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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

      الفضاء يف خدمة الصحة على نطاق العامل  
 التقرير اخلاص لالجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي  

املتحدة يف خدمة  عن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء يف إطار منظومة األمم
  الصحة على نطاق العامل

   
   مقدِّمة  - أوالً 

، بشأن التعاون الـدويل يف اسـتخدام الفـضاء          ٦٩/٨٥َحثَّت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١
ــضاء        ــشطة الف ــشأن أن ــني الوكــاالت ب ــشترك ب ــسلمية، االجتمــاع امل اخلــارجي يف األغــراض ال

علــى أن يواصــل، حتــت قيــادة مكتــب شــؤون الفــضاء ) آليــة األمــم املتحــدة للفــضاء(اخلــارجي 
بل اليت تكفل مسامهة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف تنفيذ إعـالن            خلارجي، حبث السُّ  ا

ــام        ــد ع ــا بع ــة مل ــة التنمي ــداد خط ــة إع ــة ويف عملي ــة   ٢٠١٥األلفي ــات منظوم ــجَّعت كيان ، وَش
ــم ــة       األمـ ــذهلا آليـ ــيت تبـ ــسيق الـ ــود التنـ ــضاء، يف جهـ ــسب االقتـ ــشاركة، حـ ــى املـ ــدة علـ املتحـ
  .اء هلذا الغرضاملتحدة للفض األمم
ــني           -٢ ــاون ب ــسيق والتع ــشطة التن ــي مهــزة الوصــل يف أن ــضاء ه ــم املتحــدة للف ــة األم وآلي

وقد أشارت يف دورهتـا     .  يف إطار منظومة األمم املتحدة     بالفضاءالوكاالت يف األنشطة املتصلة     
ا ، إىل أنَّ تقاريرهـــ٢٠١٤مـــايو / أيـــار١٤ و١٣الرابعـــة والـــثالثني، املعقـــودة يف نيويـــورك يف 
التكنولوجيــات   :)١٧، الفقــرة  A/AC.105/1064(اخلاصــة الــسابقة تناولــت املواضــيع التاليــة     

والتطبيقــات واملبــادرات اجلديــدة والناشــئة ألغــراض التعــاون بــني الوكــاالت يف جمــال الفــضاء   
ــة ( ــر الوثيقــ ــا )A/AC.105/843انظــ ــضاء لــــصاحل أفريقيــ ــد الفــ ــة : ؛ وفوائــ ــهامات منظومــ إســ
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؛ واسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء داخـل منظومـة           )A/AC.105/941 الوثيقـة    انظـر (املتحدة   األمم
؛ )A/AC.105/991انظـر الوثيقـة    (ر املنـاخ    ل التصدي للمسائل املتعلقة بتغيُّ    املتحدة من أج   األمم

  ).A/AC.105/1042انظر الوثيقة ( الزراعية واألمن الغذائي التنميةوتسخري الفضاء ألغراض 
دورهتا الرابعة والثالثني على أن يتناول تقريرها اخلاص التايل موضوع           يف   اآلليةفقت  واتَّ  -٣

  ).١٨، الفقرة A/AC.105/1064(استخدام الفضاء يف خدمة الصحة على نطاق العامل 
وقد أعـدَّ هـذا التقريـر مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي بالتعـاون مـع منظمـة الـصحة                         -٤

عم امليداين يف األمانة وأمانة اتفاقيـة األمـم املتحـدة            التابع إلدارة الد   اخلرائطالعاملية وقسم رسم    
  .ر املناخاإلطارية بشأن تغيُّ

    
جماالت خمتارة لتركيز جهود كيانات األمم املتحدة على استخدام علوم   - ثانياً 

    وتكنولوجيا الفضاء يف خدمة الصحة العامة على نطاق العامل
يـة خلـدمات رعايـة األمهـات        واألوضـاع املتردِّ   األمراض املعديـة وغـري املعديـة         ر أنَّ يقدَّ  -٥

ا علـى نطـاق      مليـون وفـاة سـنوي      ٥٠ يف حـدوث     ب معاً  واألحوال الغذائية السيئة تتسبَّ    والرضَّع
دة ويلــزم إجيــاد ُنهــج مبتكــرة حلــلّ املــشاكل الــصحية تكمِّــل املمارســات التقليديــة اجليِّــ . العــامل
هج اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء لتحـسني           نُّومن بني هذه ال   . بعة يف القطاع الصحي   املتَّ

الــصحة والوقايــة مــن األمــراض ومراقبــة األحــوال الــصحية وتــوفري الرعايــة الــصحية يف املنــاطق  
وتــوفر علــوم . عــن ُبْعــد والرعايــة الــصحية عــن ُبْعــدالنائيــة باالســتفادة مــن خــدمات التطبيــب  

يـنجم عنـها     عـارف الطبيـة واسـتغالل مـا       وتكنولوجيا الفضاء ساحات حبثية مبتكـرة للنـهوض بامل        
ــدَّ   ــن مبتكــرات يف تطــوير مع ــا   م ــة وإجراءاهت ــشطتها العملي ــصحية وأن ــة ال ــستخدم . ات الرعاي وت

البيانات والتكنولوجيات الفضائية لدعم االتصاالت يف حاالت الطوارئ الصحية، بينمـا يـساعد             
 علــى رســم اخلــرائط الــسكانية ة مــن الفــضاء يف نظــم الرعايــة الــصحيةإدراج املعلومــات املــستمدَّ

ر ومعاجلة األمراض وتوزيع األدوية وتسيري نظم النقل وإمـدادات امليـاه والـصرف الـصحي وييـسِّ                
  .صلة بالصحةرصد االجتاهات املتعلقة بنوعية اهلواء والعوامل البيئية املتَّ

لـى الـصحة،    ا ع  خاصـ  لأللفيـة تركيـزاً   الثمانيـة   ومع تركيز ثالثة من األهـداف اإلمنائيـة           -٦
ــة     ــة يف حقب ــصحي مــسرية النجــاح يف التنمي ــاد القطــاع ال ــد  ق ــة ومهَّ ــة لأللفي   األهــداف اإلمنائي

 يف صـــميم وتنـــدرج الـــصحة أيـــضاً. ٢٠١٥ملزيـــد مـــن اإلجنـــازات فيمـــا بعـــد عـــام   الـــسبيل
التنميـة املــستدامة الـيت اقترحهـا الفريــق العامـل املفتـوح بــاب العـضوية التـابع للجمعيــة         أهـداف 
 قـرار اجلمعيـة   ونـصَّ ). Corr.1 وA/68/970(بأهـداف التنميـة املـستدامة يف تقريـره          املعـين  العامة



 

V.15-02976 3 
 

A/AC.105/1091 

 على أن يكون اقتراح الفريق العامل الـوارد يف التقريـر هـو األسـاس الرئيـسي                  ٦٨/٣٠٩ العامة
 إسـهام علـوم     كمـا أنَّ  . ٢٠١٥إلدماج أهداف التنمية املستدامة يف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                

 مع أولويات العمل القيادي ملنظمة الـصحة        جيا الفضاء يف اجملال الصحي يتماشى متاماً      وتكنولو
  .٢٠١٩-٢٠١٤ي الفترة دة يف برنامج عملها العام الثاين عشر الذي يغطِّالعاملية احملدَّ

 على دعم اجلهات املعنية بالـصحة        قادرةً ةً هامَّ ر علوم وتكنولوجيا الفضاء أدواتٍ    وتوفِّ  -٧
.  أعمال التخطيط والبحث والوقاية واإلنذار املبكر والتحذير وتقدمي الرعايـة الـصحية    العامة يف 

ة مـن سـواتل رصـد األرض وسـواتل األرصـاد اجلويـة               املـستمدَّ  املعلومـات ولقد تزايد استخدام    
ــنُّ    ــات ال ــة وتكنولوجي ــاالقتران مــع املعلومــات اجلغرافي ــسواتل املالحــة يف دراســة   ظُب ــة ل م العاملي

ا زاد من القدرة على استخدام عمليات التحليـل املكـاين يف اسـتبانة            ممَّ ،شار األمراض عوامل انت 
ا علــى  ســلبير تــأثرياًالعوامــل اإليكولوجيــة والبيئيــة واملناخيــة وغريهــا مــن العوامــل الــيت قــد تــؤثِّ 

 وتـساعد كيانـات األمـم املتحـدة البلـدان         . نـة ي أمراض معيَّ  الصحة العامة أو قد تساهم يف تفشِّ      
  .النامية على االستفادة من احللول الفضائية يف مكافحة انتشار تلك األمراض

ــة الـــصحية عـــن بُ     -٨ ــية يف تـــوفري الرعايـ ــة أساسـ ــولالتـــصاالت الـــساتلية أمهيـ د وإدارة ْعـ
ويعتمـد  . الوبائيات يف احلاالت اليت تنطوي على كوارث طبيعية أو كوارث من صنع اإلنـسان     

ت مـن   ب للكوارث على مجع البيانـات باسـتخدام الـسواتل والتثبُّـ           أهُّ من اإلنذار املبكر والت    كلٌّ
وعندما ُتدرج البيانات الناجتة مـن هـذه العمليـات يف قواعـد             . صحتها من خالل العمل امليداين    

 فيهـا   ؤ باملنـاطق الـيت يـشتدُّ      البيانات اجلغرافيـة، ميكـن اسـتخدامها يف إعـداد منـاذج مكانيـة للتنبُّـ               
وُتبـذل  . ات عمـل للدراسـات الـصحية      طات الفضائية ونظائرها األرضية منصَّ    ر احمل وتوفِّ. اخلطر

 لتعزيــز التعــاون الــدويل علــى اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية    جهــود أيــضاً
. سيما من أجـل البلـدان الناميـة        الرامية إىل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والعلمية، وال       

ذا الـسياق بنـاء القـدرات احملليـة الالزمـة للتعامـل مـع الـسياسات والعلـوم                 ومن األولويات يف ه   
 .والتكنولوجيات الفضائية يف جمال الصحة العاملية

    
حتقيق التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   -ألف 

    أجل الصحة  من
 ٢٠٠١ا يف عـام     رمسيـ ) الـسادس فريق العمـل    (أُنشئ فريق العمل املعين بالصحة العامة         -٩

ــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي           ــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املع ــة تنفيــذ توصــيات م ملتابع
 ١٩، الذي ُعقـد يف فيينـا يف الفتـرة مـن            )اليونيسبيس الثالث (واستخدامه يف األغراض السلمية     

 علـى تـوفري اخلـدمات    لت رسـالة هـذا الفريـق يف تعزيـز العمـل          ومتثَّ. ١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠إىل  
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د للبلـدان الناميـة وحتـسني خـدمات الـصحة العامـة مـن خـالل تيـسري اسـتخدام                     ْعالصحية عن بُ  
  .التكنولوجيات الفضائية يف اإلنذار املبكر باألمراض املعدية

 هبــذه الواليــة، عــاجل فريــق العمــل املــسائل التاليــة الــيت اقترحهــا مكتــب شــؤون  وعمــالً  -١٠
  :الفضاء اخلارجي

د العـريض   تيسري وضع سياسات وطنية لالستفادة من خدمات نطاقـات التـردُّ            )أ(  
 مـن أجـل دعـم الرقابـة الـصحية واحلـصول علـى البيانـات الالزمـة                   الناميـة والبيانات يف البلـدان     

  لذلك الغرض؛
ؤ االستفادة من البيانات الفضائية يف وضع آلية لإلنذار املبكر قادرة علـى التنبُّـ               )ب(  

  ى الصحة العامة وإنذار السلطات يف الوقت املناسب؛باألخطار عل
تيــسري العمــل علــى تــوفري أنــشطة بنــاء القــدرات والتــدريب يف ميــدان دراســة    )ج(  

  .د أو إتاحة االستفادة من تلك األنشطةالوبائيات عن ُبْع
ــق العمــل  ، أمت٢٠١٠َّويف عــام   -١١  مــشاورات دامــت ثــالث ســنوات حــول   ٢٠١٠ فري

وُعـرض تقريـره النـهائي عـن        . دعْـ د ودراسـة الوبائيـات عـن بُ       عْـ صحية عـن بُ   موضوع الرعاية الـ   
ــة      ــصحة العام ــضاء يف حتــسني ال ــا الف ــن تكنولوجي ــى ) A/AC.105/C.1/L.305(االســتفادة م عل

وقـد أشـار التقريـر      . ٢٠١١اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا الثامنة واألربعـني يف عـام             
دة ملمارسـات الـصحة    يا الفـضاء يف دعـم االحتياجـات التـشغيلية احملـدَّ           إىل الدور اهلام لتكنولوج   

العامة، مبا يشمل جماالت مثـل نظـم اإلنـذار املبكـر بـاألمراض املعديـة وبـرامج الرقابـة الـصحية                      
ذة د املبـادرات والـربامج واألنـشطة املنفَّـ        وأُشري إىل تعدُّ  . ب للطوارئ واالستجابة امليدانية   والتأهُّ

العــاملي واإلقليمــي والــوطين وإىل أن الوقــت قــد حــان اآلن لزيــادة التــآزر وإجيــاد علــى الــصعيد 
ه بـضرورة أن يـستفيد      ونوَّ. مناهج متكاملة لتعزيز التقارب بني املصاحل واالحتياجات املشتركة       

  .اجملتمع الدويل من تلك املبادرات ومن تبادل الدروس املستفادة يف احملافل القائمة
 الفــضاء اخلــارجي دعمــه ملبــادرة املتابعــة الــيت يقــوم هبــا فريــق  ونشــؤوواصــل مكتــب   -١٢

د ودراسـة الوبائيـات عـن      عْـ العمل هبدف إجياد هنج جمتمعي منفتح لتوفري الرعاية الـصحية عـن بُ            
النداو يف أملانيا ومعهد الصحة الـوطين يف الـسلفادور          -د، حيث تعاون مع جامعة كوبلينتس     ْعُب

ــداول عــن بُ علــى تنظــيم مــؤمتر دويل بأســلوب   ــ الت ــشرين األولْع ــوبر /د يف ت  كــان ٢٠١٣أكت
موضــوعه حتــسني الــصحة العامــة باســتخدام تكنولوجيــات زهيــدة التكلفــة واالســتعانة بالنظــام  

 مة خصيـصاً  العاملي لتحديد املواقع يف تقييم املخاطر واستبانة املـوارد مـن خـالل تقنيـات مـصمَّ                
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ــؤمتر بــني خــرباء     ــد مجــع هــذا امل ــا وســري النكــا    مــن هلــذا الغــرض، وق ــا وجنــوب أفريقي أملاني
  .والسلفادور وكندا والنمسا واهلند

ال لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف تـوفري الرعايـة الـصحية         واعترافاً بالدور الفعَّ    -١٣
ت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض  د، أقــرَّد ودراســة الوبائيــات عــن ُبعـْـ ْعــعــن ُب

، توصيةَ اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة         ٢٠١٤هتا السابعة واخلمسني يف عام      السلمية، يف دور  
 بإنــشاء فريــق خــرباء معــين بالفــضاء والــصحة علــى نطــاق العــامل  واخلمــسنييف دورهتــا احلاديــة 

لينظــــر يف املــــسائل املتعلقــــة باســــتخدام تكنولوجيــــا الفــــضاء ألغــــراض الــــصحة العامــــة         
)A/AC.105/1065 ،وعقــد فريــق اخلــرباء، بقيــادة كنــدا، اجتماعــاً)١().٦الفقــرة ، املرفــق األول  

، عـرض فيـه أسـلوبه يف العمـل          ٢٠١٥خالل الدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة يف عـام              
ومــن بــني . ة ســنوات لعملــه علــى مــدار عــدَّ داًا حمــدَّ زمنيــوبرنــامج عملــه، مبــا يــشمل جــدوالً 

ة الراهنة الستخدام تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء يف        سينهض به فريق اخلرباء استعراض احلال      ما
رات اجلاريـــة يف هـــذا الـــشأن، وجتميـــع دعـــم األنـــشطة الـــصحية علـــى نطـــاق العـــامل والتطـــوُّ 

ر يف املــستقبل املمارســات واملبــادرات يف هــذا اجملــال، وحتليــل الثغــرات القائمــة وفــرص التطــوُّ   
 تلـك   مي تلـك التطبيقـات لـسدِّ      واستكشاف حلـول تعاونيـة ممكنـة تراعـي احتياجـات مـستخد            

  ).٧-٥، املرفق األول، الفقرات A/AC.105/1088(الثغرات 
    

    االستفادة من األدوات الفضائية يف تقدمي خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية  - باء 
   دْعدراسة الوبائيات عن ُب  

 للغايـة للتعامـل مـع        تكنولوجيا الفضاء مالئمـة    من املالحظ يف جمال الوقاية الصحية أنَّ        -١٤
وتـستخدم  . وانتـشارها الوبـائي   ) الفاشـيات (ي األمـراض املعديـة      الطابع الدينامي حلـاالت تفـشِّ     

عـة مـن   د بالتعـاون مـع جمموعـة متنوِّ       عْـ كيانات األمـم املتحـدة أسـاليب دراسـة الوبائيـات عـن بُ             
اشــيات الــشركاء بغــرض تــوفري معلومــات وإعــداد منــاذج لــدعم اســتراتيجيات التوعيــة بالف        

  .ي هلا ومكافحتها والتصدِّتهاهملواجب والتأهُّ
ات ة مــن املنــصَّد بــني اســتخدام املعلومــات املــستمدَّ ْعــوجتمــع دراســة الوبائيــات عــن بُ   -١٥

وقــد ســاعد . د ظهــور األمــراض املعديــةؤ حبــدوثها وجتــدُّالــساتلية الستقــصاء الفاشــيات والتنبُّــ 
ر ر اآلين لتطــوُّع والتــصوُّ يف حتــسني إمكانيــة التتبُّــ بعيــدد إىل حــدٍّْعــاســتخدام االستــشعار عــن ُب
 خـرائط للتـأثريات البيئيـة علـى انتـشار األوبئـة وللـبىن التحتيـة                 ورسـم الفاشيات واألوبئة احملليـة     

                                                         
  )1( A/69/20 ٩٩، الفقرة. 
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د، تـستخدم املعلومـات     عْـ ويف جمـال دراسـة الوبائيـات عـن بُ         . احليوية يف منظومة الصحة العامـة     
 الــصفراء والكــولريا وداء مَّــىنــة، مثــل احلصــة بــأمراض معيَّة مــن الفــضاء يف بــرامج خااملــستمدَّ

الربمييــات، ويف إعــداد أدوات داعمــة للقــرارات، ويف تــوفري املعلومــات الالزمــة الســتراتيجيات 
د الــيت ْعــوتــرد يف األقــسام التاليــة مناقــشة لتطبيقــات دراســة الوبائيــات عــن بُ  . التطعــيم الراهنــة

  .نةعاجلة حاالت أو أمراض معيَّتستخدمها كيانات األمم املتحدة مل
م مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، من خالل برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات               وقد نظَّ   -١٦

ومشـل ذلـك،   . دعْـ  لتحسني قدرات الدول األعضاء على دراسة الوبائيات عـن بُ  الفضائية، أنشطةً 
دة واهلنــد ووكالــة الفــضاء علــى ســبيل املثــال، حلقــة العمــل اإلقليميــة املــشتركة بــني األمــم املتحــ 

د يف منطقـة آسـيا     عْـ  تكنولوجيا الفـضاء يف دراسـة الوبائيـات عـن بُ           مناألوروبية بشأن االستفادة    
  .٢٠٠٨أكتوبر / يف لوكناو، باهلند، يف تشرين األولْتَدِقواحمليط اهلادئ، اليت ُع

ــدَّ  -١٧ ــضاً    وق ــضاء اخلــارجي أي ــب شــؤون الف ــم املت   م مكت ــامج األم ــق برن ــن طري حــدة ، ع
ــ ودعمــاً استــشاريةًللتطبيقــات الفــضائية، مــساعدةً  ا للجنــة الوطنيــة لألنــشطة الفــضائية يف   مالي

األرجنـتني هبـدف تنظـيم الـدورة املدرسـية املتقدِّمــة الثالثـة للتـدريب علـى إيكولوجيـا االنتــشار          
ــيت ُعقـِـ  ــائي، ال ــة يف كور   معهــد يف ْتَدالوب ــاريو غــولتش للدراســات الفــضائية املتقدِّم ــا،  م دوب

وكـان اهلـدف مـن هـذا        . ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٧مايو إىل   / أيار ٢٧األرجنتني، يف الفترة من     
ــامج التدريــ  ــة يف      ـالربن ــة واألكادميي ــة واملؤســسات البحثي ــضاء الوطني ــاالت الف ــساعدة وك يب م

البلــدان الناميــة يف املنطقــة علــى التوســع يف اســتخدام األدوات الفــضائية يف دراســة إيكولوجيــا  
  ).٤٠، الفقرة A/AC.105/1062(تشار الوبائي االن
وتتعاون منظمة الصحة العاملية، يف إطار برنامج اللوائح الـصحية الدوليـة، مـع شـركاء                 -١٨

ى الــصفراء ابتغــاء وضــع مبــادئ  ضــة خلطــر احلمَّــخــارجيني علــى وضــع خــرائط للمنــاطق املعرَّ 
دم أنــشطة رســم خــرائط وختــ. بتوجيهيــة دوليــة بــشأن الــسفر والــصحة ودعــم أنــشطة التأهُّــ  

 مــن اآلثــار الــسلبية للقاحــات علــى ن مهــا التقليــل إىل أدىن حــدٍّْيضــة للخطــر غرَضــاملنــاطق املعرَّ
ة صـوراً ملتقطـة بتقنيـات       وتـستخدم اخلـرائطُ املعـدَّ     . ي هـذا املـرض    املسافرين والوقاية مـن تفـشِّ     

علــى اســتبانة وحتديــد  د وصــوراً ســاتلية إلدراج بعــض العوامــل املــساعدة   االستــشعار عــن ُبعـْـ 
ضـــة للخطـــر، مثـــل مـــستوى االرتفـــاع والغطـــاء النبـــايت  املنـــاطق واجملموعـــات الـــسكانية املعرَّ

)A/AC.105/961 ٥٦، الفقرة.(  
 ألفرقـة تقيـيم      دلـيالً  ٢٠١٠ديسمرب  /وأصدرت منظمة الصحة العاملية يف كانون األول        -١٩

ــه    ــتجابة عنوانــ ــد واالســ ــى الرصــ ــة علــ ــدرات الوطنيــ  Protocol for Assessing National"القــ
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in Accordance with Annex 1 of the IHR: A Guide for Assessment Teams"  َّن ، وهـو يتـضم
واالســتجابة علــى الــصعيد ويــدير الفريــق املعــين باإلنــذار .  عــن نظــم املعلومــات اجلغرافيــةبنــداً

ي هلـا    لإلنـذار باألوبئـة وطـوارئ الـصحة العامـة األخـرى والتـصدِّ              ا متكـامالً   عاملي العاملي نظاماً 
ال لتنـسيق    وطنيـة متينـة يف جمـال الـصحة العامـة ونظـام دويل فعَّـ                وقـدرات باالعتماد على نظـم     

ي فـضائية يف إطـار التـصدِّ      واستخدام نظـم املعلومـات اجلغرافيـة مـع املعلومـات ال           . االستجابات
ة مـن الرصـد يف   م النظـام املعلومـات املـستمدَّ    جلائحة اإليبـوال األخـرية مثـال يوضـح كيـف يقـدِّ            

  )٢(.ر باستخدام اإلنترنتَشْنخرائط ُت
ذ مكتب منظمة الصحة العامليـة اإلقليمـي جلنـوب شـرق آسـيا،              ويف اآلونة األخرية، نفَّ     -٢٠

، اسـتثمارات يف إعـداد أدوات     منـها  اليت ميكـن الوقايـة    مراض  يف إطار برناجمه للتحصني ضد األ     
ز مـــن اســـتخدام البيانـــات   تـــستند إىل نظـــم املعلومـــات اجلغرافيـــة واســـتحداث نظـــام يعـــزِّ      

ــها وتفــسريها، مبــا يــشمل البيانــات املــستمدَّ     أْي( ة مــن ســواتل  عمليــات مجــع البيانــات وحتليل
أجل تعزيز قدرات احلكومـات والـشبكات        منصنع القرارات، وذلك     يف) دْعاالستشعار عن بُ  

امليدانيــة التابعــة لربنــامج التحــصني علــى حتليــل وإدارة البيانــات املتعلقــة بــاألمراض الــيت ميكــن    
الوقاية منها بالتحصني وبيانـات عمليـات التحـصني الروتينيـة ومـن أجـل تـدعيم أنـشطة رصـد                     

 شـأن األداة املـستندة إىل    ومـن . تلك األمراض ومساعدة برنـامج التحـصني علـى بلـوغ أهدافـه            
ري ملنظمــة الــصحة العامليــة يف نيبــال أن  طْــمها املكتــب القُنظــم املعلومــات اجلغرافيــة الــيت صــمَّ 

 وحــدة إدارة  كمــا أنَّ)٣(.تــساعد املقاطعــات النيباليــة علــى ختطــيط أنــشطة الرصــد والتحــصني 
نسانية، يف تـدريب مـوظفي      ق املقيم للشؤون اإل   املعلومات يف ميامنار سامهت، بتوجيه من املنسِّ      

  .البيانات على استخدام التقنيات األساسية لنظم املعلومات اجلغرافية
    

    الصحة اإللكترونية
الصحة اإللكترونية هي مـصطلح عـام يـستخدم لإلشـارة إىل مجيـع املعلومـات الرقميـة                    -٢١
ــ ــن بُ   املتَّ ــب ع ــا التطبي ــن طرائقه ــصحة، وم ــصلة بال ــشارات الطب ْع ــدمي االست ــن بُ د وتق ــة ع ــي د ْع

ت الصحية اإللكترونية وأنظمة املعلومـات باملستـشفيات وأنظمـة املعلومـات الـصحية              والسجالَّ
ــة والتــصوير مبــساعدة احلاســوب   ــة اإللكتروني ــة الــصحة وقــد شــدَّ. والوصــفات الطبي دت مجعي

                                                         
 ./www.who.int/csr/disease/ebola/maps/enانظر  )2(  

 ./www.searo.who.int/nepal/documents/Nep_IPD_GIS/enانظر  )3(  
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ــا   ــة يف قرارهـ ــى أن٢٨َّ-٥٨العامليـ ــين   علـ ــة تعـ ــصحة اإللكترونيـ ــات  " الـ ــتخدام تكنولوجيـ اسـ
صلة هبـا،   ال التكلفـة يف دعـم الـصحة وامليـادين املتَّـ            وفعَّـ   آمنـاً  ات واالتصاالت استخداماً  املعلوم
يــشمل خــدمات الرعايــة الــصحية والرقابــة الــصحية واألدبيــات الــصحية وجوانــب التعلــيم    مبــا

  ".واملعرفة والبحوث املتعلقة بالصحة
الحتــاد الــدويل لالتــصاالت ت منظمــة الــصحة العامليــة وامهيــة التعــاون، أعــدَّأل وإقــراراً  -٢٢

ع البلـدان علـى وضـع    جمموعة أدوات االسـتراتيجيات الوطنيـة للـصحة اإللكترونيـة، الـيت تـشجِّ       
 لتطـوير   وتشكل جمموعـة األدوات هـذه مـورداً       . استراتيجيات وطنية بشأن الصحة اإللكترونية    

صحة اإللكترونيــة ريــة بإجيــاد رؤيــة وطنيــة للــطْأو إنعــاش اســتراتيجيات الــصحة اإللكترونيــة القُ
  .وتنفيذ خريطة طريق هلا وكذلك خطة لرصد عملية التنفيذ وإدارة املخاطر ذات الصلة

 اهتمام عـدد مـن جلـان الدراسـات التابعـة      حمطُّهي   إىل ذلك،    والصحة اإللكترونية، إضافةً    -٢٣
 ١٤   املـسألة   التابعة لقطاع تنميـة االتـصاالت،      ٢لالحتاد الدويل لالتصاالت، ومنها جلنة الدراسات       

 التابعــة ١٦؛ وجلنــة الدراســات )االتــصاالت الــسلكية والالســلكية مــن أجــل الــصحة اإللكترونيــة (
؛ )د الوســائط لتطبيقــات الــصحة اإللكترونيــةإطــار متعــدِّ (٢٨لقطــاع تقيــيس االتــصاالت، املــسألة 

؛ )دْعــ ُبالقيــاس احليــوي عــن (٩ التابعــة لقطــاع تقيــيس االتــصاالت، املــسألة ١٧  وجلنــة الدراســات
  . املتخصص املعين بطبقة اخلدمة من آلة إىل آلة التابع لقطاع تقييس االتصاالتوالفريق

    
   عن ُبْعد والتطبيب عن ُبْعدالرعاية الصحية     

 تكنولوجيـــات عـــن ُبْعـــد والتطبيـــب عـــن ُبْعـــدتـــستخدم تطبيقـــات الرعايـــة الـــصحية   -٢٤
ذلـــك االتـــصاالت الـــساتلية، لتيـــسري احلواســـيب واالتـــصاالت الـــسلكية والالســـلكية، مبـــا يف 

التواصل الفعلي بـني اخلـرباء الطبـيني مـن جهـة واملرضـى أو األطبـاء العـاملني يف املنـاطق النائيـة                        
ــة مــن جهــة أخــرى، ممَّــ    ــاطق الريفي ــاطق    واملن ــشفيات يف املن ا يغــين عــن نقــل املرضــى إىل املست

  . بصحة املريضاحلضرية، وهو أمر باهظ التكلفة وقد يضرُّ
 مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي بالتعـاون مـع الـدول              ذها مؤخراً ومن األنشطة اليت نفَّ     -٢٥

األعــضاء والوكــاالت املتخصــصة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف جمــال اســتخدام التطبيقــات   
التكنولوجيــة الفــضائية يف خدمــة الــصحة علــى نطــاق العــامل حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم  

ــا ف اســو ومنظمــة الــصحة العامليــة ووكالــة الفــضاء األوروبيــة واملركــز الــوطين    املتحــدة وبوركين
 لـصاحل   عن ُبْعد للدراسات الفضائية حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف توفري الرعاية الصحية           

 ،)A/AC.105/915انظـــر الوثيقـــة  (٢٠٠٨مـــايو /أفريقيـــا، الـــيت ُعقـــدت يف واغـــادوغو يف أيـــار
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 ْيد يف تقـدمي اخلـدمات يف جمـالَ        م تطبيقات الرعاية الصحية عن ُبعْـ      العمل اخلاصة باستخدا   وحلقة
، A/AC.105/969 (٢٠٠٩يوليــــه /الــــصحة العامــــة والبيئــــة، الــــيت ُعقــــدت يف تيمفــــو يف متــــوز

 وحلقة العمل اإلقليميـة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية                   ،)٢٥ الفقرة
أجل حتسني الصحة البشرية، الـيت ُعقـدت يف طهـران يف           حول استعمال تكنولوجيا الفضاء من      

، واجتماع اخلرباء الدويل بـشأن      )A/AC.105/1021انظر الوثيقة    (٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
، الـذي  "هنـج جمتمعـي منفـتح     : حتسني الصحة العامـة مـن خـالل تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء             "

  .٢٠١٢أغسطس / آب١ه إىل يولي/ متوز٣٠ُعقد يف بون، بأملانيا، يف الفترة من 
ــاك عــدَّ   -٢٦ ــشطة أو تطــوُّ وهن ــد رات أخــرى جــرت يف جمــال التطبيــب   ة أن ــها عــن ُبْع ، من

استمرار التعاون بني مكتب منظمة الصحة العاملية اإلقليمي ألوروبا ووكالة الفـضاء األوروبيـة              
ــداحتــاد التطبيــب "يف إطــار  ــة العامــة جملتمــع املعلو  " عــن ُبْع ــة املديري مــات ووســائط حتــت رعاي

ضية األوروبية؛ ونشر برنامج وكالـة الفـضاء األوروبيـة اخلـاص بالتطبيـب              اإلعالم التابعة للمفوَّ  
 يف بلــدان عــن ُبْعــد باســتخدام الــربامج الــساتلية، وإنــشاء فرقــة عمــل معنيــة بالتطبيــب عــن ُبْعــد

ضــية  واملفوَّ منظمــات إقليميــة أفريقيــة ومنظمــة الــصحة العامليــة أفريقيــا جنــويب الــصحراء تــضمُّ 
  ).٦٤، الفقرة A/AC.105/886الوثيقة (األوروبية ووكالة الفضاء األوروبية 

ومــشروع الــشبكة اإللكترونيــة لعمــوم أفريقيــا مبــادرة مــشتركة بــني االحتــاد األفريقــي    -٢٧
ــا       ــدول األعــضاء يف االحتــاد األفريقــي خبــدمات تكنولوجي ــد ال ــد تــستهدف تزوي وحكومــة اهلن

 والـربط بـني     عـن ُبْعـد    والتعلـيم    عـن ُبْعـد   ت وحمتواها يف جمـاالت التطبيـب        املعلومات واالتصاال 
إثيوبيـا  :  هـي   بلـداً  ١١ يف   ٢٠٠٩ت مرحلـة املـشروع األوىل يف عـام          هلَّواسـتُ . املقار احلكوميـة  

وبــنن وبوركينــا فاســو وروانــدا والــسنغال وسيــشيل وغــابون وغامبيــا وغانــا وموريــشيوس          
وأصـبح املـشروع يغطـي    . ٢٠١٠لة الثانية من املشروع يف عـام       وبدأ العمل يف املرح   . ونيجرييا
، ومــن املتوقــع اكتمــال تغطيــة ٤٧ت إليــه، وعــددها  مــن البلــدان الــيت انــضمَّ بلــدا٣٤ًخبدماتــه 

  .٢٠١٥البلدان املتبقية حبلول هناية عام 
واهلــدف األساســي ملــشروع الــشبكة اإللكترونيــة لعمــوم أفريقيــا هــو مــساعدة أفريقيــا    -٢٨
 طالب يف أفريقيـا علـى    ١٠ ٠٠٠ بناء القدرات من خالل توفري التعليم يف جماالت شىت لـ            على

مدى مخس سنوات، وذلك باالسـتفادة مـن بعـض أفـضل اجلامعـات واملؤسـسات التعليميـة يف                   
وقد اختار االحتاد األفريقي من خالل هذا املشروع بعض اخلرباء املتخصصني اهلنود مـن              . اهلند

 لدوله األعـضاء، وذلـك بتقـدمي استـشارات       عن ُبْعد  لتوفري خدمات التطبيب     جماالت طبية شىت  
  .طبية عن طريق االتصال احلاسويب املباشر إىل األطباء يف أفريقيا يف مواقع عملهم
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 يف إطـار    عـن ُبْعـد    والتعلـيم    عـن ُبْعـد   وقد بدأ بالفعل تقدمي خدمات منتظمـة للتطبيـب            -٢٩
ا، حيــث تقــدم مستــشفيات متخصــصة يف اهلنــد استــشارات الــشبكة اإللكترونيــة لعمــوم أفريقيــ

باإلضـافة إىل ذلـك، يقـدم       .  إىل البلـدان األفريقيـة بنـاء علـى طلبـها           عـن ُبْعـد   بأسلوب التطبيـب    
ــشفى ختصُّــ  ١١ ــسان   يا صمست ــذ ني ــيم الطــيب من ــد دورات مــستمرة للتعل ــل /يف اهلن  ٢٠٠٩أبري

  . دورة٦٥٤ة باستخدام هذه الشبكة، وقد بلغ عدد الدورات املقدم
  

ر املناخ، مبا يف ذلك الظواهر اجلوية التنبؤ باملخاطر الصحية النامجة عن تغيُّ  - جيم   
     الطبيعيةة البيئتغيُّرواملتطرفة 

    املناخ والصحة العامة    
 املنـاخ،   تغيُّـر  لتقرير التقييم اخلـامس الـصادر عـن اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة ب                 وفقاً  -٣٠
 يف درجـة احلـرارة والتـهطال وقـدوم          تغيُّراء ال  جرَّ  مباشراً ر على الصحة تأثرياً   املناخ يؤثِّ  تغيُّر فإنَّ

 غــري مباشــر ر عليهــا تــأثرياًموجــات احلــر وحــدوث الفيــضانات واجلفــاف واحلرائــق، كمــا يــؤثِّ 
قـل   أمنـاط نوا   تغيُّـر  املناخ مثل فشل احملاصيل و     تغيُّرنتيجة لالضطرابات اإليكولوجية اليت حيدثها      
ر املناخ، مثل نزوح السكان من مواطنهم عقـب         األمراض، أو ردود الفعل االجتماعية على تغيُّ      

وبالتــايل، ميكــن للتكنولوجيــات الفــضائية أن تــسهم يف تقيــيم اآلثــار . نوبــات اجلفــاف الــشديد
م ظُعـل الـنُّ  ر املنـاخ بف بة على تغيُّـ ر املناخ والطقس يف الصحة، فضال عن اآلثار املترتِّ    املباشرة لتغيُّ 

  . اإليكولوجية يف احلصائل الصحية
 استخدام التكنولوجيات الفـضائية لـدعم عمليـات قطـاع الـصحة العامـة،               وميكن أيضاً   -٣١

د الــصحة العامــة والــبىن التحتيــة مثــل رســم خــرائط التوزيــع اجلغــرايف للظــواهر اجلويــة الــيت هتــدِّ
 الـصحة العامليـة املعـين بتحليـل مـواطن            برنـامج منظمـة    ومثـال ذلـك أنَّ    . احليوية للـصحة العامـة    

د وسـائر   الضعف واملخاطر ورسم اخلرائط املوضحة هلا يستخدم املعلومات املستـشعرة عـن ُبعْـ             
فة ملـواطن الـضعف والقـدرة بغـرض اسـتبانة        رات املصنّ املعلومات البيئية وجيمع بينها وبني املؤشِّ     

ــصحية املعرَّ   ــسكانية واخلــدمات ال ــشرائح ال ــضانات واجلفــاف    معيَّضــة ملخــاطر ال ــل الفي ــة، مث ن
ــوارث    ــاطر الكـ ــز العمـــل علـــى احلـــد مـــن خمـ ــر، وبغـــرض تعزيـ ــذه . وموجـــات احلـ ــيح هـ وتتـ

التكنولوجيــات أيــضا القــدرة علــى رســم خــرائط تعــاجل املــسائل األخــرى املتــصلة باملنــاخ مثــل   
ثـار املناخيـة    موجات احلر وتساعد على التمييز بني آثار الظـواهر اجلويـة املتطرفـة الفجائيـة واآل               

  . البطيئة احلدوثاألطول أمداً
ــرة مــن     -٣٢ ــا، يف الفت ــون، بأملاني ــر / شــباط١٢ إىل ١٠وُعقــدت يف ب ــة ٢٠١٥فرباي ، حلق

م مــن تقريــر الــتعلُّ: ف معــهر املنــاخ والتكيُّــب لتغيُّــحتــسني األرصــاد لــدعم التأهُّــ"عمــل بعنــوان 
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، شـارك يف تنظيمهـا النظـام العـاملي          "ر املنـاخ  التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُّـ       
ر املنـاخ واهليئـة احلكوميـة الدوليـة         لرصد املناخ وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة بـشأن تغيُّـ           

دت يف حلقــة العمــل االحتياجــات املطلوبــة مــن البيانــات املناخيــة يف وُحــدِّ. ر املنــاخاملعنيــة بتغيُّــ
  املنظمــات الــصحية تــستخدم عــادةً ولــوحظ أنَّ. ع الــصحةقطاعــات رئيــسية، مــن بينــها قطــا 

 إلعداد التحذيرات الصحية املتعلقة بارتفاع درجـات        ؤات اجلوية القصرية األمد، خصوصاً    التنبُّ
ــة؛ ولكـــن     ــة والترابيـ ــذيرات والنـــصائح بـــشأن العواصـــف الرمليـ ــافة إىل التحـ ــرارة، باإلضـ احلـ

 مــن الفــصول إىل العقــود حمــدود، حيــث  اســتخدامها للمعلومــات عــن الفتــرات األطــول أمــداً  
. م الـصحية  ظُؤ باحتياجات الـنُّ   يقتصر استخدام املعلومات الفصلية يف بعض املنظمات على التنبُّ        

  . تلك الثغراتر العمل يف املستقبل على سدِّوسوف يساعد تطوُّ
    

   التهاب السحايا  
ــائي مهلــك يف      -٣٣ ــاملكورات الــسحائية مــرض وب ــا يهــدِّالتــهاب الــسحايا ب ــاة أفريقي د حي

األفريقــي املمتــد يف بلــدان جنــويب    " حــزام التــهاب الــسحايا  "األفــراد واجملتمعــات يف منطقــة   
ب هلـذا املـرض     والنيـسريية الـسحائية هـي العامـل املـسبِّ         . ثيوبياإالصحراء الكربى بني السنغال و    

سنة، ولكـن يبـدو     البكتريي وهي تنتقل بواسطة الرذاذ الذي خيرج من اجلهاز التنفسي طوال ال           
سـيما يف األجـواء احلـارة واملتربـة واجلافـة، مالئمـة        جـة للحلقـوم، وال   الظروف املناخية املهيِّ   أنَّ

 توقيـت الـسنوات   باإلضـافة إىل ذلـك، فـإنَّ   . النتشار هذا املرض االجتياحي واألوبئة املقترنة به    
يـشري بقـوة    " لتـهاب الـسحايا   حـزام ا  "الوبائية والتوزيع اجلغرايف للحاالت املرضـية علـى امتـداد           

  .ات املناخيةتغيُّرب للمرض والإىل وجود عالقة وثيقة بني دورة حياة العامل املسبِّ
ومن شـأن إدراج املعـارف البيئيـة يف أدوات دعـم القـرار أن يـساعد مـسؤويل الـصحة                       -٣٤

ستـشعار  ي تكنولوجيـا اال   ؤ حبدوث األوبئة ووضـع اسـتراتيجيات التطعـيم، كمـا تـؤدِّ            على التنبُّ 
ا يف توفري املعلومات عن الرطوبة املطلقة وامتصاص اهلبـاء اجلـوي وهطـول               رئيسي  دوراً عن ُبْعد 

  .صلة باألوبئةاألمطار والغطاء األرضي وغري ذلك من التأثريات البيئية املتَّ
مــشروع (ومــشروع تكنولوجيــات اإلعــالم باملخــاطر البيئيــة ملــرض التــهاب الــسحايا     -٣٥

ة تعاونيــة بــني منظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــات دوليــة أخــرى ومعاهــد حبثيــة   مبــادر) مرييــت
ــة والــصحة العامــة والوبائيــات، وهــو يرمــي إىل تــسهيل اســتخدام      ــة بــشؤون البيئ ودوائــر معني

ولقــد ســاعد هــذا املــشروع يف  . املعلومــات البيئيــة يف صــنع القــرارات املتعلقــة بالــصحة العامــة 
مترات البيئيــة، وكــذلك فهــم متطلبــات دوائــر الــصحة ائــة والبــارحتــسني فهــم العالقــة بــني األوب
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 على الدمج بني استخدام عمليات رصـد األرض وصـوغ الـسياسات             ل مثاالً العامة، وهو يشكِّ  
  .يف قطاع الصحة

مــشاركة " مرييــت"ذة يف إطــار مــشروع ويــستقطب عــدد مــن املــشاريع البحثيــة املنفَّــ   -٣٦
ها املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة، ودوائــر األرصــاد  مؤســسات وطنيــة وإقليميــة ودوليــة، منــ 

اجلوية الوطنية، واملركز األفريقي الستخدام تطبيقات األرصاد اجلوية ألغراض التنمية، ومعهـد            
غودار للدراسات الفضائية وخمترب الدفع النفثي التابع لإلدارة الوطنية للمالحـة اجلويـة والفـضاء               

ــة لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي    بالواليــات املتحــدة األ ) ناســا( ــة، واإلدارة الوطني مريكي
ة مــن الــسواتل بالواليــات املتحــدة، وذلــك مــن أجــل زيــادة االســتفادة مــن املعلومــات املــستمدَّ 

  .واألدوات الساتلية ذات الصلة يف هذه اجلهود
    

    رصد نوعية اهلواء  - دال  
    ث اهلواءتلوُّ    

ة أدلـة   ومثَّـ . د الـصحة يف العـامل     املخاطر الرئيسية اليت هتـدِّ     من   ث اهلواء واحداً  أصبح تلوُّ   -٣٧
ض للجسيمات الدقيقة، حىت ولـو      بالتعرُّ) والوفاة املبكرة (مقنعة تربط خطر اإلصابة باألمراض      

 ألحدث تقـديرات منظمـة الـصحة العامليـة     ووفقاً. ا نسبي ثات منخفضاً كان مستوى تركيز امللوِّ   
 ماليـني مـن الوفيـات    ٧ ماليـني و   ٦ من املمكن عزو ما بـني        ة، فإنَّ والتقديرات العملية اخلارجي  

ث  ماليـني حالـة وفـاة مبكـرة نامجـة عـن تلـوُّ              ٣,٧ث اهلواء، مبا يـشمل      ض إىل تلوُّ  رة للتعرُّ املبكِّ
ث اهلـواء   رة أخرى نامجـة عـن تلـوُّ       وفاة مبكِّ حالة   ماليني   ٤,٣اهلواء اخلارجي يف البيئة احمليطة و     

ث اهلـواء الـداخلي إىل   رة النامجـة عـن تلـوُّ       بعيد عـزو الوفيـات املبكِّـ       كن إىل حدٍّ  ومي )٤(الداخلي؛
  )٦(،)٥(.إحراق الوقود الصلب يف املواقد البدائية اليت يستخدمها فقراء العامل

ث ض للــهواء امللــوَّوميكــن اســتخدام حمطــات رصــد األســطح لتقــدير مــستويات التعــرُّ    -٣٨
ث اهلـوائي يف    ض للتلـوُّ   قاعـدة بيانـات التعـرُّ       وبالفعل، فـإنَّ   .باجلسيمات والعبء املرضي الناتج   

                                                         
الناجتة عنهما، مما يعين بعض التداخل بني التعرض لتلوث اهلواء اخلارجي وتلوث اهلواء الداخلي والوفيات هناك   )4(  

أن جمموع الوفيات الناجتة عن مجيع مصادر تلوث اهلواء رمبا كان أقل من جمموع الوفيات اليت ميكن عزوها 
  .للتعرض لتلوث اهلواء اخلارجي والداخلي

  ./www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/enانظر   )5(  
  )6(  Stephen S. Lim and others, “A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 

67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2010”, The Lancet, vol. 380, No. 9859 (15 December 2012), pp. 2224-2260.  



 

V.15-02976 13 
 

A/AC.105/1091 

ن بيانــات مــن هــذا القبيــل  املــدن التابعــة ملرصــد الــصحة العــاملي مبنظمــة الــصحة العامليــة تتــضمَّ  
 ولكـن هـذه البيانـات ال تـشمل          )٧(.ى أحنـاء العـامل     مدينة من شـتَّ    ١ ٥٠٠ا يزيد عن    ة ممَّ مستمدَّ

وبالتـايل فقـد عكـف      . امي، مبـا يف ذلـك املنـاطق احلـضرية والريفيـة           العديد من مناطق العـامل النـ      
ة مـن سـواتل     العلماء على ابتكار طرائـق تتـيح دمـج بيانـات رصـد األسـطح بالبيانـات املـستمدَّ                  

  . مع مناذج االنتقال يف الغالف اجلويعن ُبْعداالستشعار 
ث اهلواء، شرعت منظمـة      لتحسني االستفادة من تقديرات العبء املرضي لتلوُّ       ياًوتوخِّ  -٣٩

 يف ذلـك إىل قاعـدة       الصحة العاملية يف وضع برنامج عاملي بشأن نوعية اهلواء والصحة، مستندةً          
 عـن ُبْعـد  ث اهلواء يف املدن والبيانات املتاحـة مـن سـواتل االستـشعار           بياناهتا احلالية اخلاصة بتلوُّ   

ت وطنيــة وعلميــة رائــدة مــن وبيانــات منــاذج االنتقــال يف الغــالف اجلــوي املتاحــة مــن مؤســسا
ــامل   ــاء الع ــع أحن ــة ببيانــات       . مجي ــديرات النموذجي ــز القياســات األرضــية والتق ــأن تعزي ومــن ش

 ثات اهلواء الرئيـسية، خـصوصاً      يزيد من توافر املعلومات العاملية عن ملوِّ        أنْ عن ُبْعد االستشعار  
  . وأفقرها يف البياناتثاًيف أشد املناطق تلوُّ

نة،  حتـديثات منتظمـة للتقـديرات احملـسَّ        ٢٠١٤ة الصحة العاملية منذ بداية عـام        ر منظم وتوفِّ  - ٤٠
ومـن شـأن إدخـال املزيـد مـن التحـسينات            . عن ُبْعـد  ة من سواتل االستشعار     تشمل بيانات مستمدَّ  

ة أشــد، أن ، مبــا يتــيح اســتعادة البيانــات العاليــة االســتبانة بدقَّــعــن ُبْعــدعلــى منــهجيات االستــشعار 
ضـة  توفري تقديرات أدق ملصادر التلوث وبؤره وآثاره الـصحية علـى فئـات الـسكان املعرَّ               يساهم يف   

 لوضــع تقــديرات عامليــة وإقليميــة وحمليــة أفــضل وســوف يتــيح هــذا فرصــةً. بوجــه خــاص ألضــراره
ث وحتديد مصادره الرئيسية، مبا يدعم الـسياسات ذات الـصلة مـن             لألعباء املرضية الناشئة عن التلوُّ    

  ).٣٨، الفقرة A/AC.105/1063(ري معلومات موثوقة يف هذا الشأن خالل توف
    

   أنشطة مراقبة الزئبق   
 على األعـصاب وهلـا آثـار أخـرى     خطرياًيا  سلبر تأثرياً الزئبق مادة تؤثِّ أنَّ  به ممن املسلَّ   -٤١

ى  علـ  وحرصـاً . عة والرضَّـ  على الصحة، وقد أثريت شواغل خاصة حول تأثريها الـضار باألجنَّـ           
 للبيئة من آثار الزئبق الضارة، أبرمت اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وهـي             صحة اإلنسان ومحايةً  

ثهــا يت باســم مدينــة يابانيــة عانــت مــن أضــرار صــحية جــسيمة بــسبب تلوُّ مِّمعاهــدة عامليــة ُســ
هـا يف    بـاب التوقيـع علي     َحِتوفُـ يا  بالزئبق يف منتصف القرن العشرين، وقد اعتمدت االتفاقية رمس        

  . حتت إشراف برنامج األمم املتحدة للبيئة٢٠١٣أكتوبر /تشرين األول
                                                         

  ./www.who.int/gho/phe/outdoor_air_pollution/exposure/enانظر  )7(  
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والزئبــق هــو مــادة موجــودة يف الطبيعــة ولــه اســتخدامات واســعة يف مــواد االســتعمال    -٤٢
ــاه مــن مــصادر متنوِّ  اليــومي، وهــو يتــسرَّ  ــة  . عــةب يف اجلــو والتربــة واملي وكــان االهتمــام مبراقب

يف يا  رئيـس ة عن األنشطة البشرية على مدار دورة حيـاة الزئبـق عـامالً         االنبعاثات الزئبقية الناشئ  
وقــد ثبتــت يف هــذا الــسياق فائــدة تكنولوجيــا . تــشكيل االلتزامــات الــيت متليهــا اتفاقيــة ميناماتــا

الفضاء يف توفري معلومات موثوقة على نطاق عاملي يف وقت مناسب مـن أجـل فهـم العمليـات          
ر يف ديناميـات الزئبـق الكـائن يف الغـالف اجلـوي ويف تفاعالتـه مـع                  ثِّواآلليات الرئيسية الـيت تـؤ     

  .م اإليكولوجية األخرىظُالنُّ
ز الزئبـق   احلصول على معلومات عـن أمنـاط تركُّـ   عن ُبْعدوتتيح تكنولوجيا االستشعار    -٤٣
ل عمليـات   اته واألحوال اجلوية املتعلقة به وانتقاله اجلـوي، وتكمِّـل علـى حنـو فعَّـ               به وتشتُّ وترسُّ

سس العلمية إلعداد وتنفيذ االستراتيجيات اخلاصة بالزئبق وتقيـيم         املراقبة األرضية يف حتديد األُ    
  .ث به يف الوقت الراهن ويف املستقبلمستويات التلوُّ

ــ  -٤٤ عــن طريــق شــراكته العامليــة اخلاصــة  ( مــن برنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة  ف كــلٌّويؤلِّ
ث اجلـوي البعيـد املـدى    حدة االقتـصادية ألوروبـا وأمانـة اتفاقيـة التلـوُّ     ، وجلنة األمم املت  )بالزئبق

عـرب احلـدود والفريـق املخــتص برصـد األرض اهليئـات الدوليـة الرئيــسية الـيت تعمـل علـى إقامــة          
الــشراكات وتــوفري املــساعدة التقنيــة وأنــشطة بنــاء القــدرات مــن أجــل تطــوير ودعــم عمليــات  

  .رصد الزئبق العاملية
    

    راقبة نوعية املياهم  - هاء 
    نوعية املياه وتوافرها    

  كـبرياً  ل خطـراً  ما زالت مسألة عدم مالءمة املياه ونظم الـصرف الـصحي والنظافـة متثِّـ                -٤٥
وختـضع نوعيـة امليـاه لرصـد مـستمر ملراقبـة خصائـصها وحتديـد اجتاهاهتـا               . على صـحة اإلنـسان    

ث يف   مـدى جنـاح بـرامج مكافحـة التلـوُّ          ة وحتديـد  على مدار الوقت واستبانة املشاكل املستجدَّ     
ي حلـــاالت الطـــوارئ، ث والتـــصدِّعملـــها واملـــساعدة علـــى تـــصميم أنـــشطة مكافحـــة التلـــوُّ 

  .ب يف املسطحات املائيةكالفيضانات وحوادث التسرُّ
نـة  نـات مـن املـاء مـن مواقـع معيَّ          وتشمل عملية الرصـد التقليـدي لنوعيـة امليـاه أخـذ عيِّ              -٤٦
وهذه العملية تتـيح احلـصول علـى قياسـات مـضبوطة، ولكنـها عمليـة                . املخترباتحتليلها يف    مثَّ

نـة الـيت أُخـذت     عن حالة املـاء يف النقـاط املعيَّ      ر إالَّ  وال تعبِّ   طويالً ، وتستغرق وقتاً  فة عموماً مكلِّ
 أوســع لعمليــات رصــد د بالــسواتل تغطيــةًوتتــيح تكنولوجيــا االستــشعار عــن ُبْعــ. ناتــهمنــها عيِّ
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م املياه العذبـة األرضـية،      ظُاملياه، وهي عمليات مناسبة إلجراء تغطية جغرافية شبه آنية لنُ         نوعية  
انات واألهنار والسدود، تـستطيع أن تكـشف عـن عمليـات إغنـاء الـبحريات                كالبحريات واخلزَّ 

ــل      باملغــذِّ ــة ومــستويات الكلوروفي ــق النباتي ــشار العوال ــاه وانت ــضوء يف املي ــة ال يات ومــدى نفاذي
  .ر والبارامترات األخرىكُّوالتع
ــاه           - ٤٧ ــصحة وإدارة املي ــز حتــسني ال ــادرات مرك ــد مب ــو أح ــصحية ه ــرائط ال ــشروع اخل وم

واإلبالغ عن املخاطر، مبعهد النظافة والصحة العامة يف جامعة بون األملانية، وهو مركـز متعـاون                
ســيما  ، والز املــشروع علــى إعــداد خــرائط بــشأن األمــراض ويركِّــ. مــع منظمــة الــصحة العامليــة

األمراض املنقولة باملاء، بواسـطة نظـام للمعلومـات اجلغرافيـة يعمـل بأسـلوب االتـصال احلاسـويب               
ة مــن خمتلــف قواعــد بيانــات منظمــة  ، وذلــك بــدمج البيانــات املــستمدَّ)web-GISنظــام (املباشــر 

خـرى البنيـة    وتـشمل معـامل اخلـرائط األ      . دالصحة العاملية، مبا يف ذلك بيانات االستـشعار عـن ُبعْـ           
التحتيـة ملرافـق اإلمـداد بامليــاه والـصرف، وتبيـان حالـة التــصديق علـى بروتوكـول املـاء والــصحة          

  .امللحق باتفاقية محاية واستخدام اجملاري املائية العابرة للحدود والبحريات الدولية
ا واملثال اآلخـر هـو العمـل الـذي تقـوم بـه اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـي               -٤٨

وقابليـة  "  املنـاخ علـى املـوارد املائيـة        تغيُّـر املبادرة اإلقليميـة لتقيـيم أثـر        "لتنسيق تنفيذ   ) اإلسكوا(
ــأثُّ ــة  ت ــصادية يف املنطقــة العربي ــة واالقت ــادرة معلومــات   . ر القطاعــات االجتماعي ــيح هــذه املب وتت

يـات النمذجـة    ر للمنـاخ اإلقليمـي وعمل     جغرافية مكانية وحتلـيالً يـستند إىل وضـع منـوذج مـصغَّ            
ر، وذلـك باالسـتفادة مـن قواعـد البيانـات اجلغرافيـة             اهليدرولوجية والتقييم املتكامل لقابلية التأثُّ    

ــشعار عــن ُبْعــ     ــساتلية واالست ــصور ال ــة وال ــة  املكاني ــات الرصــد احمللي ــصر  . د وعملي ــشمل عن وي
انـات عـن    النمذجة اهليدرولوجية اإلقليمية، على وجه اخلصوص، عمليـات للرصـد املنـاخي وبي            

مستوى االرتفاعات وبارامترات أرضـية وبيانـات هيدرولوجيـة عـن امليـاه الـسطحية واجلوفيـة،                 
  .ات احملتملة يف املوارد املائية يف املنطقةتغيُّرويتيح حتسني فهم ال

    
    ترفيهيةالرصد املياه املستخدمة يف األغراض     

ة من األنشطة الترفيهية، مـن بينـها   عتستخدم البحريات واألهنار والبحار يف طائفة متنوِّ        -٤٩
ع هبـذه األنـشطة     ولكي يتاح التمتُّ  . ه باملراكب الشراعية  زُّ  السباحة والغطس وصيد األمساك والتن    

ث امليــاه أو النمــو الكثيــف للبكترييــا بــشكل آمــن، جيــب االهتمــام باملخــاطر الــصحية مثــل تلــوُّ 
ــا الفــضاءوتــوفِّ. الــسامة) الــزراقم(الزرقــاء  ، مــن خــالل تطبيقــات مراقبــة األرض،  ر تكنولوجي

حات املائيـة املـستخدمة     معلومات بالغة األمهية لعمليات التقييم وبرامج الرصـد اخلاصـة باملـسطَّ           
  .يف األغراض الترفيهية
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 علــى كوكــب انــات املائيــة تقريبــاًوميكــن العثــور علــى البكترييــا الزرقــاء يف مجيــع اخلزَّ   -٥٠
 املائيـة بتكويناهتـا الزهريـة الكثيفـة والبالغـة الوضـوح، وميكـن               وُتعرف البكترييا الزرقاء  . األرض

ــا ســامَّ   ــنُّ  . ةًأن تكــون هــذه البكتريي ــشافها إىل إغــالق ال ــؤدي اكت ــد ي ــاه  ظُوق ــة يف املي م الترفيهي
ث املاء بسالالت سـامة مـن البكترييـا    الداخلية وبعض مناطق املياه الساحلية، وذلك بسبب تلوُّ      

 سم البكترييــا الزرقــاء عمومــاًوتتَّــ. م البــشري أو احليــواينمــن التــسمُّالزرقــاء واســتبانة حــاالت 
باملقارنـة مـع العديـد مـن الكائنـات اجملهريـة األخـرى، ولكنـها قـادرة                  يا   بطيئة نـسب   الت منوٍّ مبعدَّ

  .على تغيري تركيزها وموضعها يف املاء يف غضون فترة زمنية قصرية
ن استخدامها الستخالص معلومات شـبه آنيـة        ر سواتل رصد األرض تقنيات ميك     وتوفِّ  -٥١

واستــشعار اخلــصائص الــضوئية للمــسطحات  . عــات البكترييــا الزرقــاء ومسومهــا عــن حالــة جتمُّ
ا تقنيـة تتـيح معلومـات فوريـة          باستخدام املاسحات العالية االسـتبانة املنقولـة جـو         عن ُبْعد املائية  

بغات الفيكــوبيليربوتني للبكترييــا عــن توزيــع الكلوروفيــل ومــستوياته وعــن احتمــال وجــود صــ 
الــة التكلفــة عنــد اســتخدامها يف املنــاطق  وقــد تكــون هــذه التقنيــة فعَّ . الزرقــاء يف امليــاه العذبــة 

  .الترفيهية الشاسعة
وقــد تعاونــت منظمــة الــصحة العامليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة    -٥٢

 يف إعـداد مبـادئ       وثيقـاً  ة العامليـة لألرصـاد اجلويـة تعاونـاً        وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة واملنظمـ       
وترمــي هـذه املبــادئ التوجيهيــة إىل  . توجيهيـة الســتخدام املنـاطق املائيــة يف األغــراض الترفيهيـة   

دعم العمـل علـى تطـوير الـسياسات الوطنيـة والدوليـة بـشأن املـاء والـصحة ومـساعدة البلـدان                       
  .على تنمية القدرات الالزمة إلجياد بيئات مائية صحية وصوهنا

    
    *األمراض املنقولةع تتبُّ  - واو 

    ر يف انتشار األمراض بالنواقلع األحيائي كعامل مؤثِّديناميات التنوُّ    
يتزايد إدراج بيانـات رصـد األرض والبيانـات امليدانيـة يف منـاذج األمـراض املـستخدمة                  -٥٣

املخــاطر ؤ هبــا وحــساب ع األحيــائي والتنبُّــرات يف املوائــل والتنــوُّنــة للتغيُّــيف رســم اخلــرائط املبيِّ
وديناميــات اســتخدام األراضــي وخــرائط البــؤر احليوانيــة وحالــة الغطــاء   . علــى الــصحة العامــة

دات رئيـسية النتـشار الطـاعون وداء المي وغريمهـا مـن األمـراض               انات املائية حمـدِّ   احلرجي واخلزَّ 
ملني يف اع القـرارات البيئيـة والعـا    وتـساعد هـذه النمـاذج يف حتـسني فهـم صـنَّ            . املنقولة بالنواقل 

                                                         
  .موعة خمتارة، وليست حصرية، من األمراض املنقولة بالنواقليتضمن هذا القسم أمثلة جمل *  
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ل، مثـل اسـتخدام املـواد الطـاردة للحـشرات واإلدارة            جمال الصحة العامة لفعاليـة تـدابري التـدخُّ        
  .املتكاملة لآلفات وتنظيم ممارسات استخدام األراضي ومعاجلة األمراض

، وهـي تنتقـل بواسـطة لـسعات         البوريليـا به َبكْترييا من جنس     وداء المي مرض معد تسبِّ      -٥٤
 ى علـى دمـاء حيـوان حامـل هلـذه الَبكْترييـا، غالبـاً             القّراد هبذا الداء عندما يتغذَّ    ويصاب  . القّراد

الت إصابة القّراد والبشر هبذه العدوى بـاحلجم        ر معدَّ وبوجه عام، تتأثَّ  . ما يكون من القوارض   
ت يف  رار أعداد هذه الثـدييات بـدورها بـالتغيُّ        النسيب جلماعات الثدييات احلاملة للَبكْترييا، وتتأثَّ     
ويتعــاون الفريــق املعــين برصــد األرض مــع . أمنــاط اســتخدام األراضــي ومــدى تواصــل الغابــات

جهات أخـرى علـى اسـتنباط منـوذج لـداء المي وأداة شـبكية لـدعم القـرار بغـرض تـوفري محايـة              
  .ض للسعة القّراد والوقاية من هذا الداءمناسبة من خطر التعرُّ

صور الــساتلية مــن أجــل حتــسني رصــد ومكافحــة    جهــود الســتخدام الــ ل أيــضاًبــذَوُت  -٥٥
ن هــذا الوبــاء، وحيــث يعتــرب حيــوان  ة بلــدان يف آســيا الوســطى حيــث يتــوطَّ الطــاعون يف عــدَّ

العــّضل البــؤرة احليوانيــة الرئيــسية هلــذا املــرض وحيــث يتزايــد خطــر إصــابة البــشر مــع انتقــال     
وتــشارك منظمــة الــصحة .  مــن قبــلجمموعــات ســكانية إىل العــيش يف منــاطق مل تكــن مأهولــةً 

ة معاهـد حبثيـة أخـرى،       العاملية، بالتعاون مع املركز الوطين الفرنـسي للدراسـات الفـضائية وعـدَّ            
ــوخَّ   ــستان ُيتـ ـــيب يف كازاخـ ــشروع جتريـ ــن    يف مـ ــساتلية مـ ــصور الـ ــتخدام الـ ــوير اسـ ــه تطـ ى منـ

ــة والت      أجــل ــة الوبائي ــة لألمــراض وكــشف األمــراض احليواني ــؤرة احليواني ــحتــسني رصــد الب ؤ نبُّ
باألوبئـــة واســـتحداث أداة براجميـــة إلدارة البيانـــات ورســـم اخلـــرائط ودمـــج الـــصور الـــساتلية 

)A/AC.105/961 ٥٦، الفقرة.(  
ع األحيــائي ، أُدرجــت أولويــة مواضــيعية جديــد لرصــد ومحايــة التنــوُّ ٢٠١٥ويف عــام   -٥٦
م مكتـب شـؤون     سـينظِّ و. م اإليكولوجيـة يف برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية             ظُوالنُّ

الفضاء اخلارجي يف إطـار هـذه األولويـة املواضـيعية حلقـة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة                   
ع وكينيـا بــشأن تــسخري التكنولوجيــا والتطبيقــات الفـضائية إلدارة األحيــاء الربيــة ومحايــة التنــوُّ  

  .٢٠١٥نوفمرب /البيولوجي، املزمع عقدها يف كينيا، يف تشرين الثاين
    

    املالريا    
به  على احلياة، وإن كان مـن املمكـن الوقايـة منـه وعالجـه، وتـسبِّ                رياملالريا مرض خط    -٥٧

وهـو واسـع االنتـشار يف املنـاطق املداريـة         . طفيليات تنتقل عن طريق لسعات البعـوض املـصاب        
ا املـرض   خطر اإلصـابة هبـذ  ر أنَّويقدَّ. وشبه املدارية الواقعة يف حزام واسع حييط خبط االستواء     
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ر دِّوقُـ .  معظمهم من سـكان أفريقيـا وجنـوب شـرق آسـيا            )٨( باليني إنسان،  ٣,٤د  زال يهدِّ  ما
ومعظـم مـن ميوتـون بـه أطفـال يعيـشون       . ٢٠١٢وفاة يف عـام  حالة  ٦٢٧ ٠٠٠ب يف  ه تسبَّ أنَّ

  .يف أفريقيا، حيث يفتك حبياة طفل يف كل دقيقة
 علـى   ف أيـضاً   انتقـال املـرض يتوقَّـ      ا، فـإنَّ  هامـ  وإذا كانت املناعـة البـشرية تعتـرب عـامالً           -٥٨

وهـي  . ر يف عدد حشرات البعوض وبقائهـا علـى قيـد احليـاة            الظروف املناخية اليت ميكن أن تؤثِّ     
وتــشمل العوامــل البيئيــة مــستوى  . ن أمنــاط ســقوط األمطــار ودرجــة احلــرارة والرطوبــة  تتــضمَّ

كثافــة نواقــل األمــراض، والقــرب مــن   االرتفــاع، والغطــاء النبــايت، ونــوع الغطــاء األرضــي، و  
وميكــن لــسواتل . وغــري ذلــك مــن عوامــل) جاريــة أم راكــدة(حات املائيــة، ونــوع امليــاه املــسطَّ

د أن ترصد بدقة هذه العوامـل، وميكـن إدراج نتـائج الرصـد يف أدوات دعـم                  االستشعار عن ُبعْ  
يم عمليــات ملكافحــة نواقــل ؤ بفاشــيات املالريــا يف املــستقبل واملــساعدة علــى تنظــ القــرار للتنبُّــ

  .ن فيهااملالريا يف البلدان اليت تتوطَّ
وبغية حتقيق استفادة مثلى من املوارد احملدودة املتاحة لعمليات مكافحة املالريـا ينبغـي                -٥٩

ن وتتـضمَّ . د بعمليـات الرصـد األرضـية      عْـ ة مـن سـواتل االستـشعار عـن بُ         دعم البيانات املستمدَّ  
األرض معلومــات عــن وفــرة أنــواع النواقــل، والقــدرة علــى العــدوى،  البيانــات اجملموعــة علــى 

وبغيــة . وحالــة مقاومــة النواقــل ملبيــدات احلــشرات ومــستوى انتــشار الطفيليــات بــني الــسكان  
معاجلة الثغرات األوسع يف تنفيـذ سياسـات مكافحـة نواقـل املالريـا، وال سـيما تـوفري اإلرشـاد                     

شأ الربنامج العاملي للمالريا التابع ملنظمة الـصحة العامليـة          التقين لربامج مكافحة هذه النواقل، أن     
 علـى توصـية اللجنـة االستـشارية لـسياسة      فريق اخلرباء التقين املعين مبكافحة نواقـل املالريـا بنـاءً      

  .٢٠١٢سبتمرب /مكافحة املالريا يف أيلول
ــا يف إطــار أحــد املــشاريع الــيت ينفِّــ      -٦٠ عهــد النظافــة ذها موأُنــشئ نظــام معلومــات املالري

كمــا أنــشأ املعهــد فريــق العمــل املعــين باجلغرافيــا . والــصحة العامــة التــابع جلامعــة بــون يف أملانيــا
 للتماس العلمـي بـني جمـايل اجلغرافيـا          الطبية والصحة العامة الذي يعترب اجلغرافيا الطبية موضوعاً       

ائل واملـشاكل الـصحية،     ق املفـاهيم والتقنيـات والطرائـق اجلغرافيـة علـى املـس            وهو يطبِّ . والطب
وتــشمل جمـاالت البحــث  . بـالتركيز علـى حتليــل اجلوانـب الـصحية واملرضــية اخلاصـة بالـسكان      

الرئيــسية التحليــل املكــاين والــزمين لظهــور األمــراض املعديــة؛ والبنيــة التحتيــة إلمــدادات امليــاه؛  
صلة  وحتليـل املخـاطر املتَّـ      ث املياه باجلراثيم؛  ومجع البيانات وحتليلها؛ وخطط سالمة املياه؛ وتلوُّ      

بالنظافـة واإليكولوجيـا اجلغرافيـة؛ ورسـم خــرائط متعلقـة بـشؤون الـصحة وانتـشار األمــراض؛         
                                                         

  ./www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/world-malaria-report-20131211/enانظر  )8(  
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ــصحية؛ والرياضــة        ــة ال ــة والوقاي ــدوى؛ وصــون الطبيع ــشار الع ــل انت ــة لعوام والدراســة اجلغرافي
ن ســـواتل ة مـــوتـــؤدي املعلومـــات املـــستمدَّ. ومراعـــاة النظافـــة يف ســـياق األحـــداث الرياضـــية

  .ا يف هذه البحوث هامد دوراًاالستشعار عن ُبْع
 بشأن املالريـا ضـمن جتارهبـا املتعلقـة بنمـو الـربوتني              وجتري حمطة الفضاء الدولية جتربةً      -٦١

بالزموديـوم  (نزميـات طُفيـل املالريـا       إوقد أُجريت جتـارب لبلـورة الـربوتني علـى أحـد             . املتبلور
ــة ا). فالــسيباروم ــة احملطــة، تــرتصُّ  وبفعــل اجلاذبي ــة الــصغر يف بيئ ــة يف ملتناهي  اجلزئيــات الربوتيني

 بلورات عالية اجلودة تتـيح إجـراء حتليـل لبنيـة الـربوتني وحتـسني فهـم           لةًصفوف منتظمة، مشكِّ  
نـزمي أو   ن مـن حتليـل اإل     ويف حالـة الـتمكُّ    . العالقات بني البنية البيولوجية والوظـائف البيولوجيـة       

ــ ــزمي، فــإنَّ ب العناصــر الفعَّمركَّ ــة يف اإلن ــ ذلــك ســيتيح فرصــةً ال ــدةً جيِّ ل إىل مستحــضر  للتوصُّ
  .الةً فعَّصيدالين ملعاجلة املالريا معاجلةً

    
    ى الصادعمَّ ح    

هـي مـرض فريوسـي حيـواين املنـشأ يـصيب            ) عى الـوادي املتـصدِّ    أو محَّ (ى الصادع   محَّ  -٦٢
ب العــدوى إصــابات وتــسبِّ.  أيــضاًاحليوانــات بالدرجــة األوىل ولكنــه ميكــن أن يــصيب البــشر 

  إىل خـسائر اقتـصادية جـسيمة نتيجـةً         وقد تـؤدي أيـضاً    . مرضية شديدة لدى احليوان واإلنسان    
 والغالبية العظمى من حـاالت العـدوى عنـد البـشر تظهـر نتيجـةً              . الخنفاض عدد رؤوس املاشية   

ــضائها اجلــسماني       ــات أو أع ــدم احليوان ــر ب ــري املباش ــر أو غ ــصال املباش ــل  . ةلالت وميكــن أن ينتق
  .ي على الدماء املصابة بهالفريوس إىل البشر من حشرات البعوض والذباب املتغذِّ

ى الصادع بني احليوانات بالدرجة األوىل بواسطة لـسعات البعـوض           وينتشر فريوس محَّ    -٦٣
وميكن للبعوضـة أن تنقـل الفـريوس إىل نـسلها      . آيديس البعوض من جنس     املصاب، وخصوصاً 

د الفـريوس بآليـة     ا يزوِّ اشر، فتخرج من بيضها أجيال جديدة من البعوض املصاب، ممَّ         بشكل مب 
. ة سـنوات يف بيئـة جافـة        بيض هذا البعوض قـادر علـى البقـاء لعـدَّ           مستدامة ملواصلة بقائه، ألنَّ   

 مواسم األمطار، تغمر املياه يف كثري مـن األحيـان موائـل الريقـات، فـيفقس البـيض                   وعندما حتلُّ 
  .ى على دمائهاد بسرعة أعداد البعوض، الذي ينشر الفريوس بني احليوانات اليت يتغذَّوتتزاي
ويف البلدان األفريقية، وكذلك يف اململكـة العربيـة الـسعودية والـيمن، يـرتبط حـدوث                   -٦٤

.  بفتـرات سـقوط األمطـار مبـستويات أعلـى مـن املتوسـط               وثيقـاً  ى الصادع ارتباطـاً   فاشيات محَّ 
ا باشـتداد سـقوط األمطـار     قويـ الفاشـيات يف منطقـة شـرق أفريقيـا ارتباطـاً       كما يرتبط حدوث    

الذي حيدث خالل املرحلة الدافئة من ظاهرة النينيو للتذبذب اجلنـويب، حيـث يـؤدي االرتفـاع                 
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رات مناخيــة يف املنــاطق املداريــة غــري املعتــاد يف درجــات حــرارة ســطح البحــر إىل حــدوث تغيُّــ 
ؤات املــستندة إىل دراســة املنــاخ أداة هامــة     التنبُّــن أنَّلــسياق، تبــيَّ ويف هــذا ا. وشــبه املداريــة 

ل سـقوط   وميكن بسهولة قياس ورصد درجة حرارة سـطح البحـر ومعـدَّ           . ملكافحة هذه املرض  
الت سـقوط األمطـار، وذلـك بتحليـل الـصور امللتقطـة             األمطار واستجابة النباتـات لتزايـد معـدَّ       

  .دْعبسواتل االستشعار عن ُب
ب انتـشارها الوبـائي، تعاونـت       ى الـصادع وجتنُّـ    وهبدف حتسني نظم اإلنذار املبكر حبمَّ       -٦٥

ؤ هبـا،  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مع منظمة الصحة العاملية علـى وضـع منـاذج للتنبُّـ      
وذلك بتعزيز التعاون بني اخلرباء وتبادل اآلراء واملعلومات واخلربات املكتسبة مـن التعامـل مـع                
الفاشيات السابقة هلذا املرض واسـتبانة الثغـرات واستكـشاف أوجـه التحـسني املمكـن إدخاهلـا           

وتعزيـزاً هلـذا اجلهـد، دعـت منظمـة األغذيـة والزراعـة ومنظمـة                . على مناذج الفاشيات القائمـة    
 ؤ هبـا إىل املــشاركة ى الـصادع والتنبُّــ ا بنمذجـة فاشـيات محَّــ   للخـرباء معنيــ الـصحة العامليـة فريقــاً  

ــام     يف ــومني يف عــ ــتغرقت يــ ــل اســ ــة عمــ ــستقاة  ٢٠٠٨حلقــ ــات املــ ــادل اآلراء واملعلومــ  لتبــ
 وتبادل اخلـربات وحتديـد الثغـرات وحبـث        ٢٠٠٨-٢٠٠٦الفاشيات اليت حدثت يف الفترة       من
وكان اهلدف من حلقـة العمـل اسـتعراض تـاريخ           . ى الصادع مكانية حتسني مناذج فاشيات محَّ    إ
ؤ وخرائط توزيع املخاطر املتاحة أو قيـد اإلعـداد وصـوغ           ذج التنبُّ ى الصادع، واستعراض منا   محَّ

ى إعـداد خريطـة     وكـان اهلـدف النـهائي املتـوخَّ       . اقتراحات بشأن كيفيـة حتـسني هـذه األدوات        
ى الــصادع ولتحليــل انتــشارها  ؤ بفاشــيات محَّــطريــق يف شــكل توصــيات لتطــوير أدوات التنبُّــ 

  .يهاا عند تفشِّ آنيحتليالً
    

    هاب الدماغ الياباينالت    
التـــهاب الـــدماغ اليابـــاين هـــو مـــرض فريوســـي يـــصيب بعـــدواه احليوانـــات والبـــشر،   -٦٦
ــشرقي   وال ــتني    . ســيما يف جنــوب آســيا وجنوهبــا ال وينتقــل املــرض بواســطة البعــوض مــن الفئ

 كــــوليكس فيــــشنويو) Culex tritaeniorhynchus (كــــوليكس تريتــــاينيورينكوسالفــــرعيتني 
)Culex vishnui(       نتـاج األرز   إومع امتـداد نظـم      . ، الذي يتكاثر يف حقول األرز املغمورة باملياه

ــة كــل دورة مــن دورات       ــاه يف بداي ــؤدي غمــر احلقــول باملي ــة، ي ــاطق شــبه اجلاف ــالري إىل املن ب
 مـن  ا يؤدي إىل انتشار اإلصـابة بـالفريوس لتمتـدَّ      احملاصيل إىل تكاثر هائل يف أعداد البعوض، ممَّ       

  .إىل البشر) الطيور واخلنازير(عتادة احلاملة له الكائنات امل
ت خريطـة   ر للوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي، أُعدَّ      ويف إطار مشروع مصغَّ     -٦٧

ت عـن   جريَـ  إىل دراسـة أُ    ملخاطر التهاب الدماغ الياباين يف وسط وأقـصى غـرب نيبـال اسـتناداً             
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واستخدمت الدراسة معلومـات سـاتلية عـن        . البيئيةرات املناخية و  العالقة بني هذا املرض والتغيُّ    
استخدام األراضـي والنمـاذج الرقميـة لالرتفاعـات، وكـذلك عـن التـهطال والنباتـات ودرجـة                   

رات املناخية والبيئيـة والبيانـات الطبيـة        حرارة سطح األرض، وفحصت العالقة بني بيانات التغيُّ       
  .من أجل تقييم املخاطر

    
    راض أخرى حيوانية املنشأر بأماإلنذار املبكِّ    

نـات  اا مـن احليو  نوع من املرض أو العـدوى ينتقـل طبيعيـ   املرض احليواين املنشأ هو أيُّ      -٦٨
ــشر الفقَّ ــة إىل البـ ــإنَّ . اريـ ــايل، فـ ــات دوراًوبالتـ ــي للحيوانـ ــدوى بتلـــك   أساسـ ــتدامة العـ ا يف اسـ

، أو قــد  أو طفيليــةًفريوســيةً أو واألمــراض احليوانيــة املنــشأ ميكــن أن تكــون بكترييــةً. األمــراض
ــة    ــل غــري تقليدي ــى عوام ــاين   وباإلضــافة إىل محَّــ . تنطــوي عل ــدماغ الياب ــهاب ال ــصادع والت ى ال

 باهتمـام متزايـد     راًن يف الفقرات السابقة، حظيت أمراض أخرى حيوانيـة املنـشأ مـؤخَّ            ْياملذكوَر
ــة،      ــها مــرض اجلمــرة اخلبيث ــدماغ  مــن اجلمهــور العــام ووســائط اإلعــالم، ومــن بين  واعــتالل ال

ى القــرم الكونغوليــة ، ومحَّــ) باســم مــرض جنــون البقــرف أيــضاًعــَرالــذي ُي(ســفنجي البقــري اإل
  .زفية، وأنفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض ومرض اإليبوال الفريوسي الن
 رصد فاشيات األمراض احليوانيـة الرئيـسية علـى نطـاق            ٢٠٠٦يوليه  /وجيري منذ متوز    -٦٩

ر باألمراض احليوانية الرئيسية ومعاجلتها، مبـا يـشمل    النظام العاملي لإلنذار املبكِّ  العامل باستخدام 
األمراض احليوانية املنشأ، وهو نظام مشترك يـستفيد مـن القيمـة املـضافة للـدمج والتنـسيق بـني                    
آليات اإلنذار واالستخبار املعنيـة بـاألمراض مبنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة ومنظمـة              

حة العامليــة واملنظمــة العامليــة لــصحة احليــوان مــن أجــل منفعــة اجملتمــع الــدويل وأصــحاب     الــص
ؤ بـاألمراض احليوانيـة والوقايـة منـها ومكافحـة أخطارهـا،          املصلحة هبـدف املـساعدة علـى التنبُّـ        

يف ذلــك األمــراض احليوانيــة املنــشأ، وذلــك عــن طريــق تبــادل املعلومــات والتحليــل الوبــائي  مبــا
  .ملشترك للمخاطروالتقييم ا

 معاجلــة األوبئـة املرضــية تكــون أســهل يف  ر إىل مفهـوم مفــاده أنَّ ويـستند اإلنــذار املبكِّــ   -٧٠
. ا لـو لـزم القيـام بـذلك بعـد انتـشارها بـشكل واسـع                ا ممَّ رة وأكثر جدوى اقتصادي   املراحل املبكِّ 

رات االقتــصادية ؤشِّــة مــن الــسواتل عــن العوامــل املناخيــة بامل وجيــري دمــج املعلومــات املــستمدَّ
ا مــن منظــور أمَّــ. ؤ مبخــاطر املــرض إدراجهــا يف التحليــل الوبــائي للتنبُّــ حــصائيات اهلجــرة مثَّإو

ر بوقوع الفاشيات املعروف أهنا قد تؤدي إىل انتقال األمـراض            اإلنذار املبكِّ  الصحة العامة، فإنَّ  
  . السياسات الوقائية املناسبةر إعداد تدابري املكافحة وصوغمن احليوانات إىل اإلنسان ييسِّ
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 مـن علمـاء األحيـاء والبـاحثني العلمـيني واملنظمـات         باإلضافة إىل ذلك، يـستخدم كـلٌّ        -٧١
وتتـيح تطبيقـات   . ع األحيـاء الربيـة   املعنية باحملافظة على البيئـة علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف تتبُّـ             

د حلركـات حمـدودة   عْـ عمليـات رصـد عـن بُ    م العاملية لسواتل املالحة للدوائر العلمية إجراء        ظُالنُّ
 ــسبي ــة، ونطــاق احليِّــ    النطــاق ن ــة الطليق ــات الربي ــاط هجــرة احليوان ــوان  ا أو ألمن ــشي للحي ز املعي

ر هـذه املعلومـات   وتـوفِّ . هي احليوانات األخرى اليت تشاركه فيـه وأنـواع املوائـل احليوانيـة            وما
وعـات احليوانـات وتـساعد علـى حتديـد          هج املستخدمة للسيطرة علـى جمم      عن النُّ  رؤى متبصرةً 

  .الت املناسبة ألنواع احليوانات اخلاضعة للرصدالتدخُّ
ى عوامـل انتقـال      لدراسـة شـتَّ     فريـدةً   على ذلك، فرصةً   ويتيح الفضاء اخلارجي، عالوةً     -٧٢

 األوضـاع يف     ألنَّ فنظـراً . األمراض احليوانية املنشأ يف ظل مستويات متناهية الصغر من اجلاذبية         
غرية يف الفضاء تشبه األوضاع يف جوف األمعاء البشرية، حيث يتشابه فيهمـا             يئة اجلاذبية الصُّ  ب

صلة حبركة عبور الـسوائل     مستوى الشّد السطحى للسوائل، أو ما يعرف بالقوة امليكانيكية املتَّ         
لـى   إىل احملطـة الفـضائية الدوليـة ع   الـسلمونيال جلدران اخلاليا، فقد أُرسـلت بكترييـا مـن جـنس       

وبكترييـا  . ، لغرض إجراء التجـارب    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦منت بعثتني مكوكيتني فضائيتني يف عامي       
صل بــه مـن أمـراض، ومـن أعراضــه    م الغـذائي ومـا يتَّـ   الـسلمونيال هـي الـسبب الرئيـسي للتــسمُّ    

وميكــن أن تتــيح نتـائج هــذا البحــث، مبـا يف ذلــك ارتفــاع   . ى والقــيء واملغـص اإلسـهال واحلمَّــ 
 السـتنباط وسـائل عالجيـة جديـدة         الشديد للبكترييـا املزروعـة يف املـدار، أساسـاً         مية  درجة السُّ 

  .ولقاحات ملكافحة العدوى البشرية ببكترييا السلمونيال
    

    ي لألوبئة العامليةالتصدِّ  - زاي  
    مرض فريوس اإليبوال    

مـرض  زفيـة،   ى اإليبـوال الـن   باسـم محَّـ  مرض فريوس اإليبوال، الـذي كـان يعـرف سـابقاً          -٧٣
وينتقـل الفـريوس إىل اإلنـسان مـن احليوانـات           .  لإلنـسان   ما يكـون مهلكـاً     شديد القوة، وكثرياً  

ل ومتوســط معــدَّ. الربيــة وينتــشر بــني الــسكان عــن طريــق االنتقــال املباشــر مــن شــخص آلخــر
  . يف املائة٥٠الوفيات النامجة عن هذا املرض حوايل 

رة عــن قلقهــا البــالغ مــن اآلثــار املــدمِّ      ٦٩/٨٥وأعربــت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا      -٧٤
لألمــراض املعديــة، ومنــها بــصفة خاصــة مــرض فــريوس إيبــوال، علــى احليــاة البــشرية واجملتمــع    

ت اجملتمـع الـدويل، وال سـيما املؤسـسات العلميـة واألكادمييـة، علـى حبـث دور                   والتنمية، وحثَّـ  
  .يب والتصدِّد يف أنشطة الرصد والتأهُّدراسة الوبائيات عن ُبْع
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، أُنشئت خلية أزمـة اإليبـوال التابعـة إلدارة عمليـات حفـظ              ٢٠١٤أغسطس  /ويف آب   -٧٥
السالم وإدارة الـدعم امليـداين يف األمانـة العامـة للقيـام بالرصـد وإسـداء املـشورة لـإلدارة العليـا                    

م  بـاعتزا ٦٩/١بـت اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا      ورحَّ. رات احلاصلة يف أزمة اإليبـوال     بشأن التطوُّ 
ر جملس األمـن    وكرَّ )٩(.ي العاجل لفريوس اإليبوال   األمني العام إنشاء بعثة األمم املتحدة للتصدِّ      

ستوى ق رفيع املـ   اإلعراب عن تقديره لقيام األمني العام بتعيني منسِّ       ) ٢٠١٤ (٢١٧٧يف قراره   
ال، ومـدير  ق املعـين بـاإليبو   مبـرض فـريوس اإليبـوال، ونائـب للمنـسِّ     ملنظومة األمـم املتحـدة معـين     

  .لألزمات الطارئة
وخالل فاشية اإليبوال األخرية، أتاحت التكنولوجيات الفضائية حتسني فهم ديناميـات             -٧٦

رين واحلكومـات احملليـة    ملـساعدة الـسكان املتـأثِّ   املتاحةالفاشية، والبيئة اليت حتدث فيها واملوارد   
مها قسم رسـم    رافية املكانية اليت قدَّ   وساعدت نواتج حتليل املعلومات اجلغ    . ي للفاشية يف التصدِّ 

ــداين علــى حتــسني     ــدعم املي ــابع إلدارة ال ــام    اخلــرائط الت ــة أزمــة اإليبــوال علــى اإلمل قــدرات خلي
  .رات انتشار فريوس اإليبوالف على تطوُّخالل التعرُّباألحوال والرصد والتحليل من 

قـسم رسـم   أوفـد   إليبـوال،   اي العاجـل لفـريوس      التـصدِّ ومنذ اليوم األول لعمليات بعثة        -٧٧
ر، مبـشاركة   مقـر البعثـة ووفَّـ     إىل  اخلرائط خربائه يف جمال خدمات املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة            

لتوعيــة البعثــة مبجريــات الوضــع املعلومــات اجلغرافيــة باســتخدام نظــم البعثــة، نــواتج وخــدمات 
زويــد مجيــع عناصــر ضــمان تمــع د، التخطــيط والرصــد واملراقبــة عــن ُبْعــومــساعدهتا يف أعمــال 

ــة والــشركاء العــامليني يف التــصدِّ  ــة املناســبة لــدعم   البعث ــة املكاني ي لإليبــوال باملعلومــات اجلغرافي
  .عملياهتم وإجناز مهمة البعثة

ي لإليبــوال مــن تكنولوجيــا النظــام العــاملي لتحديــد  واســتفاد الــشركاء العــامليون يف التــصدِّ  - ٧٨
اكز عالج اإليبوال ومراكـز الرعايـة اجملتمعيـة واملختـربات وأفرقـة             مة عن مر  املواقع يف مجع بيانات قيِّ    

وبالتـايل، فقـد أتاحـت هـذه التكنولوجيـا      . صلني مبرضـى اإليبـوال  ع األشخاص املتَّالدفن املأمون وتتبُّ 
  .لبعثةلي العاملي لإليبوال ولقاعدة البيانات اجلغرافية املكانية التابعة مة للتصدِّمعلومات قيِّ

ا يف رصد بناء مراكـز عـالج اإليبـوال وإعـداد النـواتج               هام ت الصور الساتلية دوراً   وأدَّ  -٧٩
طبية لعالج اإليبـوال يف منـاطق نائيـة         طوارئ  ن بناء مراكز    فقد تعيَّ . املذكورة يف الفقرة السابقة   

 يف البلـدان الـيت عانـت مـن فاشـية اإليبـوال؛              راًيكـون متعـذِّ   بـالطرق الربيـة     يكاد الوصـول إليهـا      
د بانتظـام لتقيـيم    فريـدة ويـسرية التكلفـة لرصـد الوضـع عـن ُبعْـ           أتاحت الصور الساتلية فرصـاً    و

 جتميعهــا ومعاجلتــها، وبفــضل املعلومــات الــيت متَّ. م احملــرز يف بنــاء تلــك املراكــز العالجيــةالتقــدُّ
                                                         

  .A/69/389-S/2014/679انظر  )9(  



 

24 V.15-02976 

 

A/AC.105/1091

ــرايف املكــاين،     مثَّ ــل اجلغ ــواتج التحلي ــصدِّ  إدراجهــا ضــمن ن ــد املــسؤولني عــن إدارة الت ي وتزوي
نطــاق التغطيــة اجلغرافيــة ملراكــز العــالج وإمكانيــة الوصــول إليهــا  تقــدير للطــوارئ هبــا، أمكــن 

  . املنطقةومدى قدرهتا على استيعاب احلاالت املرضية اجلديدة يف
دفـن  وكان من العناصر احلامسة يف جهود الطوارئ ملواجهة تلك الفاشية احلرص علـى             -٨٠

مونــة وســليمة وكرميــة، وكــذلك ضــمان عــدم انتقــال   مرضــى اإليبــوال عنــد مــوهتم بطريقــة مأ 
ن علـى أفرقـة الـدفن املـأمون قطـع مـسافات             وتعـيَّ . الفريوس ألقربائهم وسكان قراهم وجرياهنم    

وكـان  . شاسعة للوصول إىل مناطق نائية وعلى طرق سيئة وتزداد سوءا خالل موسم األمطـار             
. افيـة مكانيـة عـن تلـك املنـاطق النائيـة      ر يف غالبية األحيان احلصول علـى بيانـات جغر        من املتعذَّ 

د إسـهامات بالغـة     رت الصور الساتلية وتكنولوجيات االستشعار عن ُبعْـ       ويف هذه احلاالت، وفَّ   
 وإمكانيـة الوصـول إىل   الطـرق البيانات اجلغرافية املكانية ويف حتليل حالـة  قواعد  القيمة يف إثراء    

  .ليهااملناطق املقصودة وهتيئة خيارات خمتلفة للسفر إ
عــرب بــسرعة ، انتقــل الفــريوس ٢٠١٤اإليبــوال يف عــام فــريوس وخــالل فاشــية مــرض   -٨١

، كمـا انتقـل      كـبرياً  حيـث انتـشر انتـشاراً     غينيـا وليبرييـا     و من سـرياليون     احلدود الوطنية إىل كلٍّ   
 املصابون بعـدوى اإليبـوال احلـدود، حيـث          َرَبوَع. مايل و ، ولكن بدرجة أقل، إىل السنغال     أيضاً
ــة   ونظــراً. وا املــرض يف البلــدان اجملــاورة نــشر  لوجــود املــصابني بعــدوى اإليبــوال يف مواقــع نائي

صلة هبياكـل    البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة املتَّـ        واحتمال عبورهم للحدود بصورة غري رمسية، فـإنَّ       
ري مــن  يف كــثر أو مل تكــن بياناهتــا موثوقــةً البنيــة التحتيــة علــى امتــداد احلــدود الدوليــة مل تتــوفَّ  

رت وأتاحــت البيانــات املستخلــصة مــن الــصور الــساتلية إثــراء قواعــد البيانــات ووفَّــ  . األحيــان
  .  ألسلوب عبور نواقل اإليبوال بني البلدانحتليالً
 يف االً فعَّـ الساتلية اسـتخداماً  املدعوم بالصور   التصوير اجلغرايف املكاين    أسلوب  خدم  واسُت  - ٨٢

رض فـريوس اإليبـوال مـن اجملتمعـات الدوليـة واألمـم املتحـدة،            استقطاب اهتمام مباشر بفاشـية مـ      
للمـرض  نتـشار اجلغـرايف الـسريع    االيف ذلك جملس األمـن واجلمعيـة العامـة، مـن أجـل اسـتبانة                 مبا
  .إليبواللي العاملي قائمة على األدلة للمساعدة على التصدِّفورية خاذ قرارات واتِّ
    

    االت الكوارث والطوارئاستخدام تكنولوجيا الفضاء يف ح  - حاء  
فرسـم تلـك   . ر متزايد األمهيـة يف نظـم اإلنـذار املبكِّـ    يؤدي رسم خرائط األخطار دوراً    -٨٣

 ر التخطـيط حلـاالت الطـوارئ ختطيطـاً         بالقدرة على رسم خرائط املوارد، ييسِّ      اخلرائط، مقروناً 
ــاً ــاً ومكيَّدقيق ــة ف ــم ا   .  حــسب احلال ــامج األم ــشئ برن ــسياق، أُن ــذا ال ملتحــدة الســتخدام  ويف ه
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، )برنــامج ســبايدر(املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  
ــع مــن        ــابع ملكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، مــن أجــل إتاحــة اســتفادة اجلمي ــواع كــلالت  أن

صلة بـإدارة الكـوارث دعمـاً للعمـل يف مجيـع مراحـل دورة               املعلومات واخلـدمات الفـضائية املتَّـ      
ابة للحصول على املعلومـات الفـضائية مـن أجـل دعـم             وبرنامج سبايدر هو بوَّ   . دارة الكوارث إ

ر للعمـل  إدارة الكوارث، وجسر يربط بني دوائـر إدارة الكـوارث واألوسـاط الفـضائية، وميـسِّ      
  .سيما يف البلدان النامية على بناء القدرات وتعزيز املؤسسات، ال

مـات الالجـئني    رها نظام املعلومات اجلغرافية عن خميَّ     ليت يوفِّ وسُتساعد جمموعات البيانات ا     - ٨٤
دعــم إدارة التعامــل مــع قــضايا الــصحة وتوزيــع اإلمــدادات وقــضايا األمــن حتــسني ومــواقعهم علــى 

يات الـيت يثريهـا     يات ختتلف عـن التحـدِّ     املناطق احلضرية حتدِّ  ويثري وجود الالجئني يف     واالتصاالت،  
لذا فقد اسـتخدمت  . ماتضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف املخيَّفوَّالالجئون الذين حتميهم م 

هم  يف رسـم خـرائط مبواقـع الالجـئني واملراكـز الـيت متـدُّ                واسـعاً  ضية الصور الـساتلية اسـتخداماً     املفوَّ
  .باملساعدة واحلماية يف املدن الكربى مثل القاهرة ودمشق ونريويب

ومزاوجــة . ية يــشيع يف معاجلــة األزمــات اإلنــسانيةوقــد أخــذ اســتخدام الــصور الــساتل  -٨٥
. استخدام هذه التكنولوجيا بعمليات للتقييم امليداين يتيح رسم صورة كاملـة لألضـرار الواقعـة              

ر الوصـول إليهـا   ر معلومات شبه آنية عن املناطق الـيت يتعـذَّ   د توفِّ فتكنولوجيا االستشعار عن ُبعْ   
ل عمليات املسح امليداين التقييم بكـشف الـدمار      حني تكمِّ  زاعات ويف أعقاهبا، يف     يف أوقات الن  

ر ويـوفِّ . الذي ال ميكن رؤيته من أعلى، مثل الدمار امللحـق باجلـدران والـبىن الداخليـة األخـرى                 
الربنامج التشغيلي للتطبيقات الساتلية التابع ملعهـد األمـم املتحـدة للتـدريب والبحـث تقييمـات                 

  . وما بعدهازاعات لألضرار خالل فترات الن
    

    تسخري حمطة الفضاء الدولية ملنفعة الصحة  - طاء  
    منافع الفضاء للصحة    

تزايدت فرص إجراء التجارب العلمية فيمـا وراء سـطح األرض وغالفهـا اجلـوي منـذ                   -٨٦
وحمطة الفضاء الدولية هـي أوسـع عمليـة مـن     . ١٩٦١أن بدأ اإلنسان يف ارتياد الفضاء يف عام     

 حــىت اآلن، وهــي  وطــوالًداًلــدويل يف جمــال الفــضاء اخلــارجي وأكثرهــا تعقُّــعمليــات التعــاون ا
 وأعمـــال تطـــوير واختبـــارات تكنولوجيـــة وعمليـــات تـــشغيل وإجـــراءات طبيـــة اًجتـــري حبوثـــ

  .ومشاريع أخرى مرتبطة بالصحة
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صل هبا األنشطة البحثيـة الـيت نفـذت علـى متنـها أو ألجلـها                ومن أمثلة اجملاالت اليت تتَّ      -٨٧
حيــه والبحــوث الطبيــة، حيــث أجريــت     اد الفــضاء ومالَّم احليــاة يف الفــضاء وصــحة روَّ  علــو

ــة الــصُّ    ــة اجلاذبي ــار الــسيئة الناجتــة عــن بيئ غرية يف جــسم اإلنــسان، مثــل  دراســات لفحــص اآلث
ــة وزوال التمعــدن      ــدورة الدموي ــوازن واخــتالل عمليــات اإلشــراط يف جهــاز ال اضــطرابات الت

 وضــمور العــضالت النــاتج عــن عــدم اســتخدامها؛ وآثــار األشــعة   )زوال املعــادن مــن العظــام(
 الكونية وتراجع االستجابات املناعية؛ واألثر النفسي الناشئ بفعل احلبس يف مكان مغلق يـضمُّ             

  .دةأناسا من ثقافات متعدِّ
وكــثرياً مــا تنــتج عــن أعمــال التطــوير واالختبــارات التكنولوجيــة الــيت ُتنفَّــذ يف إطــار       -٨٨

نافعـة لتكنولوجيـا احليـاة اليوميـة يف         مكتـشفات   الفضائية أو ألجلها فوائـد عرضـية أو         األنشطة  
هـذه التكنولوجيـات القابلـة للتطبيـق املباشـر          وقد سـاعدت    . جمال الرعاية الصحية على األرض    

م حتقيـق التقـدُّ    علـى التكنولوجيات املستمدَّة منها أو الداخلة فيها أو املـستحدثة مـن خالهلـا              أو  
. م يف الرعايـة الـصحية  ستخَدتُـ جديـدة  داث مواد وأجهـزة وإجـراءات ونظـم تنظيميـة           يف استح 

م اآلن يف احليـاة     ستخَد للـرحالت الفـضائية أصـبحت تُـ        ت أصـالً  وميكن العثور علـى مـواد أُعـدَّ       
كــة اخلفيفــة الــوزن، والعدســات املقاومــة للخــدش، واملــشابك غــري  اليوميــة مثــل املقاعــد املتحرِّ

األجهـزة  ومـن بـني األمثلـة علـى         . ليـة سعافات األوَّ  احلرارية املستخدمة يف اإل    املنظورة واألغطية 
 الــشعاعيالتــصوير بــالرنني املغنطيــسي والتــصوير  الــيت ابُتكــَرت بفــضل هــذه الفوائــد العرضــية  

  .الطبقي باحلاسوب وأجهزة قياس احلرارة باألذن بواسطة األشعة دون احلمراء
األنـشطة الفـضائية واحملطـة      املعدَّة من أجل    واإلجراءات  وقد أفادت األنشطة التشغيلية       -٨٩

ــة   ــضائية الدولي ــا الف ــة هب ــل اللوجــستيات و   ،أو املتعلق ــربامج احلاســوبية  تطــويريف جمــاالت مث  ال
د والتبلور الكبري اجلزئيـات     م يف ميادين التطبيب عن ُبعْ      يف حتقيق التقدُّ   ،والرعاية الطبية للطواقم  

يف حـني مل تقتـصر مـسامهة تكنولوجيـا األذرع الروبوتيـة علـى               . ياهوتكنولوجيا إعادة تدوير امل   
 إدخال التحسينات على إجراء عمليـات اجلراحـة         ما مشلت أيضاً  الصناعية، وإنَّ تطوير األطراف   

  .العصبية املتساوقة مع التصوير بالرنني املغنطيسي
فـضاء اخلـارجي   م مكتـب شـؤون ال  ويف إطار مبـادرة تكنولوجيـا الفـضاء البـشرية، نظَّـ         -٩٠

 مـن اجتماعـات اخلـرباء اسـتهدفت إبـراز املنـافع الـيت ميكـن جنيهـا يف جمـال التنميـة مـن                          سلسلةً
األمــم املــشترك بــني رباء اخلــومــن بــني تلــك االجتماعــات اجتمــاع  . رحــالت الفــضاء البــشرية

 بـــشأن تكنولوجيـــا الفـــضاء البـــشرية، الـــذي ُعقـــد يف بوتراجايـــا، مباليزيـــا، وماليزيـــا املتحـــدة 
ــاين  يف ــشرين الثــ ــوفمرب /تــ ــة   (٢٠١١نــ ــر الوثيقــ ــرباء  )A/AC.105/1017انظــ ــاع خــ ، واجتمــ
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يونيــه /املتحــدة املعــين مبنــافع حمطــة الفــضاء الدوليــة للبــشرية، املعقــود يف فيينــا يف حزيــران األمــم
  ).A/AC.105/1024انظر الوثيقة  (٢٠١٢

مم املتحدة بـشأن منـافع       اجتماع خرباء األ   م مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أيضاً     ونظَّ  -٩١
ــباط   ــا يف شـ ــة للـــصحة، املعقـــود يف فيينـ ــة الفـــضاء الدوليـ ــر /حمطـ ــة  (٢٠١٤فربايـ انظـــر الوثيقـ

A/AC.105/1069 .(الــدوائر الــصحة العامــة ودوائــر ز االجتمــاع علــى تيــسري احلــوار بــني  وركَّــ
 لـذلك،  ةًومتابعـ .  وناقش مسألة استبانة جوانب التآزر املمكنة بني أصـحاب املـصلحة      الفضائية
 بشأن تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا        م املكتب بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية اجتماعاً       سينظِّ

  .٢٠١٥يونيه / حزيران١٦ و١٥الفضاء من أجل الصحة العامة، يف جنيف يومي 
    

     البيئة الفضائيةآثارمعاجلة   - ياء  
    األشعة الكونية    

اإلشـعاع املـؤّين الطبيعـي يـصدر مـن طائفـة       ف. اإلشعاع هـو حقيقـة مـن حقـائق احليـاة         -٩٢
، ومـصادر  )إشـعاع أرضـي  (عة من املصادر، من بينها مصادر موجودة يف القشرة األرضية   متنوِّ

واألشــعة الكونيــة الــصادرة عــن الــشمس ). أشــعة كونيــة(يف جــسم اإلنــسان ومــصادر فــضائية 
ــة الــيت  الــسماوية تؤلــف مــا يقــارب نــصف اإلشــعاعات اخللف  األجــرام وغريهــا مــن  ــة الطبيعي ي

 علـى  ل خطـراً  لطاقتها الكبرية، ميكن أن تـشكِّ واألشعة الكونية، نظراً  . ض هلا سكان العامل   يتعرَّ
الـــصحة البـــشرية، ولكـــن اجملـــال املغنطيـــسي لكوكـــب األرض وغالفهـــا اجلـــوي يقـــي البـــشر 

  .املوجودين على سطحها من معظم هذه األشعة
 غـالف األرض املغنطيـسي لتـسبح        جتـوز البـشرية الـيت     بعثات الفضائية   الوبينما ال حتصل      - ٩٣

ــة       يف الفــضاء بــني الكواكــب علــى الوقايــة الــيت يتيحهــا هــذا الــدرع املغنطيــسي مــن خمــاطر البيئ
 حيصل علـى قـدر   ية الطاقم املوجود على منت حمطة الفضاء الدولية ونظائرها األرض     الفضائية، فإنَّ 

اده ملــستويات حــو الفــضاء وروَّض مالَّا، يتعــرَّورغــم هــذ. حمــدود مــن وقايــة الغــالف املغنطيــسي
 األشـعة   وقد لـوحظ أنَّ   . جلسم البشري على ا  سلبية   ب آثاراً مرتفعة من األشعة الكونية، اليت تسبِّ     

ا يضعف اجلهاز املناعي لدى اإلنـسان، وُربـط         ب اخنفاض مستوى اخلاليا اللمفية، ممَّ     الكونية تسبِّ 
  .ادهحي الفضاء وروَّياه البيضاء بني مالَّالت اإلصابة باملذلك بارتفاع معدَّ

عــن  باإلنكليزيــة ، أصــدرت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة منــشوراً ٢٠١٤ويف عــام   -٩٤
بـات  متطلَّو معايري األمـان الدوليـة األساسـية          يف ضوء  ةالوقاية من اإلشعاع وأمان املصادر املشعَّ     
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ة الــيت يــة اإلنــسان والبيئــة مــن اآلثــار الــضارَّيف إطــار جهودهــا املبذولــة حلما )١٠(،األمــان العامــة
ض وجتمــل معــايري الوكالــة مــسؤوليات احلكومــات يف حــاالت التعــرُّ . بها اإلشــعاع املــؤّينيــسبِّ

ض أفـراد    علـى اشـتراطات بـشأن تعـرُّ        ض النـاتج مـن مـصادر طبيعيـة، وتـنصُّ          ، مثل التعرُّ  احلالية
وإذا كانـت حـدود اجلرعـات       . بب عملهم بسلألشعة الكونية   طواقم الطريان اجلوي والفضائي     

اليت تشترطها الوكالة ال تنطبق على العاملني يف األنشطة الفضائية، فينبغي مـع ذلـك بـذل كـل                 
وهنـا مـع    اجلهود املعقولة لتحقيق احلماية املثلى هلؤالء األفراد من خالل تقييد اجلرعات اليت يتلقُّ            

 . الوقت نفسهب احلد بغري ضرورة من نطاق هذه األنشطة يفجتنُّ

ضـية األوروبيـة،     مـن املفوَّ   وقد تشارك يف رعايـة اجلهـود الـيت أمثـرت هـذه املعـايري كـلٌّ                  -٩٥
ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ومنظمــة العمــل   

القتـصادي، ومنظمـة   الدولية، ووكالة الطاقة الذرية التابعة ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان ا      
  .الصحة للبلدان األمريكية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة العاملية

    
    طقس الفضاء    

، والـيت تـشمل     اجملموعـة الشمـسية   رات الظـروف البيئيـة يف       يقصد بطقس الفـضاء متغيِّـ       -٩٦
سـعة مـن األرض يف      ظواهر عاملية ُتثريها االنفجارات الشمسية الكـربى وتـؤثِّر علـى منـاطق شا             

ومــن املهــم يف جمــال الــصحة العامــة فهــم اآلثــار الــيت ميكــن أن حيــدثها النــشاط    . وقــت واحــد
 ن مـن البحـث مـثالً   فقد تبيَّ. رات يف جمال األرض املغنطيسي يف الصحة البشرية  الشمسي والتغيُّ 

راض اضــطرابات الــدورة الدمويــة واألمــاملرضــى الــذين يــدخلون املستــشفيات بــسبب  عــدد أنَّ
  .العصبية يتزايد يف أعقاب معظم العواصف املغنطيسية

هــت جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف دورهتــا الثانيــة         ونوَّ  -٩٧
قـت خـالل    ، بأمهية مواصلة االستفادة من جوانب النجـاح الـيت حتقَّ          ٢٠٠٩واخلمسني، يف عام    

 فهـم وظيفـة الـشمس        يف التعمُّقمن خالل    ، وخصوصاً ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية     
وآثارها يف غالف األرض املغنطيسي وبيئتها ومناخها، والحظت مـع االرتيـاح االتفـاق الـذي                

لت إليــه اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورهتــا الــسادسة واألربعــني علــى أن تنظــر،   توصَّــ
املبــادرة " جــدول أعماهلــا عنوانــه  مــن دورهتــا الــسابعة واألربعــني، يف بنــد جديــد علــى  اعتبــاراً

يف إطار خطة عمل تـستغرق ثـالث سـنوات تركـز بـصفة خاصـة       " الدولية بشأن طقس الفضاء  
                                                         

  )10(  Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards — General 

Safety Requirements, IAEA Safety Standards Series No. GSR Part 3 (International Atomic Energy Agency, 

Vienna, 2014.(  
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، A/67/20(وغريمهــا االتــصال والنقــل ووقعــه علــى جمــالَْي علــى آثــار طقــس الفــضاء يف األرض 
لـى أن تـدرج   ، ع ٢٠١٢فقت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، يف عام         واتَّ). ١٥٥الفقرة  

ا  عاديــ، بنــدا٢٠١٣ً مــن دورهتــا اخلمــسني يف عــام اللجنــة الفرعيــة يف جــدول أعماهلــا، اعتبــاراً
ــداً ــوان جدي ــضاء " بعن ــرة A/67/20" (طقــس الف ــة، يف   ). ١٦٦، الفق ــة الفرعي والحظــت اللجن

لـدعوة إىل   كـأداة هامـة ل     من املمكـن اسـتخدام هـذا البنـد           ، أنَّ ٢٠١٣دورهتا اخلمسني يف عام     
). ١٥٦، الفقـرة    A/AC.105/1038(ثغـرات البحثيـة يف جمـال طقـس الفـضاء            ال العمل علـى سـدِّ    

ــة واخلمــسني يف عــام       ــا الثاني ــاح، يف دورهت ــة بارتي ــة الفرعي ــق ، أن٢٠١٥َّوالحظــت اللجن  فري
 برئاسـة كنــدا علـى هــامش   ، عقـد اجتماعــاً حــديثاًأُنـشئ  اخلـرباء املعـين بطقــس الفـضاء، الــذي    

ــة  ــا وعـــرض خطـ ــدِّدورهتـ ــه املتعـ ــسنوات، الـــيت أقرَّ عملـ ــد   دة الـ ــا بعـ ــة فيمـ ــة الفرعيـ ــا اللجنـ هتـ
)A/AC.105/1088 ١٦٩ إىل ١٦٣، الفقرات من .(  

م مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف إطار مبادرة علوم الفضاء األساسـية، حلقـة            ونظَّ  -٩٨
ميــة ونــواتج النــواتج العل: العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واليابــان بــشأن طقــس الفــضاء   

، يف فوكووكـا، باليابـان يف   "يـة مـن أجهـزة املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس الفـضاء           البيانات املتأتِّ 
 هـو تـوفري منتـدى عـاملي ملناقـشة بنـاء القـدرات،                شامالً ت هدفاً ، اليت توخَّ  ٢٠١٥مارس  /آذار

م املكتــب، ظَّــ، ن٢٠١٥فربايــر /ويف شــباط. واملراقبــة العامليــة لطقــس الفــضاء والتعلــيم يف جمالــه
 يف   تدريبيـةً  م العامليـة لـسواتل املالحـة، دورةً       ظُبصفته األمانة التنفيذية للجنة الدوليـة املعنيـة بـالنُّ         

الغـالف األيـوين واجملـال      : م العاملية لسواتل املالحـة    ظُطقس الفضاء والنُّ  "الرباط حول موضوع    
 طقـس الفـضاء باسـتخدام       زت الـدورة علـى بنـاء القـدرات يف جمـال           ، وركَّـ  "املغنطيسي لألرض 

 لسواتل املالحـة الكائنـة     ة العاملي مظُالنُّ/رة من حمطات النظام العاملي لتحديد املواقع      البيانات املتوفِّ 
املتعلقـة بطقـس   البيانـات  تقيـيس  واستهدف هذان النشاطان تعزيز التعـاون يف جمـال   . يف أفريقيا 
 إلجراء البحوث يف املـسائل      ل أساساً  يشكِّ اوتبادهلا واستخدامها يف الوقت املناسب، ممَّ     الفضاء  

  . الصحية املتعلقة بطقس الفضاء
    

 من ركائز موضوع جلنة استخدام الفضاء الصحة العامة باعتبارها ركيزةً  - ثالثاً  
    "٥٠+اليونيسبيس"، ٢٠١٨اخلارجي يف األغراض السلمية يف عام 

ــاد مــؤمتر األمــ  ٢٠١٨ســيوافق عــام    -٩٩ ــذكرى اخلمــسني النعق م املتحــدة األول املعــين   ال
 يف  َدقِـ الـذي عُ  ) اليونيـسبيس (باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية           

 من اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعـة واخلمـسني   فقت كلٌّوقد اتَّ . ١٩٦٨فيينا يف عام    
)A/AC.105/1090   لتقنيـة يف دورهتـا الثانيـة       واللجنة الفرعية العلميـة وا    ) ٢٣٤ و ٢٣٣، الفقرتان
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الرئاســات الــسابقة  مــن م مــن كــلٍّ، علــى االقتــراح الرئيــسي املقــد٢٠١٥َّواخلمــسني، يف عــام 
 االحتفــال  للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، وهــو أنَّةواملقبلــواحلاليــة 

متـها مـؤمترات     قدَّ  لتقيـيم املـسامهات الـيت       مناسـباً   سيكون موعداً  ٢٠١٨بتلك الذكرى يف عام     
فقـت عليـه اللجنـة الفرعيـة العلميـة       ملـا اتَّ ووفقـاً . اليونيسبيس الثالثة يف احلوكمة العاملية للفضاء    

والتقنية، ميكن االسـتفادة مـن عمـل فريـق اخلـرباء املعـين بالفـضاء والـصحة العامليـة يف األعمـال                       
  ).٤ و٣ألول، الفقرتان ، واملرفق ا٦٩، الفقرة A/AC.105/1088 (٢٠١٨التحضريية لعام 

 يف أعمــال فريــق اخلــرباء املعــين بالفــضاء  ل هــذا التقريــر مــسامهةًويف هــذا الــسياق، ميثِّــ  -١٠٠
، وهـو   ٢٠١٨ يف عـام     تنيهـا الفـرعي   تيوالصحة العاملية ويف التحضري ملوضوع عمل اللجنـة وهيئ        

  :وفيما يلي أمثلة من اجملاالت اليت ميكن مواصلة حبثها". ٥٠+سياليونيسب"
  التوعية مبسامهة تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا املمكنة يف الصحة على نطاق العامل؛  )أ(  
اع القرار وسائر اجلهـات املعنيـة       التعاون مع اجلهات املستفيدة والباحثني وصنَّ       )ب(  

يف قطاع الصحة العامة علـى حتديـد االحتياجـات اإلضـافية مـن األدوات والبيانـات الـيت ميكـن                     
  اسطة تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛توفريها بو
ــستمدَّ       )ج(   ــات امل ــات واملعلوم ــشاف البيان ــى اكت ــدرة عل ــز الق ــضاء  تعزي ــن الف ة م

  والوصول إليها وجتهيزها واستخدامها ومواصلة تطوير األدوات ونظم املعلومات ذات الصلة؛
ــز التطــوُّ   )د(   ــى حتــسني   تعزي ــالتركيز عل ــات دمــج ر املؤســسي ب ــات واملعلوم  البيان
  ة من الفضاء يف عمليات صنع القرار يف جمال الصحة العامة؛املستمدَّ

ساق يف استخدام تكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة العامة مـن خـالل     االتِّتدعيم    ) ه(  
  ة من الفضاء، هبدف التخلص من االزدواجية والتداخل؛وحتديث املعلومات املستمدَّتقييس 

ة ع يف استخدام البيانات واملعلومـات املـستمدَّ       لتوسُّتعزيز التعاون الدويل على ا      )و(  
من الفضاء يف عمليات التخطيط وصنع القرار يف جمـال الـصحة العامـة، مبـا يف ذلـك التخفيـف                     

  .من وقع األزمات اإلنسانية
  


