيدزمكافحة فريوس 

 لتوفري املعدات اهتمام إيالء ويلزم. السكان واألنشطة اليت تفيد اإللكتروينُبعد والتعلّم عن 
ولتدعيم املرتكزات  فيما بني بلدان اجلنوب، التعاون إطارللمستشفيات ومراكز البحوث يف 

  . الفتحة الصغرية جدا مع الشركاء احمللينيذات وتقاسم هوائي احملطة الطرفية التقنية
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مشاورات  اإلخصائيني الفنيني( الصحية عن ُبعد التبادل بني الرعايةالت تطبيق جماو  - ٣٨
املساعدة عن تقدمي و)  الفيديوبواسطة ومؤمترات عن ُبعد،  الفنيةلخربةلعن ُبعد، وتقاسم 

ومراقبة املرضى يف املنازل والعيادات  والعالجية، املشورة التشخيصية خصوصا يف جمالُبعد، 
دارة تدفق البيانات إ، وعن ُبعد، والتشخيص عن ُبعد ، واجلراحة ) عن ُبعدقبةاملرا(اخلارجية 

، اإللكتروين والتعلّم، )الصحةخاصة بشبكة سيربانية (الصحية معنية بالرعاية يف شبكة 
  .اإللكترونية واإلدارة

 لشبكة مشتركة بني املدن تربط مثال األفريقية هو اإللكترونية الشبكة ومشروع  - ٣٩
وتشمل العوامل .  بصرية وسواتلكابالت بواسطةفيات واجلامعات يف أفريقيا واهلند املستش

 جلنة ختطيط وإنشاء لتوفري الدعم، الفاعلةاليت ضمنت جناحها استعداد مجيع اجلهات 
  . املشاريععلى لإلشرافوتوجيه، ووجود هيكل جّيد التمويل 

 ١٢٠ تضم أكثر من تعلّمراكز مل يةعامل هي شراكة للتعلّم اإلمنائي العاملية والشبكة  - ٤٠
 كما تنظم اجتماعات ،تدريبدورات  ودراسيةوتوفر الشبكة حلقات . منتسبامركزا 
تلك  كجزء من التعلم اإلمنائي مركزوقد أنشئ . دولية ملختلف املنظماتو  إقليميةافتراضية

لى التكّيف ، عاإللكتروين التعلّمالشبكة من أجل تدريب سكان بوركينا فاسو، من خالل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والوسائط يف مع التغّيرات النامجة عن العوملة والتطورات 

 معلومات مع الكيانات املماثلة عن طريق ستوديو التعلّم اإلمنائيويتبادل مركز . ةاملتعدد
 مبستشفى َوصلُه وماديا وفكريا، كما ميكن معنويا رابطة دعم الطفل  جانبمدعوم من
  .الفيديوز بنظام لالئتمار بواسطة جراحي جمّه

ومن .  من اخلدمات البيطريةدائمة هجرة احليوانات يف بوركينا فاسو يقظة وتتطلب  - ٤١
 إنذارا وفري و، وأن الصحيةاألحوال إدارةيّسر يالوبائي أن االنتشار رصد ل شبكة إنشاءشأن 

 يكون جمهزا بنظام للرصدل  نظام أفضإىلوهناك حاجة .  األمراضحباالت تفشيمبكرا 
وقد أنشئت .  مجع البيانات ميدانياأجلللمعلومات اجلغرافية وبنظام عاملي لتحديد املواقع من 

 لألمراض يف تفشٍ أي التبكري بكشفالوبائي لألمراض احليوانية من أجل االنتشار شبكة رصد 
عالنات إ إصدارون لدى  املوظفون العموميليستخدمهاتوفري معلومات صحية موثوقة ل و،البلد

  . من أجل حتديد االستجابة املناسبةملدى التفشي دقيق حتليل وإلجراء ،عن األمراض احليوانية

 إطارلتسي تسي يف ا ذبابة  بنواقليتعلق استقصاء لتقييم احلالة الراهنة فيما وأجري  - ٤٢
بيات يف شرق  وداء املثقي تسي من التسمستدامة مناطق خالية بصورة إنشاء"مشروع امسه 
 عموم أفريقيامحلة " امسه ، بلدا٣٧ برنامج يشمل من، وهو املرحلة األوىل "أفريقيا وغرهبا
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ملعلومات ا فاسو اسُتخدم نظام بوركيناويف . "املثقبيات وداءالستئصال ذبابة التسي تسي 
 البيانات دارةإل ال متكاماستخداما املواقع لتحديداجلغرافية واالستشعار عن ُبعد والنظام العاملي 

 يف نظام للمعلومات اجلغرافية، كما وإدراجها مجع بيانات تارخيية وجيري. احلشراتباملتعلقة 
 هذه العملية أمهية وجود قاعدة بيانات لتفريغ بيانات بّينتوقد . ساتليةال صورالجتري معاجلة 

  .يد التخطيط السليم والتنظيم اجلوأمهية، إلكتروين شكل يف امليدانيةالكشوف 

وجامعة الفرانكوفونية العاملية  شراكة بني اجلامعة الرقمية مثة، ٢٠٠٥ عام ومنذ  - ٤٣
 واآلسيوية األفريقية مجيع البلدان  أمام التدريبإىلفرصة الوصول املباشر أتاحت واغادوغو 

 فساعدت بذلك على تضييق اهلّوة املعرفة،شبكة جامعات لنشر ، وأنشأت الناطقة بالفرنسية
 مادة أنشئت جلنة علمية الستحداث الشراكة،ونتيجة هلذه . ة بني الشمال واجلنوبالرقمي
 التدريب باستخدام توفريالعاملية الفرانكوفونية وقد اختارت اجلامعة الرقمية . تدريبية

 لكن جيدة للتفاعل، إمكانات يوفر وهذا السواتل؛تكنولوجيا االئتمار بواسطة الفيديو عرب 
  .مرتفعةكون تتنحو أن  هتكاليف

مثل حاالت االعتالل  ،واملناخوالطقس  بالبيئة اهلامة صلةبعض النتائج الصحية ول  - ٤٤
، واآلثار الصحية ألحوال الطقس الشديدةاحلرارة، واآلثار الصحية بدرجات  والوفاة املرتبطة

وميكن . اقل بالنواحملمولة واألمراض والغذاء، باملاء املرتبطةاملتعلقة بتلوث اهلواء، واألمراض 
 مبكر إنذارنشاء أنظمة إ  يف األرضرصد من سواتل املتأتيةاستخدام الكم الكبري من البيانات 

ميكن كما . جتاهاتاال على تغري يف للقلق أو تدل على سبب بيانات أي كشفقادرة على 
ع قواعد يميف جت اخلاصة بالصحة املبكر اإلنذار السواتل يف أنظمة تكنولوجيااستخدام 

 ومتخذي القرارات العمومية وتوفريها هليئات الصحة إليها الوصول وإتاحةيانات مركزيا الب
 بقدرات متاماني  الصحيني ليسوا ملّماإلخصائينيبيد أن .  الصحيةاملعلوماتومراكز 
 األداة السحرية  تلك الفضاء، كما أن هذه التكنولوجيا مل تكن يف بعض احلاالتتكنولوجيا

استخدام السواتل يف اهتمام شديد ملا يوفره يالء إينبغي لذا، . ون يتوقعوهناخصائي كان اإلاليت
  .من قيمة مضافة ومزايا أساسية املبكر اإلنذارأنظمة 

 مرض التهاب السحايا باملكورات بتفشي كل عام، ُتبتلى بلدان غرب أفريقيا ويف  - ٤٥
ت املرض اليت حتدث غالبا يف  واملكانية حلاالاملومسيةوعلى الرغم من أن األمناط . السحائية

 األفريقي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتغّير املناخي، فان السَّحايا التهابالشتاء يف ما يسمى حبزام 
 اخلرائط ومن شأن.  هذه األمناط املشاهدة مل ُتحدد بوضوح حىت اآلنعناآلليات املسؤولة 

التهاب السحايا ب السنوية صابات وعدد اإل بني املتغريات اجلويةاالرتباط  عواملاليت تبّين
 مناذج خطية ذات الصلة من أجل بناء اختيار املتغريات املناخية أن تتيحباملكورات السحائية 
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اليت تاحت النتائج املشجعة أوقد . آخر إىل من عام اإلصابة هبذا املرضمعّممة للتنبؤ بشّدة 
خيص االنتشار  املبكر فيما نذارواإل البسيطة استحداث نظام لالستقصاء النماذج حققتها تلك

 ومن شأن.  باملكورات السحائية يف بلدان الساحل األفريقيالسحايالتهاب ال الوبائي
 الوطنية العمومية أن يساعد مؤسسات الصحة بتفّشي املرض للتنبؤ الطريقةتلك استحداث 

  .رض بشكل أفضلذلك امل مكافحةوالدولية على 

 تصنيف النيجر كمنطقة إىل النيجراملالريا يف  عدوى تقال البحوث املتعلقة بانوأدت  - ٤٦
وقت انتقال  من حيث الساحلوأظهرت النتائج بوضوح عدم جتانس منطقة . ن متوسطتوطُّ

 يف حتديد احلامسة مناذج لتحديد كل العوامل إىل، كما أثبتت وجود حاجة املالريا ومكانه
  .وفرة النواقل

املعروف أهنا تسبب من  و، يف زمبابويالساريةراض  أهم األمأحد املالريامتثل و  - ٤٧
،  فولز ُعقد يف فيكتوريااملالريا موضوع حولويف مؤمتر . وفياتوال درجة عالية من االعتالل

 تصنيف مناطق املالريا ألغراض ختطيط عادةإلضعيف أبدي تأييد ، ١٩٩٦زمبابوي، يف عام 
ستعمال االستشعار عن ُبعد وأنظمة  تزايد ااألخرية،ويف السنوات . مكافحتها مستقبال
 زيادة استخدام التحليل أتاح املرض، مما االنتشار الوبائي لذلكدراسة يف املعلومات اجلغرافية 

، بتعيني  بالنواقلاحملمولة انتشار األمراض تساعد على اليت العوامل البيئية يف استبانةاملكاين 
 تستلزم اليت )األماكن(املناطق يد  أمناط املرض وحتدورصد" الساخنة النقاط"مواضع 

 وُيتحقق من صحتها بالعملالسواتل بواسطة البيانات اليت ُتجمع و. ملكافحتهالتخطيط 
 أمناط املرض وحتديد املناطق املعرضة يف يف رصد التغّيرات ُتستخدم على نطاق واسعامليداين 
يف قاعدة بيانات جغرافية،  إذا ما أدرجت هذه، يةنتجات البياناتامل استخدام وميكن. خلطره
 ملكافحةمن أجل التخطيط الفعال ) حيدد املناطق املعرضة خلطر املالريا( منوذج مكاين إلعداد

  .املالريا يف زمبابوي

ولكن . العمومية الصحة خلدمات الوظائف األساسية هي إحدى األمراض ومراقبة  - ٤٨
 جعال الوحدات تصالاال الصحية وصعوبة من املؤسف أن ضيق نطاق مشول اخلدمات

 تزويد متخذي تواجه مشاكل عسرية يف الضعيفة النمو يف البلدان الوطنية ملراقبة األوبئة
 تكنولوجيا الفضاء يف عدة أدواتوقد استخدمت . القرارات ببيانات موثوقة وموقوتة

وجرى يف بوركينا فاسو والنيجر . متنوعةحاالت عن البيانات ونقل جماالت كوسيلة جلمع 
.  الصحية من املراكز الصحية املعزولةاملعلوماتقييم الستخدام سواتل أرغوس يف نقل ت

 رائدة يف أربعة مواقع يف النيجر من جانب دراسة، أجريت ٢٠٠٥ و٢٠٠٣وفيما بني عامي 
 نظام الوطين للمعلومات الصحيةال مع بالتعاون، )CERMES (مركز البحوث الطبية والصحية
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 وهي مؤسسة تابعة للمركز ،)Collecte Localisation Satellites) CLS ومؤسسة بالنيجر
 ومجع األماكن الفضائية توفر خدمات ساتلية يف جماالت حتديد للدراساتالفرنسي الوطين 

  .)MEDES ( احمليطات، ومعهد طب وفيزيولوجيا الفضاءورصد البيئيةالبيانات 

 الذي يضم املركز الوطين وبئة،لأل كونسورتيوم املراقبة الفضائية، ٢٠٠١ عام ويف  - ٤٩
 واملعهد الوطين الفرنسي باستورللدراسات الفضائية والكيانات التابعة له ومعهد الفرنسي 

 أجل تقاسم البحوث والكفاءات فيما من الطب البيطري يف ليون، ومعهدللبحوث الزراعية 
تخدام السواتل يف  والبيئة وتطوير اسالصحة يتعلق باستخدام تكنولوجيا الفضاء يف جمايل

وكانت الشبكة قد أنشئت يف األصل . هباالوبائي ومنذجة األوبئة والتنبؤ االنتشار رصد 
فيها  اخلاصة بعدة أمراض وبائية، مبا البياناتلرصد املالريا، وصارت تستخدم اآلن لنقل 

  . يف النيجراألوبئة املنتشرة

 أُطلقت أثناء القمة العاملية جملتمع يةأفريق التضامن الرقمي العاملي هو مبادرة وصندوق  - ٥٠
أثناء املرحلة الثانية من القمة ، وُصودق عليها ٢٠٠٣عام ،  يف جنيفُعقدت اليت ،املعلومات

 جماالت عمله ومن.  الرقميةتضييق اهلوة، هبدف ٢٠٠٥ عام ، يف تونسُعقدتالعاملية اليت 
 استهل الصندوق مشروعا ،٢٠٠٨في عام ف: عن ُبعدم يبرامج التطبيب عن ُبعد والتعل

 الرعاية الصحيةوهتدف مبادرة . عد ألفريقيا ُبعن تطبيب ة وحد١ ٠٠٠ توفري إىليهدف 
 اإلخصائينيمتكني وكذلك  دعم متويل وحدات التطبيب عن ُبعد يف أفريقيا، إىل اإللكترونية

يصية  بأدوات تشخاحملليةستشفيات امل عن طريق تزويد املستمر، التعلُّمالصحيني من 
 حتديث، ومن  عن ُبعد مع اخلرباءآجلة أو آنيةجراء تبادالت إ تتيح هلا إنترنت ووصالت

 مع التعاون وجيري. اإللكتروينم  الصحيني من خالل أدوات التعلُّلإلخصائينياملعارف الطبية 
شبكات نشطة أخرى للتطبيب عن ُبعد يف أفريقيا وكذلك مع شبكات منظمة الصحة 

 الرقمية خطوة تضييق اهلّوةوسوف يكون النجاح يف . يا وسويسرا وفرنسا وأملانالعاملية
  .حقيقية حنو حتقيق التنمية املستدامة

    
    بالبيئة الفضاء ونوعية املوارد املائية والوقاية من األوبئة املتعلقة تكنولوجيا  - جيم  

 السواتل بواسطة املبكر لإلنذار، هو نظام اإليسا هـمتول ،الذيVibrioSea مشروع  - ٥١
والوقاية منها يف حوض البحر ) Vibrio( جبراثيم الضّمة املرتبطة رصد األمراض إىليهدف 
 قياس درجة حرارة سطح البحر ولون مياهه واثبات أن إىلويهدف املشروع . املتوسط
 التنبؤتيح ي مما بدقة، الشواطئ قادرة على رصد درجة حرارة سطح البحر قرب السواتل

  . هبااإلصابةخطر ، وبالتايل اشتداد Vibrioجراثيم ز بازدياد نسب ترك
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 لرصد البارامترات احمليطية السواتل استخدام إمكانية تونس، جيري حاليا تقييم ويف  - ٥٢
 تقديرات كما ُتجرى. اتواحليوانلبشر ل وتوزع العوامل املمرِضةاليت تؤثر يف تركز 
 ، املنقولة باملاء والغذاءاجلرثومية تاملُْمرِضاالَعدوى النامجة عن ب الحتماالت اإلصابة

 واألغذية اإلنسان يف )Vibrio (والضّمة  والشيغيالال السلمونينسب عزل جراثيموالجتاهات 
  .واحليوانات والبيئة

املراقبة  يف خاص مفيدا بشكل  بواسطة السواتل أن يكون االستشعار عن ُبعدوميكن  - ٥٣
 عدة يشمل على نطاق واسع أو ، مركّز يف بلد واحدقعلى نطا لألهنار والكتل املائية الدائمة

  . والبشر، بغية محاية صحة األمساك  بكاملهابلدان أو منطقة

 تكنولوجيا الفضاء تطبيقات املتعلقة باستخدام املغرب عددا كبريا من املشاريع ونفّذ  - ٥٤
 وتيّسر ة الدقيقة الوبائيالبيانات توافرضمان أنه يلزم   هذه املشاريعأظهرتويف جمال الصحة 
ستخدام السواتل يف الوقاية الخاص إيالء اهتمام ، ينبغي التحديدوعلى وجه . احلصول عليها

  .ومراقبته) hydatidosis" (الشريطية الشوكية"من داء 

 من جانب الصحية واملناطق الصحية الدوائر بني حدود مثة تضارب الكامريون، ويف  - ٥٥
 التعدادات املتأتية من مقارنة البيانات عية والرئيسية، جيعلاإلدارية الفر التقسيماتحدود و

، مما يثري مشاكل كبرية ملقرري  أمرا عسريا بينهاواملواءمةالسكانية واالستقصاءات الصحية 
 إىل قصور يف توفري املعلومات املناسبة كما أدى نقص. السياسات يف القطاع الصحي
  . اخلدمات، حىت األساسية منها

 تملعلوماا تستخدم نظام حيِّزية بيانات قاعدة أُنشئت املشاكل، لتلك التصدي وبغية  - ٥٦
تحديث ال ورصد األمراض، من أجل الصحيةملرافق ا  يف إدارةاجلغرافية واالستشعار عن ُبعد

 يف الدوائر الصحية الثالث عشرة العموميةالصحة ب املتعلقةعملية اختاذ القرارات املستمر ل
وقد .  يف الكامريون"Province East " مقاطعةيفلتسع واخلمسني الواقعة واملناطق الصحية ا
 امتداد األمراض على رصد وكذلك عمليةختطيط التدخالت وتوجيهها، ُصممت عمليتا 

  .الصحية لإلدارة يف نظام معلومات الناتج املتأيت الستخدامهالزمن، كما اقُترح 

 إىل عن ُبعد واملعلوماتية الطبية، التطبيب شملي ، الذي منوذج العيادة الريفيةويوفر  - ٥٧
 النموذج وينطوي.  لتلك املشاكل ممكناحالجانب منصات متكاملة للمصادر املفتوحة، 

 لرعاية متنقلة تكنولوجياتعلى و اهلواتف الثابتة واخللوية، على تواصل بواسطةاملقترح 
رضى لتناول العقاقري، والتعليم،  املامتثال ومراقبةزلية ـاملرضى ومجع البيانات والرعاية املن

 اللوائح للوفاء مبتطلبات ة الالزمة، األرضياملراقبة يف النموذج أيضا أدرجتوقد . والرصد
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 التصدي كيفية بديلة ملناقشة انطالق كنقطةوميكن استخدام النموذج . الصحية الدولية
  .ات العيادمستوىملشاكل الرعاية الصحية يف أفريقيا على 

    
   والتوصياتاملالحظات  -ثالثا  

  
     األوبئة عن ُبعددراسةو  الصحية عن ُبعدالرعاية  - لفأ  

 الصحية الرعاية املتعلقة بتنفيذ املسائل والشواغل املناقشة األوىل على جلسة ركزت  - ٥٨
الوبائي االنتشار  بياناتاحلصول على : ، وهي األوبئة عن ُبعد يف أفريقيادراسةو عن ُبعد

 للبيانات، الزمنية، ونوعية البيانات املتاحة، واحلدود ألحوال الصحيةمراقبة اوبيانات 
من خالل الدعم تقدمي ة ويسياسة احلكومالللتحليالت، والالزمة  اإلحصائيةوالنماذج 
  . ، والتدريب املستمرالقدرات ووضع االستراتيجيات الوطنية، وبناء امليزانية،

إذ إن .  بلدان أفريقيةلدى عدةولوية الرئيسية  األوبئة عن ُبعد هي األدراسة ظهر أنو  - ٥٩
، ويف التدخل لوقف ذلك كشف انتشار األمراض املنقولة بالنواقل املتصلة باملاءالتبكري يف 

من العبء الواقع على نظام الرعاية الصحية بتكلفة منخفضة االنتشار، ميكن أن خيفف كثريا 
 التصاالتا مرافقطلب استثمارا كبريا يف  الصحية عن ُبعد يتتنفيذ الرعاية أن بيد. نسبيا

  : املالحظات التاليةوأُبديت.  مناطق أفريقيامعظم غري متاح حاليا يف هووالتدريب، 

  أو منطقة ما تعمل جيدا يف بلداليت ،الوبائي ألمراض معينةاالنتشار  مناذج أن  )أ(  
. إليه أو إليها للنقل قابلةمناسبة لبلد آخر أو منطقة أخرى أو ما، قد تكون، أو قد ال تكون، 

   منطقة أخرى؛أو النماذج واختبارها قبل استخدامها يف بلد آخر تلكينبغي دراسة ف

   خمتلفة من البيانات، تبعا للمرض؛أنواعامنذجة األمراض املختلفة تتطلب أن   )ب(  

 املوارد ونتائج املشاريع من يتقامسوا العمل أن ةينبغي للمشاركني يف حلق  )ج(  
  ؛ة العامةاملعرفيوتوسيع القاعدة توفري الوقت وتقليل التكاليف أجل 

 إىلالرجوع بدراسة األمراض ب اخلاصةميكن للحكومات أن حتدد األولويات   )د(  
  يف أسباب الوفاة العشرة األكثر شيوعايسرد الذي )٥(املوقع الشبكي ملنظمة الصحة العاملية

  كل بلد؛

                                                                 
 هو ،اب الوفاة العشرة األكثر شيوعاأسبيسرد  الذي ،العاملية املوقع الشبكي ملنظمة الصحة عنوان (5) 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index.html.  
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 املسامهة يف سلسلة إىل والزراعة لألغذيةتحدة ينبغي دعوة منظمة األمم امل  )هـ(  
 لفائدة الصحة البشرية، ألن اجلوانب الفضاءحلقات العمل املعنية باستخدام تكنولوجيا 

 البيطرية أفضل من نظريه األمراض نظام التبليغ عن جتعل الغذائية لإلمداداتاالقتصادية 
  ؛ بيانات مفيدةأن توفر املنظمة ميكن لتلك وقدالبشري، 

ن وأل ألهنا سرية ، البشريةة عن الصحبيانات احلصول على مبا أنه يصعب  )و(  
 جتميع هبدف تكوين شراكات فيمكن القومي،بعضها غري متاح ألسباب تتعلق باألمن 

  . قواعد البياناتعنبيانات فوقية 
    

    لتدريب والتطبيب عن ُبعد ومجع البيانات الصحيةل الالزمةالتصاالت ا مرافق  - باء  
املراد التصاالت ا مبرافق املتعلقة املسائل والشواغل املناقشة الثانية على جلسة ركزت  - ٦٠

 مجع البيانات ، ويف والتطبيب عن ُبعداإللكتروين والتدريب اإللكتروين التعلم استخدامها يف
التصاالت والدراية باستخدامها ا مرافق شديد يف فثمة نقص. الصحية يف الوقت املناسب

هي  اإلنترنت إىل النائية والريفية من أفريقيا، كما أن تكلفة الوصول املناطقا يف وصيانته
،  الصحية األساسية عن ُبعدالرعاية تنفيذ يفيثري صعوبات وهذا .  السكانعامة متناولفوق 
مجع البيانات الصحية من الدوائر ويف  ، التعليم الطيب املستمرإىل الوصول  سبلوتوفري ويف

  .الوقت املناسبالنائية يف 

  :اُتفق على توجيه اجلهود حنوو  - ٦١

  واالستدامة؛ األفكار بشأن التنفيذ العملي تنشيط طرح  )أ(  

  . طوعي عيين دون مقابل أو بتكلفة منخفضةبتقدمي دعمتشجيع اجلهود املشتركة   )ب(  

 


