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  املرفق الثالث
    

   تقرير الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية     
مية والتقنية ، عاودت اللجنة الفرعية العل٧٣/٩١من قرار اجلمعية العامة  ٩لفقرة ل وفقًا  -١

  يف دورهتا السادسة واخلمسني عقد فريقها العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية.

، عقد الفريق العامل ثالث جلســـــات، ٢٠١٩فرباير /شـــــباط ٢١إىل  ١٤يف الفترة من و  -٢
  أنطوان غايسبولر (سويسرا). برئاسة

من تقرير اللجنة الفرعية  ٢٧٧ وُعرضــــــت على الفريق العامل الوثائق املذكورة يف الفقرة  -٣
  عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني.

ه، باإلضـــافة إىل االجتماعات اليت عقدها الفريق أثناء الدورة احلالية والحظ الفريق العامل أنَّ  -٤
ـــتفاد فيها من خدمات الترمجة الشـــفوية، عقد الرئيس  الوفود املهتمَّة مشـــاورات وللجنة الفرعية واس

نت تلك املشــاورات غري الرمسية اخلرباء من تقييم وقد مكَّ. يضــة على هامش الدورةرمسية مســتف غري
املعلومات  تبادلتيسري لوضع آليات من التقدم املحرز يف استخدام الفضاء يف دعم الصحة العاملية، و

  .بناء القدرات وتعزيز أوجه تآزر جديدة بني الفضاء والقطاعات الصحية وتدعيم

ها رئيس الفريق العامل املعين بالفضـــــــاء العامل على خطة العمل اليت أعدَّ فق الفريقواتَّ  -٥
إىل أن خطة العمل توفر  أشـــارووالصـــحة العاملية، بصـــيغتها الواردة يف التذييل األول هلذا التقرير، 

تســخري مســامهة الفضــاء يف تنفيذ خطة الصــحة  يف جمالطريقًا منظمًا حنو تعزيز القدرات الوطنية 
الذي والوارد يف التذييل الثاين هلذا التقرير،  االستبيان صيغة على فق الفريق العامل أيضًا. واتَّالعاملية

ــــــتعممه األمانة على الدول األعضــــــاء يف اللجنة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري  س
  .من التذييل األول) ٩احلكومية (انظر الفقرة 

سينظم حلقيت  العامة الفضاء اخلارجي التابع لألمانة والحظ الفريق العامل أن مكتب شؤون  -٦
بعمل الفريق صــــــلة العمل  حللقيت وســــــتكون، رهنًا بتوافر املوارد. ٢٠٢١و ٢٠٢٠عمل يف عامي 

العامل، وسـتنظمان بالتعاون مع منظمة الصـحة العاملية واملنظمة العاملية لصـحة احليوان وبالتشـاور مع 
املنظمات وكذلك ن اإلقليمية والكيانات احلكومية الدولية األخرى، الدول األعضاء يف اللجنة واللجا

الفضــاء والصــحة العاملية،  موضــوعالدولية غري احلكومية، حســب االقتضــاء. وســتتناول حلقتا العمل 
هدفان إىل زيادة الوعي  بادلووســــــت ية واإلقليمية  ت املعلومات عن التجارب واملمارســـــــات الوطن

ـــــخريزيادة واألقاليمية فيما يتعلق ب ـــــاء  تس الصـــــحة العاملية وحتقيق  ألغراضعلوم وتكنولوجيا الفض
  .أهداف التنمية املستدامة املتصلة بالصحة، من بني أهداف أخرى حيدِّدها الفريق العامل

والحظ الفريق العامل أيضــــًا أن مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي ســــيقوم، رهنًا بتوافر   -٧
على موقعه الشبكي من أجل إتاحة املعلومات عن  له ة خمصصةاملوارد، بإنشاء وتعهُّد صفحة شبكي

األنشــطة والوثائق املرجعية واخلطط الرئيســية ذات الصــلة بالفضــاء والصــحة العاملية، املســتمدة من 
كيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية والدول األعضـــــــاء يف اللجنة وكذلك، قدر 

غري احلكومية وغريها من اجلهات الفاعلة غري احلكومية اليت تضطلع اإلمكان، من املنظمات الدولية 
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بأنشطة يف جمال الصحة العاملية. وميكن لتلك املعلومات أن تشمل أيضًا استخدام الفضاء من أجل 
وصـــحة احليوان  اإلنســـان، الذي يشـــري إىل إطار مترابط يشـــمل صـــحة "الصـــحة الواحدة" مفهوم

 أن توفرة وصـــحة املحيطات. وميكن للصـــفحة الشـــبكية أيضـــًا وصـــحة النباتات والصـــحة البيئي

  .ملوارد التعليمية املفتوحة ذات الصلةباالت وْص

النداو (أملانيا) ســتســاعد الفريق العامل  - زوالحظ الفريق العامل كذلك أن جامعة كوبلن  -٨
الفضاء  بشأن موارد تعليمية جمانية ومفتوحة استحداثعلى إنشاء منصة معلومات مشتركة لتعزيز 

إنشاؤها بالتنسيق مع  وسيجريا للمعلومات إضافيًّ والصحة العاملية. وستوفر تلك املنصة مصدرًا
  .عملية إنشاء املكتب للصفحة الشبكية اخلاصة بالفريق العامل

وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تدعو الدول األعضــــــاء يف اللجنة إىل تزويده ببيانات   -٩
  .جبهات االتصال الوطنيةة اخلاصاالتصال 

  .فرباير/شباط ٢١ ، املعقودة يفالثالثة واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته  -١٠

   



A/AC.105/1202
 

64/72 V.19-01190 
 

  التذييل األول
    

  خطة العمل املتعدِّدة السنوات للفريق العامل املعين بالفضاء   

  والصحة العاملية
    

  لعامليةإنشاء الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة ا -أوًال 
  

اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، اتفاق الفريق العامل اجلامع  أقرَّت  -١
 ضـــمن"الفضـــاء والصـــحة العاملية"،  عنوانهبند جديد يف جدول أعمال اللجنة الفرعية،  اســـتحداثعلى 

جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي  تأشـــاروفيما بعد. معاملها إطار خطَّة عمل متعددة الســـنوات ُتحدَّد 
من  تؤديه البيانات الفضائية وتكنولوجيا الفضاءما األغراض السلمية، يف دورهتا احلادية والستني، إىل   يف

  ديد يف جدول األعمال.اجلبند ال باستحداثبت يف جمال الصحة العمومية، ورحَّ دور بالغ األمهية

إطار البند  ضـــمنفريق عامل  أن ُيعقدلســـتني أيضـــًا على واتَّفقت اللجنة يف دورهتا احلادية وا  -٢
املتعلق بالفضاء والصحة العاملية، برئاسة أنطوان غايسبولر (سويسرا)، أثناء الدورة السادسة واخلمسني 
للجنة الفرعية العلمية والتقنية. واتَّفقت اللجنة أيضـــًا على أن يقدِّم رئيس الفريق العامل اُملنشـــأ حديثًا، 

ن مع األمانة، إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الســــادســــة واخلمســــني مقترحًا بشــــأن خطة عمل بالتعاو
متعدِّدة الســنوات للفريق العامل، تأخذ يف احلســبان دور فريق اخلرباء املعين بالفضــاء والصــحة العاملية، 

  .٢٠١٨-٢٠١٥د أربعة اجتماعات يف الفترة َقوسبق أن َع ٢٠١٤الذي أنشئ يف عام 
  
  

  العمل طريقة  -يًاثان  
  

صحة العاملية على حتقيق الرؤية التالية: تعزيز وف س  -٣ ضاء وال يعمل الفريق العامل املعين بالف
قدرات الدول األعضاء يف األمم املتحدة على الوفاء بأهداف التنمية املستدامة املتصلة بالصحة من 

 وتدعيممن أجل الصــحة العاملية؛  خالل زيادة اســتخدام العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضــائية

التعاوين للدول األعضـــــاء واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية بغية التوصـــــل إىل  االخنراط
  الصحة العاملية.خطة حلول ملموسة وطويلة األمد بشأن مسامهة الفضاء يف 

عيتني بشـــــأن يأخذ الفريق العامل بعني االعتبار مناقشـــــات اللجنة وجلنتيها الفروف وســـــ  -٤
ضيعية  ضمنالفضاء والصحة العاملية، والعمل املنجز  (تعزيز التعاون الفضائي  ٥إطار األولوية املوا

من أجل الصحة العاملية) للذكرى السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء 
ذي أجنزه فريق العمل )؛ والعمل ال٥٠اخلارجي واســـتخدامه يف األغراض الســـلمية (اليونيســـبيس+

وأصــــدر تقريره  ٢٠٠١عام  يف أنشــــئ الذي) ٦ العمل(فريق  للجنة التابع العامة بالصــــحة املعين
وأصدرت  ٢٠١٢اليت أطلقت يف عام  ٦فريق العمل  متابعة نواتج ومبادرة ،٢٠١١النهائي يف عام 

  عاملية.  وفريق اخلرباء املعين بالفضاء والصحة ال ،٢٠١٥يرها النهائي يف عام تقر

جيتمع الفريق العامل أثناء الدورات الســـنوية للجنة الفرعية العلمية والتقنية طوال مدة وف وســـ  -٥
أن لفريق العامل لوســــوف توفَّر له خدمات الترمجة الشــــفوية. وميكن  ،خطة عمله املتعدِّدة الســــنوات

  عامل، حسب االقتضاء.عقدها رئيس الفريق اليمشاورات غري رمسية على هامش تلك الدورات، جيري 
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وســيعمل الفريق العامل مع املراقبني الدائمني لدى اللجنة وفقًا لقواعدها اإلجرائية وطرائق   -٦
  . لديهاعملها واملمارسات املتَّبعة 

يستفيد الفريق العامل من إنشاء صفحة شبكية خاصة به على املوقع الشبكي ملكتب وف وس  -٧
  إطار خطة العمل املتعدِّدة السنوات.  ضمندته يف عمله شؤون الفضاء اخلارجي من أجل مساع

ــــــ  -٨ "، وفقًا لطرائق عمل ٢٠٣٠يقوم مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضــــــاء وف وس
الفريق، بالتواصـــل مع رئيس الفريق العامل املعين بالفضـــاء والصـــحة العاملية، بغية إجياد أوجه تآزر 

  رئيس تقريرًا إىل الفريق العامل بشأن أوجه التآزر املحتملة.ب ازدواجية اجلهود. وسيقدِّم الوجتنُّ
   

  خطَّة العمل املتعدِّدة السنوات  -ثالثًا 
  

إطار البند "الفضـــــاء والصـــــحة العاملية"  ضـــــمنفيما يلي خطَّة العمل املتعدِّدة الســـــنوات   -٩
  :٢٠٢٢-٢٠١٩  للفترة

  االتفاق على طرائق العمل وخطة العمل.  ٢٠١٩  

الدول األعضــاء  من مســامهات التماسان تعمِّمه األمانة، من أجل وضــع اســتبي    
فة  ،يف اللجنة ية اليت تتمتع بصــــــ ية وغري احلكوم ية احلكوم لدول واملنظمات ا

مراقب دائم لدى اللجنة، وكيانات األمم املتحدة، والفريق املختص برصــــــد 
الصــــليب األرض، واملنظمة العاملية لصــــحة احليوان، واالحتاد الدويل جلمعيات 

األمحر واهلالل األمحر، ومنظمة أطبَّاء بال حدود، بشأن التجارب واملمارسات 
الصـــحة العاملية، وبشـــأن  ألغراضعلوم وتكنولوجيا الفضـــاء تســـخري يف جمال 

ية أو  حلال بادرات ا قدرات  املزمعةاملمارســـــــات وامل ناء ال فاهيم والعلوم وب (امل
نولوجيا والتطبيقات واملمارســات والعمليات) يف جمال اســتخدام الفضــاء (التك

واملبادرات) من أجل دعم الصــــــحة العاملية وحتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة 
  .٢٠٣٠يف خطة التنمية املستدامة لعام  ، الواردةاملتصلة بالصحة

اســــــتعراض املســــــامهات الواردة ردًّا على االســــــتبيان. وإجراء تبادل عام لآلراء   ٢٠٢٠  
يف القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال وجودها  الثغرات املحتمل  بشــــأن

  استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من أجل الصحة العاملية. 

من الفريق العامل لتقدميها إىل الفريق العامل املعين خبطة حمتملة إعداد مســــــامهات     
  " التابع للجنة. ٢٠٣٠"الفضاء 

ذات  معيَّنةمشــروع جمموعة توصــيات بشــأن مواضــيع إعداد رئيس الفريق العامل     
 أمهية يف جمايل الصــــحة والفضــــاء، ميكن أن توفِّر توجيهًا لتحليل الثغرات املحتمل

يف القــدرات الوطنيــة واإلقليميــة والــدوليــة يف جمــال اســــــتخــدام علوم  وجودهــا
فضــاء وتكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاهتا من أجل الصــحة العاملية، مع مراعاة خطة "ال

  "، بغية تقدمي تلك التوصيات إىل اجلمعية العامة يف شكل مشروع قرار.٢٠٣٠
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  الدعوة إىل تقدمي مسامهات يف هذا االستبيان. يف األمانة  استمرار    

  الفرعية. تقدمي رئيس الفريق العامل مشروعًا أوليًّا لتقرير الفريق العامل إىل اللجنة    

ســيقدِّمه رئيس الفريق العامل بشــأن  الذيات اســتعراض مشــروع جمموعة التوصــي  ٢٠٢١  
الفضــــــاء (التكنولوجيا والتطبيقات واملمارســــــات  الســــــتخداماحلالية جاالت امل

  لصحة العاملية. ادعم يف واملبادرات) 

عامل إىل اللجنة      عامل مشــــــروعًا أوليًّا لتقرير الفريق ال تقدمي رئيس الفريق ال
  إىل اجلمعية العامة. قراٍر مقابًال يقدَّم الفرعية ومشروَع

اســــتعراض تقرير الفريق العامل إىل اللجنة الفرعية ووضــــعه يف صــــيغته النهائية،   ٢٠٢٢  
واســــتعراض مشــــروع قرار ووضــــعه يف صــــيغته النهائية، لتنظر فيه اللجنة بغية 

   .اجلمعية العامةتوخيًا العتماده من جانب إقراره، 

العمل لتشـــمل األعمال املســـتقبلية خطة  توســـيع نطاقإذا كان ينبغي البت فيما     
  خطة العمل. توسيع نطاقالفريق العامل يف حال عدم  ووقف نشاطاملحتملة؛ 
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  التذييل الثاين
    

 تسخريواملمارسات يف جمال  والتجارباملسائل املتعلقة بالسياسات     

  الصحة العاملية ألغراضعلوم وتكنولوجيا الفضاء 
  

ـــية املزمعة نية الرمسية القائمة أو االتفاقات التعاو تبينييرجى   -١ ـــس وغريها من الترتيبات املؤس
) بني قطاع الصــــــحة وســــــائر القطاعات خلإن، (مذكرات التفاهم وخطابات االتفاق وأطر التعاو

   .املعنية مباشرة باألنشطة الفضائية على الصعيد الوطين

شاء منصة خمصصة للتنسيق الفعَّ بشأنيرجى تقدمي توصيات   -٢ املتحدة    كيانات األممال بنيإن
  وسائر املنظمات الدولية واجلهات الفاعلة ذات الصلة، فيما يتعلق مبسائل الفضاء والصحة العاملية. 

 البيئة واحلوكمةاملزمع إنشاؤها املدعومة سياساتيًّا فيما خيص أو  املوجودةاآلليات  تبينييرجى   -٣

  .نولوجيات الفضائية يف دعم الصحة العامليةاحلواجز أمام استخدام التكواليت هتدف إىل إزالة 

البيانات املفتوحة  تبادلفيما خيص  وضــــعهااملزمع أو  املوجودةالســــياســــات  تبينييرجى   -٤
ــبل الوصــول إىل املعلومات اجلغرافية املكانية  ــاركية اليت هتدف إىل تطوير وحتســني س والنهوج التش

  .ذات الصلة بالصحة العاملية

 املوجوداتبالوســـــم اجلغرايف جلميع فيما يتعلق  بذهلااملزمع القائمة أو ود تبيني اجلهيرجى   -٥

  .ذات الصلة بالنظم الصحية، مبا يف ذلك نظم املعلومات الصحية

يف جمال التنسيق والتعاون بني القطاعات لضمان املزمع بذهلا القائمة أو  تبيني اجلهوديرجى   -٦
لى الصــــعيد الدويل واإلقليمي والوطين ودون الوطين، فعالية أنشــــطة بناء القدرات املضــــطلع هبا ع

  .واليت هلا صلة باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة العاملية

شاؤها إلأو  املوجودةاآلليات  تبينييرجى   -٧ تعليمية وغريها من الؤسسات املشراك املزمع إن
صينييف آليات بناء القدرات  صا صحيني حتفيز االخت شبا ال ساب ال قدرات الهارات واملب على اكت

ــــــتفادة الناجعة من املزايا اليت توفرها التكنولوجيا والعلوم والتطبيقات القضــــــائية  يف الالزمة لالس
  مرحلة مبكرة من مسارهم الوظيفي.

تحســني إدماج البيانات واملعلومات املســتمدة املزمع إنشــاؤها لاآلليات القائمة أو  تبينييرجى   -٨
  .اتبادهلوتلك البيانات  ، وملناَسَقةالقرارات املتعلقة بالصحة العاملية اختاذعمليات  من الفضاء يف

ية  تبينييرجى   -٩ ماجكيف قات الفضـــــــاالتكنولوجيا وال إد يةتطبي ية ختطيط وإدارة  ئ يف عمل
  حاالت الطوارئ وخطط إدارة الكوارث املتصلة بالصحة.

الفضاء من "طط الرئيسية ذات الصلة مبوضوع األنشطة والوثائق املرجعية واخل تبينييرجى   -١٠
  ."أجل الصحة العاملية

مة   -١١ قائ بادرات ال مارســـــــات وامل مة عن امل عا قدمي ملحة  يذها يرجى ت جمال واملزمع تنف يف 
لصــحة ا لدعماالســتخدامات احلالية للفضــاء (التكنولوجيات والتطبيقات واملمارســات واملبادرات) 

  :إن وجدت، يف املجاالت التاليةالثغرات،  واستبانة العاملية
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  عد؛الرعاية الصحية عن ُبوعد التطبيب عن ُب  (أ)  

  عد والصحة البيئية؛دراسة األوبئة عن ُب  (ب)  

  علوم احلياة الفضائية؛  (ج)  

  إدارة الكوارث وحاالت الطوارئ الصحية؛  (د)  

  أخرى. جماالت  )(ه  

    


