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 الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا 
 المتعددة القوميات(-بوليفيا )دولة  

 ]األصل: باإلسبانية[
 [ 2021شباط/فبراير  2]

  
 المقدمة من وحدة إدارة الكوارث والطوارئ والمخاطر الصحية البيئية التابعة لوزارة الصحة والرياضةالردود   

 1السؤال   

، ُأبرمت اتفاقات مع مؤسسات علمية 2016تموز/يوليه   25المؤرخ    A-0689عماًل بالقرار الوزاري رقم   
ــد المـنا د  ــاد اليوـية واللـيدرولوجـيا( على الصــــــــــــــعـيد الوطند، من بينلـا معلـد الرصــــــــــــ )اـلداررة الوطنـية لصرصــــــــــــ

التقنـية المعنـية ـبالصــــــــــــــحـة والتغـ ـلة والليـنة الوطنـية لعملـيات الطوارئ، ايمـا يتعل  ـب دارة حـا ت الطوارئ  والليـنة
 والكوارث، واإلن ارات اليوية، واألحداث المنا ية، والصحة.

 
 2السؤال   

بــالكوارث التد تيمع ع المعلومــات المســــــــــــــتمــدة من جميع أنحــاء ينبغد تعزيز نظم المعلومــات المتعلقــة  
العالم، مثل النظام العالمد لإلن ار والتنســــــــــــي  فد حا ت الكوارث، وصو نظام متخصــــــــــــ  للغالة فد األحداث 

 المنا ية. وينبغد ألضًا إنشاء نظام يوفر معلومات عالمية عن األوبئة.

ــارية   ــاء منبر  ند للمعلومات الفضـ ــار إليه فد   وينبغد إنشـ ــبما صو مشـ عن األمراض الواجب التبليغ عنلا حسـ
اللوارح الصـحية الدولية، لشـمل نظمًا لل ءاء ا صـطناعد، من قبيل البيانات الضـخمة، لملن للنظم الصـحية فد الدول 

 األعضاء أن تستفيد منه فد رصد ظلور حا ت التفشد واألمراض التد لملن احتواؤصا قبل أن تصبح أوبئة. 
 

 3السؤال   

ــتمدة من   ــتخدام المعلومات المســــ ــيم وقوانين وطنية تن  على اســــ ــئت  ليات بيئية من  الل مراســــ ُأنشــــ
المؤســــــســــــات العلمية فد حا ت الكوارث والطوارئ على الصــــــعيد الوطند. وجار ألضــــــًا وضــــــع  لية  ســــــتخدام 

 صحة الناس ورفاصلم.السواتل الفضارية فد إدارة المعلومات الوطنية عن األحداث التد تؤثر على 
 

 4السؤال   

صو وضــع قواعد عامة بشــالن ا تصــا ت الســلكية والالســلكية وتكنولوجيا   164الغرض من القانون رقم   
المعلومات وا تصـــــا ت، والخدمات البريدلة، والنظام التنظيمد، وضلا لضـــــمان مســـــتويات م يشـــــية عالية وح  

 ا قتصادلة. ووفقًا ل لا:الفرد واليماعة فد ا تصال وفقًا للتعددلة 

تعزز الدولة، على جميع مســـــــــتويات الحلومة، ح  اليميع فد الحصـــــــــول على  دمات ا تصـــــــــا ت  - 
وتكنولوجيا المعلومات وا تصـــــا ت والخدمات البريدلة ليميع ال ين ل يشـــــون فد دولة بوليفيا المتعددة 

ــارل التد لملنلم من   ــيلة من الوسـ ــة حقوقلم، وضلا فد المقام القوميات، باعتبار ضلا وسـ الللا ممارسـ
 األول ايما يتعل  با تصا ت والتعليم والحصول على المعرفة والعلم والتكنولوجيا والثقافة.

تضـع الدولة سـياسـات و ططًا وبرامس تسـخر ا تصـا ت وتكنولوجيا المعلومات وا تصـا ت لتحسـين نو ية   -  
 تكافؤ الفرص، بما فد ضلا فد ميا ت التعليم والصحة والثقافة. الحياة ليميع البوليفيين وضمان 



A/AC.105/C.1/119/Add.3 
 

 

V.21-00545 3/12 

 

جار العمل ألضــــــًا إلضــــــفاء الصــــــفة المرءزية على المعلومات المســــــتمدة من مختل  الليئات، بلد   - 
 المناسب. الوقتفد حيازة بيانات ءاملة تملع ن من إدارة المخاطر الصحية إدارًة مالرمة 

 
 5السؤال   

  توجـد قيود على نظم المعلومـات الصــــــــــــــحـية وصد مـتاحـة لليملور فد حـا ت الطوارئ أو الكوارث.  
مع منظمة الصـــــــحة للبلدان األمريلية التابعة لمنظمة الصـــــــحة العالمية والليئات  مشـــــــتر ويوجد نظام معلومات 

 األ رى التد تطلب معلومات إلدارة المخاطر الصحية.
 

 6السؤال   

ما يتعل  ب دارة المخاطر الصـحية، يوجد تعاون قطاعد مشـتر  بين وزارة الصـحة والرياضـة، وملتب اي  
ـناـرب وزير اـلدـفام المـدند، ووءـا ت منظومـة األمم المتحـدة، بمـا فيلـا منظمـة الصــــــــــــــحـة للبـلدان األمريلـية الـتابعـة 

الحلومية، والليئات التقنية والعلمية، لمنظمة الصـــــحة العالمية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، والمنظمات  ير 
منظمات الميتمع المدند الوطنية التد تســــتخدم تكنولوجيا وعلوم الفضــــاء لوضــــع  ط  طوارئ صــــحية  وممثلد

 قطا ية ووطنية فد إطار اللينة الوطنية لعمليات الطوارئ.
 

 7السؤال   

اســـــــــــُتخد منت أدوات تكنولوجية فد إطار البرنامس الوطند إلدارة مخاطر الكوارث فد ميال الصـــــــــــحة،   
لتطوير وســارل إلصــال المعلومات اليغرااية الملانية ا نية فد حالة الطوارئ أو الكوارث التد تؤثر على صــحة 

، ال ي ُطر ح من  الل اللوارح التقنية أل راض نشـــــــرد واســـــــتخدامه على EDAN-SALUDالناس: ويتيح تطبي   
 تحليل األضرار وا حتياجات الصحية واإلبالغ عن األمراض المنتشرة  نيًّا.نطاق اليامعات وعامة اليملور، 

 
 8السؤال   

ُأنشــــــئت  ليات إعالمية إلدارة المخاطر الصــــــحية، بســــــبل من بينلا اســــــتخدام البيانات المنا ية الرقمية  
د واليغرااية الملانية التد لملن أن تســــاعد على اســــتبانة الصــــالت بين المناخ واألوبئة ونا قالت األمراض. وُتوحَّ

ل المعلومات مع الليئات  ص د البيانات من  الل التنبيلات التد تصــــــــدر لليملور والشــــــــبلات الصــــــــحية. وُتتبادن
 العلمية والبرنامس الوطند إلدارة مخاطر الكوارث فد ميال الصحة لنشرصا بعد ضلا.

 
 9السؤال   

ل ببـياـنات وـبارـية ـتاريخـية من المعلومـات التد تيمعلـا الليـئات العلمـية على الصــــــــــــــعيـ   د الوطند ُتحفنظ وُتســــــــــــــتنكمـن
ص د المعلومات فد وثار  البحوث التحليلية المتعلقة  . وُتدرجحا ت الطوارئ الصـــــــــحيةفيلا األماكن التد حدثت  

ــع  ط   ــًا فد وضـ م ألضـ ــتخدن ــيل لصحداثت وصد ُتسـ ــتخدم فد توفير سـ ــحية وتسـ بحا ت الطوارئ والكوارث الصـ
مســـــتوى البلدلات والمقاطعات والمســـــتوى الوطند، وفد تحســـــين فلم الكيفية التد يتطور بلا حدث   للطوارئ على

 ما فد منطقة معينة، وتملين إعداد الخط  لزيادة القدرة على الصمود فد ص ا القطام.
 

 10السؤال   

ــلللا حا ت الطوارئ والكوارث، تلد  إلى   ــحية التد تشــ ــمل تقييم المخاطر الصــ ــدرت وثار  بحثية تقنية، تشــ صــ
تعزيز اســتخدام المعلومات المنا ية اليغرااية الملانية فد رســم  رار  المخاطر الصــحية، مما لســاعد على بناء  

المخاطر بغية التخفيف من ص د المخاطر   سيل لصحداث وتحديد ملانلا. ويملن إدماج تلا المعلومات فد إدارة
 فد المستقبل. 
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وتشــمل  طة الطوارئ الصــحية لحا ت الطوارئ والكوارث، ضــمن بيانات رريســية أ رى، اإلجراءات المباشــرة المتخ ة   
أماكن  على أســــاس الخرار  والســــيالت التد تقدملا الكيانات العلمية، والخرار  المرج ية اليغرااية لصمراض الوبارية، و 

 تفشد األمراض ومواقع ناقالت األمراض، مما لسلم فد إدارة حا ت الطوارئ والكوارث. 

فد إدارة البيــانــات اليغراايــة الملــانيــة المرج يــة لتحــديــد مواقع المراكز  EDAN-SALUDوُيســــــــــــــتخــدم تطبي   
اث إلعداد  رار  مقترنة  الصــــــــــــحية فد المناط  المتالثرة باألحداث والبيانات اليغرااية المرج ية عن موقع األحد

 ب حصاءات تتعل  باألمراض المنتشرة.
 

 )أ( 11السؤال   

إدارة الكوارث والطوارئ الصــــــــــــــحيــة: توفر التكنولوجيــا والتطبيقــات والممــارســـــــــــــــات العــديــد من الفوارــد.   
ــعوبات ايما يتعل  باقتناء النظم اليغرااية المرج ية ونظم إدماج قوا  وايما عد البيانات يتعل  بالثغرات، توجد صـــــــــ

ــلة بالصـــــــحة وتخصـــــــي  ميزانيات لتلا النظم، ءما توجد  اً التد تشـــــــلل ســـــــياًل تاريخي  و رار  األحداث المتصـــــ
ــطناعد،  ــعوبات ايما يتعل  ب دراج أحدث جيل من نظم معالية حا ت الطوارئ، من قبيل نظم ال ءاء ا صـــ صـــ

إ  أنلا مللفة ويصــــعب اقتناؤصا. ويصــــعب   التد لملن أن تســــاعد إلى حد ءبير فد الحيلولة دون وقوم األحداث
ألضـــــــــًا الحصـــــــــول على معلومات  نية عن حا ت تفشـــــــــد األمراض ومواقع ناقالت األمراض فد بلدان أ رىت 

 ويملن لل د البيانات أن تساعد فد منع األمراض من عبور الحدود ود ول البلدان.
  
 صحية عن بُْعد التابع لوزارة الصحة والرياضةالردود المقدمة من البرنامس الوطند لتقدلم الخدمات ال  
 1السؤال   

، أبرمت وءالة الفضــــــــــاء البوليفية ووزارة الصــــــــــحة والرياضــــــــــة عقدًا للخدمات لشــــــــــمل 2019فد عام  
موقعًا فد جميع أنحاء البلد حيث ُأنشـــــئت الخدمات الصـــــحية المقدمة عن ُبْعد. واســـــتفادت تلا المواقع من  215

ــترءة بين الوزارات   2020ألار/مايو  31 ضار/مارس إلى  13الخدمات ميانًا فد الفترة من  عماًل با تفاقات المشـ
(، حسـبما صو موضـح فد 19-ا )كوفيدبشـالن التصـدي لحالة الطوارئ الصـحية الناجمة عن مرض فيروس ءورون 

 اليدول أدناد. )وايما يلد مزيد من التفاصيل عن البلدلات المتصلة بالخدمات.(
 
 اليدول  
 كاتاري  عدد البلديات بكل مقاطعة المتصلة بالخدمات الصحية المقدمة عن ُبْعد عن طريق إشارة الساتل توباك   

 المئوية للمقاطعةالنسبة  ا تصال بالسواتل المقاطعة 
 52,6 10 بيند   

 58,6 17 شوءيساكا
 93,6 44 كوتشابامبا
 50,6 44  باز
 94,1 32 أورورو
 73,3 11 باندو
 97,5 39 بوتوسد
 24,6 14 سانتا ءروز
 36,4 4 تاريا

 63,4 215 الميموم 
 

 . N.I. MSyD/VMSyP/DGSS/URSSyC/PTLS/NI/115/2020 المصدر:
 التفاصيل عن البلدلات المتصلة بالخدمات، يرجى الرجوم إلى المعلومات الواردة أدناد.للمزيد من 
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 )أ( 11السؤال   

أدى إد ال التكنولوجيات اليديدة فد ميال الرعالة الطبية والتطورات المشــلودة فد ميال ا تصــا ت  
ــلكية إلى تطوير التطبيب عن ُبْعد فد جميع أنحاء   ــلكية والالســــ لد فد الســــ العالم، مما أدى إلى حدوث تغير تحوُّ

 النظم الصحية.

 396)تمويل مشــــــــروم تقدلم الخدمات الصــــــــحية عن ُبْعد من أجل بوليفيا( من القانون رقم  21والمادة  
ن لغرض اعتماد ميزانية الدولة العامة المعدلة لعام 2013 ب/أ ســـــــــط    26المؤرخ  ــُ لكيانات  2013، ال ي ســـــــ

ــياســـــــة صـــــــحة األســـــــرة  القطام العام وتقرير مخصـــــــصـــــــات مالية محددة لتنفي صا، تن  على أنه ةفد إطار رســـــ
ــة بتنفي  المرحلة األولى من  ــحة والرياضـ ــاملة لثقافات متعددةي، يؤضنن لوزارة الصـ مشـــروم والميتمعات المحلية الشـ

ــؤولة عن  ــة مسـ ــحة والرياضـ ــعيد الوطند. ووزارة الصـ ــحية عن ُبعد من أجل بوليفيا على الصـ تقدلم الخدمات الصـ
 تنفي  المشروم ورصدد وتقييمه وعن استخدام الموارد المخصصة بمقتضى ص د المادةة.

ب عن ُبْعد،  ووفقًا ل لا، بدأ العمل بالمشـــــــروم ال ي يتالل  من أربعة عناصـــــــر أو ميا ت صد: التطبي  
ــج البرنامس الوطند لتقدلم   ــنوات، أنشـ ــة األوبئة عن ُبْعد، والتعليم عن ُبْعد، واإلدارة عن ُبْعد. وبعد  م  سـ ودراسـ

، وبدأ 2018ءانون األول/دلســــــــــمبر  26المؤرخ  0891الخدمات الصــــــــــحية عن ُبْعد بموجب القرار الوزاري رقم 
ل ضــــــــمان اســــــــتمرارية األنشــــــــطة التد ُنف ت بالفعل فد إطار من أج  2019ءانون الثاند/يناير  2العمل به فد  

 مشروم تقدلم الخدمات الصحية عن ُبْعد من أجل بوليفيا.

وفد دولة بوليفيا المتعددة القوميات، قلَّل البرنامس الوطند لتقدلم الخدمات الصـــــــــــــحية عن ُبْعد العوار   
ن الميتمعات المحلية التد تحول دون الحصــول على الخدمات الصــحية، و  ســيما فد ال مناط  الريفية، مما ملَّ

التد   تحصــــــل إ  على قدر محدود من الرعالة الصــــــحية من تلقد الرعالة المتخصــــــصــــــة عن طري  التطبيب 
 ُبعد. وص د الخدمات  يار عملد إلتاحة الموارد الصحية المتخصصة لعامة اليملور. عن

لع ل  وفد إطار البرنامس الوطند لتقدلم الخدمات الصــــح  فريقًا للتطبيب عن ُبْعد فد  340ية عن ُبْعد، شــــُ
بلدلة، فد المراف  الصـــــــــحية ضات المســـــــــتوى األعلى من تغطية الخدمات فد ءل بلدلة، مما لشـــــــــلل أكبر  338

 شبلة لتقدلم الخدمات الصحية عن ُبْعد فد أمريلا الالتينية.

لتقدلم الخدمات الصـــــــحية عن ُبْعد   ويشـــــــمل عنصـــــــر التطبيب عن ُبْعد )الميال( من البرنامس الوطند 
الرعـاـلة الســــــــــــــريرـية، بمـا فد ضـلا الوـقاـلة والتشــــــــــــــخي  والعالج ووعـادة الـتالصـيل عن طري  اســــــــــــــتخـدام تكنولوجـيا 

 المعلومات وا تصا ت.

د   م ميـــال التطبيـــب عن ُبعـــْ ميموعــة من الخـــدمــات على الصـــــــــــــعيـــد الوطند، فد ميـــا ت   حــاليـــا ويقـــدع 
مة عن ُبْعدة ) ةا ستشارات الطبية المت  التالية )تخصصات   67( الــــــ tele-interconsultationعددة التخصصات المقدَّ

وتخصــصــات فر ية(: أمراض الحســاســية، وأمراض األنســية، والتخدير، واإلعاقات، والتصــوير البيولوجد، وأمراض  
ة، واليراحـة العـامـة، وجراحـة  القـلب، وأمراض القـلب لصطفـال، وجراحـة الوجـه والروـبة، وجراحـة القـلب واألو ـية اـلدمويـ 

الوجــه والفكين، وجراحــة الوجــه والفكين لصطفــال، وجراحــة األطفــال، وجراحــة التيميــل، وجراحــة التيميــل لصطفــال، 
ــعة   ــت يم، واألمراض اليلدلة، واألمراض اليلدلة لصطفال، واألشــــــــــ وجراحة األو ية الدموية، وجراحة القولون والمســــــــــ

لغدد الصـــــــــماء، وأمراض الغدد الصـــــــــماء لصطفال، وعلم األوبئة، والطب الطبيعد بالموجات الصـــــــــوتية، وأمراض ا 
ووعـــادة التـــالصيـــل، والعالج الطبيعد وعلم الحرءـــة، وعالج النط ، وأمراض اليلـــاز اللضـــــــــــــمد، وأمراض اليلـــاز 

لصطفال،   اللضــمد لصطفال، وعلم الوراثة، وطب الشــيخو ة، وأمراض النســاء والتوليد، وأمراض الدم، وأمراض الدم 
األمراض المعدلة لصطفال، والطب الرياضــــــــــد، وطب األســــــــــرة، والطب الباطند، و واألشــــــــــعة، واألمراض المعدلة، 

والطــب التقليــدي، ونقــل الــدم وملونــاتــه، وأمراض الكلى، وأمراض الكلى لصطفــال، وطــب حــديثد الو دة، وأمراض  
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صـــــــبية لصطفال، والتغ لة والعالج الغ ارد، وطب  الررة، وجراحة األعصـــــــاب، واألمراض العصـــــــبية، واألمراض الع 
ــنان لصطفال، وطب العيون، وطب األورام، وأمراض األن  واألضن والحنيرة، وطب األطفال،   ــنان، وطب األســ األســ
وداء شـا اس، وداء السـل، وعلم النف ، والطب النفسـد، والطب النفسـد لصطفال، واألمراض الروماتيزمية، والرعالة 

لرعالة المرءزة لصطفال، والعمل ا جتماعد، وطب الرضـــــــوح وجراحة العظام، وطب الرضـــــــوح لصطفال،  ا و المرءزة، 
 وطب المسالا البولية. 

  
 البرامييات  

م البرنامس الوطند لتقدلم الخدمات الصـــــــحية عن ُبْعد منصـــــــة تســـــــمى ة  ة ُتخزَّن  TCONSULTلنســـــــتخد 
ا ســــــــتشــــــــارات الطبية المتعددة التخصــــــــصــــــــات  -عليلا نماضج مختلفة، من بينلا نموضج ةالتاريخ الطبد الرقمد 

ــتمارة الثانية  مة عن ُبْعد، وا ســــ ــتشــــــارات الطبية المتعددة التخصــــــصــــــات المقدَّ ــتمارة ا ســــ مة عن ُبْعدة، واســــ المقدَّ
مة  عن ُبْعد، وا ســـــتمارة الثالثة لالســـــتشـــــارات الطبية المتعددة لالســـــتشـــــارات الطبية المتعددة التخصـــــصـــــات المقدَّ

م  مة عن ُبْعد. وُتستخدن مة عن ُبْعد، ونموضج ال ياس عن ُبْعد، ونموضج ا ستشارات الطبية المقدَّ التخصصات المقدَّ
برامييات النماضج لتســــييل تفاصــــيل ا ســــتشــــارات الطبية وتخزَّن فد قاعدة بيانات على  وادلم مرءزيةت إ  أن ال

م على مدى أكثر من  م  سنوات، وأصبحت    ة فد التقادم.   ما برحت ُتستنخدن

م ما ميموعه    اســتشــارة طبية عن ُبعد للمرضــى ال ين لحتاجون إلى  548 245وحتى الوقت الراصن، ُقدع 
 رعالة طبية متخصصة.

  
 التكنولوجيا  

ــة واألجلزة الطبية   ــصــــ ــحية عن ُبْعد المعدات المتخصــــ ــتخدم البرنامس الوطند لتقدلم الخدمات الصــــ لنســــ
الرقمية التالية: ءاميرات الفح  العام، ومناظير األضن الرقمية، وشـــاشـــات العالمات الحيوية، وأجلزة رســـم القلب 

رات الموجات فوق الصـــــــــوتية، والمناظير الرقمية، ومقايي  التنف  الرقمية، ومناظير قام العين الرقمية، ومســـــــــبا
 الملبلية الرقمية، وءاميرات التداول بالفيديو.

  
 المبادرات  

ــحيـة، نفـ  البرـنامس الوطند لتقـدلم الخـدمـات   ايمـا يتعل  ـبالمبـادرات المتعلقـة بحـا ت الطوارئ الصــــــــــــ
ت، بما فد ضلا جارحة الصـــــــــحية عن ُبْعد اســـــــــتراتيييات  حتواء حا ت تفشـــــــــد األمراض واألوبئة واليارحا

الحالية. وقد وضــــــــــع البرنامس ونفَّ  اســــــــــتراتيييتين للكشــــــــــ  المبلر، ءما يلد: تحديد صوية األفراد  19-كوفيد
، باإلبالغ عن طري  مرءز ا تصـــــال، وتتبع صؤ ء األفراد وتعقبلم عن طري  19-المحتمل إصـــــابتلم بلوفيد

ــمان عزللم فد الو  ــارات الطبية عن ُبْعد لضــــ ــتشــــ ــلة العدوىت ويلفل ا ســــ ــلســــ ــب، ومن ثم، قطع ســــ قت المناســــ
التنســي  مع مراكز تنســي  الطوارئ نقل المرضــى فد الوقت المناســب فد الحا ت الناشــئة. ويلفل ص ا النلس 

متيســـــــــرة ومتاحة فد جميع   الخدمات   أنالخدمات تقدَّم عن ُبعد، والكفاءة، من حيث  أنمن حيث الســـــــــالمة،  
معرفة عامة اليملور بالتطبيقات الرقمية مثل برنامس زوم للتداول بالفيديو، اتُّخ    أنحاء البلد. وفد ضــوء عدم

 قرار باستخدام الملالمات اللاتفية التقليدلة وملالمات الفيديو على تطبي  واتساب.
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 الثغرات  
نظام  اقترحت الوءالة المعنية بشــــــؤون الحلومة اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات وا تصــــــا ت إنشــــــاء 

ت إ  أن عوامل مختلفة حالت دون تنفي  ص ا المقترح، أصملا ا فتقار إلى البنية التحتية 19-شــــــامل لرصــــــد ءوفيد
 التكنولوجية فد المراف  الصحية على الصعيد الوطند وارتفام تكلفة إقامة  دمات اإلنترنت.

حقي  ا ســـــــتخدام األمثل لموارد  ويقترح البرنامس الوطند لتقدلم الخدمات الصـــــــحية عن ُبْعد، من أجل ت  
وءالة الفضـاء البوليفية، أن توضـع سـياسـة حلومية منخفضـة التكلفة للوءا ت التابعة لوزارة الصـحة، بالنظر إلى 
أن عددًا ءبيرًا من البلدلات أفاد بعدم توافر األموال الكااية لدله لتوفير  دمات ُمثلى تســـــمح بالتراب  بين مختل  

 المؤسسات الصحية.

وقد وفر ساتل توبا  ءاتاري إشارة نقل البيانات )إنترنت( إلى األماكن التد لم تصللا إشارات الموجات  
الصــغرية واألليا  البصــرية فد الســاب  بســبب ضــخامة مســاحة البلد ووعورة تضــاريســه ووجود مناط  لصــعب 

الشـمالية. إ  أن الخدمة ر م فاردتلا، مللفة للغالة، ول لا،  باندو وبيند وبوتوسـد  مقاطعاتالوصـول إليلا، مثل 
 ف ن تقدلم الخدمة محدود.

 
 )ب( 11السؤال   

يولع د البرنامس الوطند لتقدلم الخدمات الصــــحية عن ُبْعد معلومات عن طري  توفير الخدمات الصــــحية  
مة عن  مة عن ُبْعد،  عن ُبْعد )ا ســــتشــــارات الطبية المتعددة التخصــــصــــات المقدَّ ُبْعد، وا ســــتشــــارات الطبية المقدَّ

د تلا المعلومات تواتر المشاكل الصحية وتوزيعلا ومحدداتلا من  وال ياس عن ُبْعد( على الصعيد الوطند، وتيسع 
 حيث صلتلا بتقدلم الخدمات الصحية عن ُبعد.

منليد للحـا ت  وفد ميـال دراســــــــــــــة األوبـئة عن ُبعـد، جـار وضــــــــــــــع عملـيات ووجراءات لعمـل تحلـيل 
(. وءيزء من ص ا العمل، تعل  TeleASISالصــــــحية من  الل اســــــتخدام تكنولوجيا المعلومات وا تصــــــا ت )

شــــــــــــــ بـة النظم على إعـداد تطبيقـات ليمع المعلومـات المتعلقـة بتقييم الحـالـة الراصنـة فد المنـاط  التد توجـد فيلـا 
لد، وتنظيم وتيليز وتحليل تلا المعلومات، وضلا لتوفير  يادات تقدلم الخدمات الصحية عن ُبْعد على نطاق الب 

(. وقد ُتضـــــــــمَّن فد التطبيقات بع  TeleASISاألدوات الالزمة للمســـــــــاعدة فد تنفي  تحليل الحالة الصـــــــــحية )
 الحسابات والملام واإلجراءات تلقاريًّا فد المستقبل.

لخدمات الصـــــحية عن ُبعد تدابير صـــــحية وايما يتعل  بالصـــــحة البيئية، اتخ  البرنامس الوطند لتقدلم ا 
ايما يتعل  بالعوامل البيئية التد تســبب مشــاكل جلدلة، و  ســيما إطالق وتنفي  حمالت افتراضــية تلد  إلى منع  
ــعة الشـــــم . ومن ص د المبادرات الحملة األولى  ــاكل الناجمة عن التعرض لعوامل  ارجية مثل أشـــ ــد المشـــ ورصـــ

اسـتشـارة  1 279، وأجري  الللا ما ميموعه  2018لى الصـعيد الوطند فد عام لصمراض اليلدلة التد ُنف ت ع
 اســــــــــــــتشـــــــــــــــارةت  286طبيـة فد الميـا ت التـاليـة، مرتبـة من أعلى إلى أقـل عـدد من ا ســــــــــــــتشـــــــــــــــارات:  بـاز، 

ــارةت  253أورورو،  ــتشـ ــابامبا، اسـ ــارةت   172ءوتشـ ــتشـ ــد، اسـ ــارةت   156بوتوسـ ــتشـ ــانتا ءروز، اسـ ــارةت  150سـ ــتشـ اسـ
  استشارة. 15بيند، استشارةت  49باندو، استشارةت  62تاريا، استشارةت  136شوءيساكا، ت 

الدولد لصمراض  اإلحصـارد  العاشـر للتصـنيف لتن يحلوفقًا مصـنفة  وءانت أشـيع الحا ت المشـخَّصـة،   
ثع د(ت  L82)وحمة الخاللا الصــباةية(ت   D22والمشــاكل الصــحية ضات الصــلة، ءما يلد:  )الورم  C44)التَّقران المن

ــافــة إلى ضلــا، تقرر أن عوامــل التعرض البيئد للؤ ء  القتــامد الخبيــث واألورام الخبيثــة األ رى لليلــد(. ووضـــــــــــــ
حا ت( والتعرض ألشـعة الشـم  لمدة تقل عن  809اعتين )المرضـى صد التعرض ألشـعة الشـم  ألكثر من سـ 

حالة(. واســـُتنبطت عالقة مباشـــرة أو تناســـبية بين طول وقت التعرض ألشـــعة الشـــم  )أكثر من  454ســـاعتين )
 )الورم القتامد الخبيث واألورام الخبيثة األ رى لليلد((. C44ساعتين( وحدوث سرطان اليلد )
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ــابـ   حـاـلة(  253) 2018ة ـباألمراض اليلـدـلة فد مقـاطعـة أورورو فد عـام ونظرًا  رتفـام معـدل اإلصــــــــــــ
أمتار فوق مســــتوى ســــطح  3 706وارتباطلا بزيادة التعرض ألشــــعة الشــــم  بســــبب الموقع اليغرافد للمقاطعة )

تحليل   حاليااستشارة طبية. وجار    691، ُأجري فد إطارصا  2020البحر(، ُأطل قنت حملة افتراضية جديدة فد عام 
 البيانات التد ُجمعت.

وأحيلت النتارس إلى الشـ بة المعنية حتى يتسـنى ا ضـطالم بالنشـطة التو ية والوقالة ا فتراضـية لعموم  
 اليملور.

اضــطلع البرنامس الوطند لتقدلم الخدمات الصــحية عن ُبعد بالنشــطة فد ميال الصــحة البيئية  و تامًا، 
من  الل حمالت افتراضــــــــية لملافحة األمراض اليلدلة، وممارســــــــات التطبيب عن ُبعد، والمبادرات فد حا ت 

 الطوارئ المتصلة بالصحة. ونحن نوصد بتقدلم ص ا التقرير إلى السلطات المختصة.
  
 ردود المقدمة من وءالة الفضاء البوليفيةال  

وءالة الفضــاء البوليفية شــرءة عمومية وطنية اســتراتييية تقدم  دمات ا تصــا ت الســلكية والالســلكية  
. ولديلا ألضــًا مختبر لمعالية الصــور الســاتلية تقدم من  الله TKSAT-1عن طري  ســاتل ا تصــا ت الوطند 
 ة المفتوحة. دمات تستند إلى الصور الساتلي 

وفد ضـــــــوء ما ســـــــب ، ونظرًا ألن ا ســـــــتبيان يرءز على تســـــــخير علوم وتكنولوجيا الفضـــــــاء أل راض  
الصـــــــحة العالمية، ف ن عدة من المواضـــــــيع المشـــــــمولة به تقع  ارج نطاق ا تصـــــــاص الوءالة، ول لا   ليري 

 تناوللا أدناد.
 

 11و 10و 5و 3و 2و 1األسئلة   

 ا تصاص الوءالة.  تنطب  على ميال  
 

 4السؤال   

تتمثل إحدى الملام المحددة للوءالة فد تشــــــييع اســــــتخدام التطبيقات الســــــاتلية فد البرامس ا جتما ية  
ــالت الوءالة فد عام  اإلنتاجوبرامس  ــد األرض تتالل   2015والدفام والبيئة و يرصا. ووفقًا ل لا، أنشــــــ وحدة لرصــــــ

لية. ويرءز عمل المختبر على رصــد األرض، ويلد  أســاســًا إلى بناء  من مختبر لتحليل ومعالية الصــور الســات 
 المعار  واإلسلام فد ا ستخدام المتزايد للتكنولوجيات اليغرااية الملانية اليديدة فد البلد.

ــد األرض بواســــــــــــــطــــة الســــــــــــــواتــــل )انظر   ــام لرصـــــــــــــــ ومن أجــــل تعزيز عمــــل المختبر، أنشــــــــــــــج نظــ
http://sots.abe.bo/  من منطل  ا عترا  بالن عمليات الرصـــــــد الســـــــاتلية للا أصمية حيوية فد الرصـــــــد البيئد )

واألرصـاد اليوية والتصـدي للكوارث والزراعة وودارة الموارد المارية والعديد من األنشـطة األ رى. ويملن الوصـول 
منصــــــة لرصــــــد ا نليارات األرضــــــية   2017-2016إلى النظام بحرية. وعالوة على ضلا، ُأنشــــــئت  الل الفترة 

 لفاردة مدينة  باز بحيث لملن إدارة المخاطر باستخدام تلا األداة.
 

 6السؤال   

  تضــــطلع الوءالة بالنشــــطة محددة للا صــــلة باســــتخدام علوم وتكنولوجيا الفضــــاء فد ميال الصــــحة  
لوجيا الفضــاء ُأبرمت مع مختل  وءا ت الفضــاء، العالمية. إ  أن اتفاقات إطارية للتعاون فد ميال علوم وتكنو 

بما فيلا المؤســــســــة اللندلة ألبحاث الفضــــاء، ووءالة الفضــــاء فد بارا واي، واللينة الوطنية للبحث والتطوير فد 
 ميال الفضاء اليوي فد بيرو.

http://sots.abe.bo/
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 7السؤال   

ر فد جامعة بيلانغ ، ما فتئت الوءالة تدير منحًا دراسـية للحصـول على درجة الماجسـتي 2015من  عام  
فد بييين. وتسـتلد  ص د المنح الدراسـية الملنيين البوليفيين الشـباب الرا بين فد التخصـ  فد ميا ت تتصـل 
بتطبيقات السـواتل، مثل ا تصـا ت السـاتلية والمالحة السـاتلية العالمية وتكنولوجيا السـواتل الصـغرى والسـياسـات 

 ر الساتلد.الفضارية وا ستشعار عن ُبْعد والتصوي 

ــاباتلا   وفد ءانون الثاند/يناير من ءل عام، تنشـــــــــر الوءالة دعوة مفتوحة للملنيين الملتمين على حســـــــ
على وسـار  التواصـل ا جتماعد وفد وسـار  اإلعالم المطبوعة على الصـعيد الوطند. وتنطوي عملية ا  تيار 

لمعـايير التد وضــــــــــــــعتلـا جـامعـة بيلـانغ،  على مـلء طـلب تـقدلم على اإلنترـنتت وييـب أن لســــــــــــــتوفد المتـقدمون ا
الحصول على درجة ملنية فد اللندسة أو فد مادة تتعل  بدرجة الماجستير التد يتقدمون للحصول عليلا،   وصد
 سنة، وأن للون لديلم ملارات اللغة اإلنكليزية. 35يزيد العمر عن  وأ 

ــاســـــــه تقييم ملاراتلم وييب على المتقدمين بعد ضلا أن يتقدموا  متحان عبر اإلنترن   ت ليري على أســـــ
فد الرياضـــــــيات والفيزياء والتفكير النقدي وملاراتلم األســـــــاســـــــية فد علوم وتكنولوجيا الفضـــــــاء باللغة اإلنكليزية.  

للم مقابالت شــــــــخصــــــــية مع موظفد الوءالة، ال ين لقومون،    ى ُتير والمتقدمون ال ين ينتقلون إلى المرحلة التالية 
بعد تقييم مختل  اليوانب، با تيار المتقدمين المؤصلين لمواصــــــــــــــلة العملية، وو طار األشــــــــــــــخاص المعنيين فد 
جــامعــة بيلــانغ وفقــًا لــ لــا. وُتيرى للملنيين الــ ين لقع عليلم ا  تيــار فد نيســـــــــــــــان/أبريــل أو ألــار/مــايو مقــابلــة 

اإلنترنت مع الموظفين المعنيين فد جامعة بيلانغ وبرنامس الماجســـــــــــتير الصـــــــــــيند لتطبيقات  شـــــــــــخصـــــــــــية عبر
تكنولوجيا الفضــاء. وأ يرًا، لختار صؤ ء الموظفون الملنيين الشــباب ال ين يتقرر حصــوللم على المنحة الدراســية 

 لدرجة الماجستير فد ميال دراستلم المختار من حلومة الصين.

ــل  وحتى الوقت الرا   ــعة من صؤ ء   15صن، حصـ ــية. وقد أكمل تسـ ــباب على منحة دراسـ من الملنيين الشـ
الملنيين درجة الماجســتير فد الصــين، وثالثة منلم بصــدد إجراء بحوث بشــالن مواضــيعلم المختارة، وبدأ الثالثة 

ون المحاضــرات ، دوراتلم الدراســية فد أيلول/ســبتمبر ولكنلم لحضــر 2020الباقون، ال ين ا تيروا للعام الدراســد 
 المفروضة. عن ُبعد بسبب اليارحةت إ  أنلم سو  لسافرون الى الصين بميرد تخفيف القيود الصحية العمومية

 
 8السؤال   

مفتوحًا لرصــــد األرض بواســــطة الســــواتل  ميانباً أنشــــال مختبر الوءالة لمعالية الصــــور الســــاتلية نظامًا  
ر(  /http://sots.abe.bo)انظر   عملية صنع القرارات فد مختل  القطاعات وفقًا  حتياجات تلا القطاعات،  ييسع 

 وون لم للن مصممًا  صيصًا لمعالية المسارل الصحية العالمية.
 

 9السؤال   

ــاتلية أدوات ميانية   ــور الســ ــابقة، طور مختبر الوءالة لمعالية الصــ ــح فد الردود الســ ــبما صو موضــ حســ
ومفتوحة للمســاعدة فد إدارة الطوارئ المتصــلة بالصــحة و ط  إدارة الكوارث. وص د األدوات متاحة على الرواب  

 . http://sots.abe.bo/bolivia-covid19ت و/http://maps.abe.boت و/http://sots.abe.boالتالية: 

  

http://sots.abe.bo/
http://sots.abe.bo/
http://maps.abe.bo/
http://sots.abe.bo/bolivia-covid19
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 بلغاريا  
 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2020ءانون األول/دلسمبر  16]
 

 1السؤال   

الوطند للصـــــحة العامة والتحليالت( اتفاقات تعاونية مع وزارات لدى وزارة الصـــــحة )من  الل المرءز  
 وودارات أ رى فد بلغاريا   صلة للا باألنشطة الفضارية.

(، بالتعاون  SEE-ERA.NETوشـــــار  المرءز الوطند للصـــــحة العامة والتحليالت فد مشـــــروم دولد ) 
فد بيئة  رب البلقان  الكلرمغنطيسـدوث مع معلد بحوث وتكنولوجيا الفضـاء، بشـالن وضـع اسـتراتييية لرصـد التل

 وطرار  رصد ص ا التلوث.
  

 2السؤال   

ايما يتعل  بل ا الســـــؤال، نرى أنه ســـــيلون مبادرة جيدة. ونحن نعتقد أن مثل ص ا المنبر ســـــيوحد جلود  
. المتخصـصـين فد ميال التح يقات الفضـارية من أجل توسـيع نطاق التعاون فد توفير  دمات الصـحة العالمية
وثمة ضــــــرورة لتنســــــي  ص ا المقترح مع منظمة الصــــــحة العالمية، التد يتمثل نشــــــاطلا الرريســــــد فد ميال تقييم  

ر األنشطة.  المخاطر وحمالة الصحة العامة على نطاق عالمد، حتى   ُتكرَّ
 

 3السؤال   

 نحن لسنا على علم بل د السياسات ولي  لدينا رأي بشالن ص د المساللة. 
 

 4السؤال   

، وضــع المرءز الوطند للصــحة العامة والتحليالت اســتراتييية ُتطبَّ  على الصــعيد الوطند، 2017فد عام   
فد المناط  الســـــــــلنيةة. وصد تتضـــــــــمن معلومات عن  طيســـــــــية الكلرمغن بعنوان ةالنظام المعلوماتد لمصـــــــــادر الحقول  

بلغاريا للحقول الكلرمغنطيســـــية.    الخصــــار  التقنية لمصــــادر ا تصــــا ت ومواقعلا، وعن تعرض عموم الســــلان فد 
ويسـتخدم النظام اإللكتروند  رار   و ل ءمنصـة لوضـع المعلومات، وصو قارم على شـبلة اإلنترنت ومتاح لالسـتخدام  
ــلــــان والخبراء. ويملن ا طالم عليــــه على الموقع الشـــــــــــــبلد للمرءز على الراب  التــــالد:   بواســـــــــــــطــــة عــــامــــة الســـــــــــ

https://public-emp.ncpha.government.bg/Geolocation/ViewBaseStationsOnMap.aspx  . 

 
 5السؤال   

فد ميال نظم المعلومات الصــــحية، وضــــع المرءز الوطند للصــــحة العامة والتحليالت قواعد البيانات  
دصا بالتحديث: ســــــيل المواليدت وســــــيل األمراض النادرةت وســــــيل مرض الســــــلريت وســــــيل أمراض التالية ويتعل

 طيسية.القلب الباضعةت ونظام المعلومات لمصادر الحقول الكلرمغن 

وبع  ص د الســــــــيالت بلا مشــــــــاكل إدارية أو تشــــــــري ية ويتعين تحديثلا. ويملن ا طالم عليلا على  
 . www.ncpha.government.bgالتالد:  الموقع الشبلد للمرءز على الراب 

  

https://public-emp.ncpha.government.bg/Geolocation/ViewBaseStationsOnMap.aspx
https://www.ncpha.government.bg/bg/
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 6السؤال   

قًا لخطة العمل الوطنية بشالن البيئة والصحة حتى   عمل المرءز الوطند للصحة العامة والتحليالت منسع 
. وـقد جمع بين جميع القطـاعـات فد بلغـارـيا: ا قتصــــــــــــــاد، والزراعـة، وا تصــــــــــــــا ت، وعلوم الطـاـقة، 2013عـام 

 والصناعة، والصحة والسالمة فد العمل، والحالة الصحية للشعب.

ــار  الم  ــحة الملنية،  ويشــــ ــحة العامة، والصــــ ــاريع فد ميا ت الصــــ رءز فد ميموعة متنوعة من المشــــ
ــحة البيئية و يرصا. ويملن ا طالم على المعلومات المتعلقة ببع   ــحة األطفال والمراصقين، والتغ لة، والصـ وصـ

 .www.ncpha.government.bgالمشاريع الحالية على الموقع الشبلد على الراب  التالد: 

 ولي  ألي من البرامس الم ءورة صلة مباشرة بالبحوث أو البرامس الفضارية. 

ومن المقرر تنفي  مشـــــروم فد ميال ا ثار الصـــــحية على الســـــلان المتصـــــلة بتطبي  تكنولوجيا الييل  
عالمية والتكنولوجيات الفضـــارية ألنلا ســـتعمل باســـتخدام الخام . ولل د التكنولوجيا تالثير مباشـــر على الصـــحة ال

 مئات السواتل فد جميع أنحاء العالم.
 

 7السؤال   

ــحية التدريب فد ميال   ــة الصـــــــ ــحية الطبية واللندســـــــ ــمل التعليم العالد فد ميا ت الفيزياء الصـــــــ لشـــــــ
لتكنولوجية اليديدة فد ميال التكنولوجيات التطبي ية المعاصـــرة اليديدة. وتشـــمل بع  المحاضـــرات التطبيقات ا

 استكشا  الفضاء.
 

 8السؤال   

 لي  لدينا أي معلومات لإلجابة على ص ا السؤال. 
 

 9السؤال   

 لي  لدينا أي معلومات لإلجابة على ص ا السؤال. 
  

 10السؤال   

   توجد أي مشاريع حاليًّا فد ص ا الميال. 
  

 )أ( 11السؤال   

تحســــــــين وصــــــــيانة نظم المعلومات التد يديرصا المرءز الوطند للصــــــــحة العامة والتحليالت، ءما يلد:   
ســــــــيل المواليدت وســــــــيل األمراض النادرةت وســــــــيل مرض الســــــــلريت وســــــــيل أمراض القلب الباضــــــــعةت ونظام 

 طيسية.المعلومات لمصادر الحقول الكلرمغن 
  

 )ب( 11السؤال   

 ص ا الميال.  توجد أنشطة مقررة فد  
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 )ج( 11السؤال   

   توجد مشاريع فد ص ا الميال. 
 

 )د( 11السؤال   

 لدى وزارة الصحة  طة لصنشطة فد حا ت الطوارئ. 
 


