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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  األغراض السلميةيف 

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

  ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ١٤البند 

      ةالفضاء والصحة العاملي
خطة العمل املتعدِّدة السنوات املقترحة للفريق العامل املعين بالفضاء     

      للجنة الفرعية العلمية والتقنيةوالصحة العاملية التابع 
      ورقة عمل من إعداد رئيس الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية    

  

__________ 
  *  A/AC.105/C.1/L.373.  
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    إنشاء الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية -أوًال 
مل أيَّدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، موافقة الفريق العا  -١

اجلامع على إدراج بند جديد يف جدول أعمال اللجنة الفرعية، بعنوان "الفضــاء والصــحة العاملية"، 
يف إطار خطَّة عمل متعددة السنوات ُتحدَّد فيما بعد. وأشارت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

يانات الفضـــائية األغراض الســـلمية، يف دورهتا احلادية والســـتني، إىل الدور احلاســـم الذي تؤديه الب
  وتكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة العامة، ورحبت بإدراج بند جديد يف جدول األعمال.

واتَّفقت اللجنة أيضًا على إنشاء فريق عامل يف إطار البند املتعلق بالفضاء والصحة العاملية،   -٢
 الدورة الســادســة برئاســة أنطوان غايســبولر (ســويســرا)، وعلى أن يعقد الفريق العامل اجتماعًا يف

. واتَّفقت اللجنة أيضــــــًا على أن يقدِّم ٢٠١٩واخلمســــــني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام 
رئيس الفريق العامل اُملنشـــأ حديثًا، بالتعاون مع األمانة، إىل الدورة الســـادســـة واخلمســـني للجنة 

، تأخذ يف احلســـبان دور فريق الفرعية مقترحًا بشـــأن خطة عمل متعدِّدة الســـنوات للفريق العامل
وعقد أربعة اجتماعاٍت يف  ٢٠١٤اخلرباء املعين بالفضــــاء والصــــحة العاملية، الذي أنشــــئ يف عام 

  .٢٠١٨إىل  ٢٠١٥الفترة من 
    

    أسلوب العمل املقترح -ثانيًا 
ســـــيعمل الفريق العامل املعين بالفضـــــاء والصـــــحة العاملية على حتقيق الرؤية التالية: تعزيز   -٣

قدرات الدول األعضاء يف األمم املتحدة على الوفاء بأهداف التنمية املستدامة املتصلة بالصحة من 
خالل زيادة اســتخدام العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضــائية من أجل الصــحة العاملية؛ وتعزيز 

ية التوصـــل إىل املشـــاركة التعاونية للدول األعضـــاء واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية بغ
  حلول ملموسة وطويلة األمد بشأن مسامهة الفضاء يف برنامج عمل الصحة العاملية.

وســـيأخذ الفريق العامل بعني االعتبار مناقشـــات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني بشـــأن الفضـــاء   -٤
من أجل (تعزيز التعاون الفضـــائي  ٥والصـــحة العاملية، والعمل املنجز يف إطار األولوية املواضـــيعية 

لذكرى السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي لالصحة العاملية) 
)؛ والعمل الذي أجنزه فريق العمل املعين ٥٠واســــــتخدامه يف األغراض الســــــلمية (اليونيســــــبيس+

لنهائي يف وأصــدر تقريره ا ٢٠٠١)، الذي أنشــئ عام ٦بالصــحة العامة التابع للجنة (فريق العمل 
وأصـــــــدرت تقريرها  ٢٠١٢للمتابعة، اليت أطلقت يف عام  ٦؛ ومبادرة فريق العمل ٢٠١١عام 

   ؛ وفريق اخلرباء املعين بالفضاء والصحة العاملية. ٢٠١٥النهائي يف عام 
وســـيجتمع الفريق العامل أثناء الدورات الســـنوية للجنة الفرعية العلمية والتقنية طوال مدة   -٥

تعدِّدة الســنوات؛ وســوف توفَّر له خدمات الترمجة الشــفوية. وميكن أن جيري الفريق خطة عمله امل
ــــــاوراٍت غري رمسية على هامش تلك الدورات، يدعو إىل عقدها رئيُس الفريق العامل،  العامل مش

  حسب االقتضاء.
وطرائق  وســيعمل الفريق العامل مع املراقبني الدائمني لدى اللجنة وفقًا لقواعدها اإلجرائية  -٦

  عملها واملمارسات املتَّبعة داخلها. 
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شبكية   -٧ صفحة  شاء  ستفيد الفريق العامل من إن شؤون على  لهوسي شبكي ملكتب  املوقع ال
  الفضاء اخلارجي من أجل مساعدته يف عمله يف إطار خطة العمل املتعدِّدة السنوات. 

"، وفقًا لطرائق عمل الفريق، ٢٠٣٠وســـيقوم مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــاء   -٨
االتصــــال برئيس الفريق العامل املعين بالفضــــاء والصــــحة العاملية، بغية إجياد أوجه التآزر وجتنب ب

  االزدواجية يف اجلهود. وسيقدِّم الرئيس تقريرًا إىل الفريق العامل بشأن أوجه التآزر املحتملة.
   

    املقترحةعدِّدة السنوات خطَّة العمل املت -ثالثًا 
فيما يلي خطَّة العمل االســترشــادية املتعدِّدة الســنوات يف إطار البند "الفضــاء والصــحة العاملية"   -٩

  :٢٠٢٢-٢٠١٩للفترة 
  ٢٠١٩  

  االتفاق على طرائق العمل وخطة العمل؛  (أ)
وضـــع اســـتبيان تعمِّمه األمانة، من أجل إبراز مســـامهات الدول األعضـــاء يف اللجنة  (ب)

فة مراقب دائم لدى  ية احلكومية وغري احلكومية اليت تتمتع بصــــــ لدول واملنظمات ا
اللجنة، وكيانات األمم املتحدة، والفريق املختص برصــــــد األرض، واملنظمة العاملية 

يات الصـــليب األمحر واهلالل األمحر، ومنظمة لصـــحة احليوان، واالحتاد الدويل جلمع
أطبَّاء بال حدود، بشــأن التجارب واملمارســات يف جمال اســتخدام علوم وتكنولوجيا 
الفضـــاء من أجل الصـــحة العاملية، وبشـــأن املمارســـات واملبادرات، احلالية أو املرتقبة 

ستخدام الف ضاء (التكنولوجيا (املفاهيم والعلوم وبناء القدرات والعمليات)، يف جمال ا
والتطبيقات واملمارســــات واملبادرات) من أجل دعم الصــــحة العاملية وحتقيق أهداف 

  .٢٠٣٠التنمية املستدامة املتصلة بالصحة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
    

  ٢٠٢٠  
استعراض املسامهات الواردة ردًّا على االستبيان. تبادٌل عامٌّ لآلراء بشأن الثغرات  (أ)

ملة القائمة يف القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال اســـــتخدام علوم املحت
  وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من أجل الصحة العاملية؛

إىل الفريق العامل التابع لتقدميها من الفريق العامل امهات ما ميكن من مســـــإعداد  (ب)
  "؛٢٠٣٠للجنة بشأن خطة "الفضاء 

وعًا ملجموعة من التوصيات بشأن مواضيع حمدَّدة إعداد رئيس الفريق العامل مشر (ج)
ذات أمهية يف جمايل الصـــــحة والفضـــــاء، ميكنها أن توفِّر توجيهًا لتحليل الثغرات 
املحتملة القائمة يف القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال اســـــتخدام علوم 

ة خطة "الفضاء وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من أجل الصحة العاملية، مع مراعا
  "، بغية تقدمي تلك التوصيات إىل اجلمعية العامة يف شكل مشروع قرار؛٢٠٣٠



A/AC.105/C.1/L.376 
 

4/5 V.18-08617 
 

  مسامهات يف هذا االستبيان؛ لدعوة إىل تقدميامواصلة األمانة   (د)
  لتقرير الفريق العامل إىل اللجنة الفرعية. ائيس الفريق العامل مشروعًا أوليًّتقدمي ر )(ه

    
  ٢٠٢١  

اض مشــروع جمموعة التوصــيات اليت ســيقدِّمها رئيس الفريق العامل بشــأن اســتعر  (أ)
جماالت استخدام الفضاء حاليًّا (التكنولوجيا والتطبيقات واملمارسات واملبادرات) 

  دعمًا للصحة العاملية؛ 
ـــروعًا أوليًّ تقدمي  (ب) لتقرير الفريق العامل إىل اللجنة الفرعية  ارئيس الفريق العامل مش

  .قابٍل يقدَّم إىل اجلمعية العامةقراٍر مومشروع 
    

  ٢٠٢٢  
اســــتعراض تقرير الفريق العامل إىل اللجنة الفرعية ووضــــعه يف صــــيغته النهائية،   (أ)

واستعراض مشروع قراٍر ووضعه يف صيغته النهائية، لتنظر فيه اللجنة بغية إقراره، 
  لكي تعتمده اجلمعية العامة؛

متديد خطة العمل لتشـــمل األعمال املســـتقبلية املحتملة. حتديد ما إذا كان ينبغي   (ب)
  وحلُّ الفريق العامل يف حال عدم متديد خطة العمل.

    
    األنشطة املقترحة األخرى ذات الصلة بعمل الفريق العامل  -رابعًا  

ميكن أن ُيطلب إىل مكتب شــــــؤون الفضـــــــاء اخلارجي تنظيم حلقيت عمل، يف عامي   -١٠
بعمل الفريق العامل،  تتناوالن مواضيع تتصلعلى التوايل، رهنًا بتوافر املوارد،  ٢٠٢١و ٢٠٢٠

ــــــاور مع الدول  بالتعاون مع منظمة الصــــــحة العاملية واملنظمة العاملية لصــــــحة احليوان، وبالتش
ية األخرى، فضــــــًال عن األعضـــــــاء يف اللجنة، واللجان اإل لدول قليمية والكيانات احلكومية ا

احلكومية، حسب االقتضاء، بشأن الفضاء والصحة العاملية، هبدف زيادة   املنظمات الدولية غري
التجارب واملمارســــــات الوطنية واإلقليمية واألقاليمية يف زيادة اســــــتخدام علوم  وتبادلالوعي 

املية وحتقيق أهداف التنمية املســتدامة املتصــلة بالصــحة، وتكنولوجيا الفضــاء من أجل الصــحة الع
  من بني أهداف أخرى حيدِّدها الفريق العامل.

ويف إطار متابعة توصـــيات فريق اخلرباء املعين بالفضـــاء والصـــحة العاملية، ميكن تكليف   -١١
هلذا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، رهنًا بتوافر املوارد، بإنشاء وتعهد صفحة شبكية خمصصة 

الغرض على املوقع الشـــــبكي ملكتب شـــــؤون الفضـــــاء اخلارجي، من أجل إتاحة معلوماٍت عن 
األنشــطة الرئيســية والوثائق املرجعية واخلطط ذات الصــلة بالفضــاء والصــحة العاملية من كيانات 
األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية، والدول األعضــاء يف اللجنة وكذلك، قدر اإلمكان، 

ــــطة يف جمال الصــــحة العاملية وغريها من  من املنظمات الدولية غري احلكومية اليت تضــــطلع بأنش
اجلهات الفاعلة غري احلكومية. وميكن لتلك املعلومات أن تشـــمل أيضـــًا اســـتخدام الفضـــاء من 
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"، الذي يشــري إىل إطاٍر مترابٍط يشــمل الصــحة البشــرية وصــحة الواحدة الصــحةهوم "أجل مف
احليوان وصحة النباتات والصحة البيئية وصحة املحيطات. وميكن للصفحة الشبكية أيضًا توفري 

  وصالٍت للموارد التعليمية املفتوحة ذات الصلة.
 


