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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
      مشروع التقرير    
    املرفق

 تقرير الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية     
، عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٧٣/٩١من قرار اجلمعية العامة  ٩عمًال بالفقرة   -١

  يف دورهتا السادسة واخلمسني عقد فريقها العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية.
ــــــ ٢١إىل  ١٤وعقد الفريق العامل يف الفترة من   -٢ اجتماعات  .].[. ٢٠١٩فرباير /باطش

  ترأسها أنطوان غايسبولر (سويسرا).
من تقرير اللجنة الفرعية .] .[. وُعرضــــــت على الفريق العامل الوثائق املذكورة يف الفقرة  -٣

  عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني.
أثناء الدورة احلالية والحظ الفريق العامل أنه، باإلضـــافة إىل االجتماعات اليت عقدها الفريق   -٤

ـــتفاد فيها من خدمات الترمجة الشـــفوية، عقد الرئيس وممثلو الوفود املهتمَّة أيضـــًا  للجنة الفرعية واس
وقد مكنت تلك املشاورات غري الرمسية اخلرباء . مشاورات غري رمسية مستفيضة على هامش الدورة

لعاملية، ووضــع آليات من أجل تيســري من تقييم التقدم املحرز يف اســتخدام الفضــاء يف دعم الصــحة ا
  .تبادل املعلومات وتعزيز بناء القدرات وتعزيز أوجه تآزر جديدة بني الفضاء والقطاعات الصحية

واتفق الفريق العامل على خطة العمل اليت أعدها رئيس الفريق العامل املعين بالفضـــــــاء   -٥
ا التقرير، وأشـــار إىل أن خطة العمل توفر والصـــحة العاملية، بصـــيغتها الواردة يف التذييل األول هلذ

الصــــحة  خطةطريقًا منظمًا حنو تعزيز القدرات الوطنية على تســــخري مســــامهة الفضــــاء يف تنفيذ 
ـــتبيان، بصـــيغته الواردة يف التذييل الثاين هلذا التقرير،  العاملية. واتفق الفريق العامل أيضـــا على االس
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األعضــاء يف اللجنة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري الذي ســتعممه األمانة على الدول 
  .من التذييل األول) ٩احلكومية (انظر الفقرة 

والحظ الفريق العامل أن مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي التابع لألمانة ســــينظم حلقيت   -٦
صل بعمل ، رهنًا بتوافر املوارد. وستتناول حلقتا العمل مواضيع تت٢٠٢١و ٢٠٢٠عمل يف عامي 

ـــــتنظمان بالتعاون مع منظمة الصـــــحة العاملية واملنظمة العاملية لصـــــحة احليوان  الفريق العامل، وس
وبالتشـــاور مع الدول األعضـــاء يف اللجنة واللجان اإلقليمية والكيانات احلكومية الدولية األخرى، 

ـــتتناول حلقتا ا ـــائل فضـــًال عن املنظمات الدولية غري احلكومية، حســـب االقتضـــاء. وس لعمل املس
التجارب املعلومات عن املتعلقة بالفضــــاء والصــــحة العاملية، وســــتهدفان إىل زيادة الوعي وتبادل 

واملمارسات الوطنية واإلقليمية واألقاليمية فيما يتعلق بزيادة استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء من 
داف أخرى أجل الصــــحة العاملية وحتقيق أهداف التنمية املســــتدامة املتصــــلة بالصــــحة، من بني أه

  .حيدِّدها الفريق العامل
، رهنًا بتوافر ســــيقوموالحظ الفريق العامل أيضــــًا أن مكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي   -٧

ــاء وتعهُّاملوارد،  ــبكية خمصــصــة هلذا الغرض على موقعه الشــبكي من أجل إتاحة  دبإنش صــفحة ش
والصــحة العاملية،  املعلومات عن األنشــطة والوثائق املرجعية واخلطط الرئيســية ذات الصــلة بالفضــاء

املســــــتمدة من كيانات األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية، والدول األعضــــــاء يف اللجنة 
لة غري  فاع ية وغريها من اجلهات ال ية غري احلكوم لدول كان، من املنظمات ا قدر اإلم لك،  وكذ

ت أن تشـــمل أيضـــًا احلكومية اليت تضـــطلع بأنشـــطة يف جمال الصـــحة العاملية. وميكن لتلك املعلوما
يشــمل الصــحة  مترابط إطار، الذي يشــري إىل "الصــحة الواحدة" اســتخدام الفضــاء من أجل مفهوم

البشـــرية وصـــحة احليوان وصـــحة النباتات والصـــحة البيئية وصـــحة املحيطات. وميكن للصـــفحة 
  .الشبكية أيضًا توفري وصالٍت للموارد التعليمية املفتوحة ذات الصلة

النداو (أملانيا) ســــتســــاعد الفريق العامل -والحظ الفريق العامل كذلك أن جامعة كوبلرت  -٨
على إنشاء منصة معلومات مشتركة لتعزيز تطوير املوارد التعليمية املجانية واملفتوحة املعنية بالفضاء 

مع والصــحة العاملية. وســتوفر تلك املنصــة مصــدرا إضــافيا للمعلومات وســيتم إنشــاؤها بالتنســيق 
  .عملية إنشاء املكتب للصفحة الشبكية اخلاصة بالفريق العامل

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

  .فرباير/شباط[...]  ، املعقودة يف[...] واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته  -١٠
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  التذييل األول    
  

  خطة العمل املتعدِّدة السنوات للفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية  
  إنشاء الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية -أوًال 

أيَّدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا اخلامســة واخلمســني، اتفاق الفريق العامل   -١
امع على إدراج بند جديد يف جدول أعمال اللجنة الفرعية، بعنوان "الفضــاء والصــحة العاملية"، اجل

يف إطار خطَّة عمل متعددة السنوات ُتحدَّد فيما بعد. وأشارت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 
الفضـــائية األغراض الســـلمية، يف دورهتا احلادية والســـتني، إىل الدور احلاســـم الذي تؤديه البيانات 

  وتكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة العمومية، ورحبت بإدراج بند جديد يف جدول األعمال.
واتَّفقت اللجنة يف دورهتا احلادية والســـتني أيضـــًا على عقد فريق عامل يف إطار البند املتعلق   -٢

(سويسرا)، أثناء الدورة السادسة واخلمسني للجنة  بالفضاء والصحة العاملية، برئاسة أنطوان غايسبولر
ــــــأ حديثًا،  الفرعية العلمية والتقنية. واتَّفقت اللجنة أيضــــــًا على أن يقدِّم رئيس الفريق العامل اُملنش
بالتعاون مع األمانة، إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الســـادســـة واخلمســـني مقترحًا بشـــأن خطة عمل 

سنوات للفريق  صحة العاملية، متعدِّدة ال ضاء وال العامل، تأخذ يف احلسبان دور فريق اخلرباء املعين بالف
  .٢٠١٨إىل  ٢٠١٥وسبق أن عقد أربعة اجتماعاٍت يف الفترة من  ٢٠١٤الذي أنشئ يف عام 

    
  أسلوب العمل   -ثانيًا  

تعزيز ســـــيعمل الفريق العامل املعين بالفضـــــاء والصـــــحة العاملية على حتقيق الرؤية التالية:   -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 

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

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

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

ريره النهائي يف وأصــدر تق 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

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

  حسب االقتضاء.
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جرائية وطرائق وســيعمل الفريق العامل مع املراقبني الدائمني لدى اللجنة وفقًا لقواعدها اإل  -٦
  عملها واملمارسات املتَّبعة داخلها. 

شبكي ملكتب   -٧ صة به على املوقع ال شبكية خا صفحة  شاء  ستفيد الفريق العامل من إن وسي
  شؤون الفضاء اخلارجي من أجل مساعدته يف عمله يف إطار خطة العمل املتعدِّدة السنوات. 

"، وفقًا لطرائق عمل الفريق، ٢٠٣٠اء وســـيقوم مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــ  -٨
بالتواصـــل مع رئيس الفريق العامل املعين بالفضـــاء والصـــحة العاملية، بغية إجياد أوجه التآزر وجتنب 

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

  وات خطَّة العمل املتعدِّدة السن -ثالثًا 
ــــــنوات يف إطار البند "الفضـــــــاء والصــــــحة العاملية"   -٩ فيما يلي خطَّة العمل املتعدِّدة الس

  :٢٠٢٢-٢٠١٩  للفترة
  .االتفاق على طرائق العمل وخطة العمل  ٢٠١٩  
ـــامهات الدول األعضـــاء يف      ـــتبيان تعمِّمه األمانة، من أجل إبراز مس وضـــع اس

احلكومية اليت تتمتع بصــــــفة مراقب اللجنة واملنظمات الدولية احلكومية وغري 
دائم لدى اللجنة، وكيانات األمم املتحدة، والفريق املختص برصــــــد األرض، 
واملنظمة العاملية لصــــــحة احليوان، واالحتاد الدويل جلمعيات الصــــــليب األمحر 
واهلالل األمحر، ومنظمة أطبَّاء بال حدود، بشـــــأن التجارب واملمارســـــات يف 

ـــتخدام علوم وت ـــأن جمال اس كنولوجيا الفضـــاء من أجل الصـــحة العاملية، وبش
قدرات  ناء ال ية أو املرتقبة (املفاهيم والعلوم وب حلال بادرات ا املمارســـــــات وامل
والعمليات) يف جمال اســتخدام الفضــاء (التكنولوجيا والتطبيقات واملمارســات 
واملبادرات) من أجل دعم الصــــــحة العاملية وحتقيق أهداف التنمية املســــــتدامة 

  .٢٠٣٠املتصلة بالصحة يف خطة التنمية املستدامة لعام 
إجراء تبادل عام لآلراء و .اســــتعراض املســــامهات الواردة ردًّا على االســــتبيان  ٢٠٢٠  

الثغرات املحتملة القائمة يف القدرات الوطنية واإلقليمية والدولية يف جمال  بشأن
   .الصحة العامليةاستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من أجل 

إعداد ما ميكن من مســـــــامهات من الفريق العامل لتقدميها إىل الفريق العامل     
   ." التابع للجنة٢٠٣٠املعين خبطة "الفضاء 

إعداد رئيس الفريق العامل مشــروعًا ملجموعة من التوصــيات بشــأن مواضــيع     
وجيهًا لتحليل حمدَّدة ذات أمهية يف جمايل الصــــحة والفضــــاء، ميكنها أن توفِّر ت

الثغرات املحتملـة القـائمـة يف القـدرات الوطنيـة واإلقليميـة والـدوليـة يف جمـال 
اســـتخدام علوم وتكنولوجيا الفضـــاء وتطبيقاهتا من أجل الصـــحة العاملية، مع 

"، بغية تقدمي تلك التوصـــيات إىل اجلمعية العامة ٢٠٣٠مراعاة خطة "الفضـــاء 
  .يف شكل مشروع قرار
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   .نة الدعوة إىل تقدمي مسامهات يف هذا االستبيانمواصلة األما    
عامل إىل اللجنة      عامل مشــــــروعًا أوليًّا لتقرير الفريق ال تقدمي رئيس الفريق ال

  الفرعية.
استعراض مشروع جمموعة التوصيات اليت سيقدِّمها رئيس الفريق العامل بشأن   ٢٠٢١  

ــــــتخدام الفضــــــاء حاليًّا (التكنولوجيا والتطبي قات واملمارســــــات جماالت اس
   .واملبادرات) دعمًا للصحة العاملية

عامل إىل اللجنة      عامل مشــــــروعًا أوليًّا لتقرير الفريق ال تقدمي رئيس الفريق ال
  يقدَّم إىل اجلمعية العامة. مقابًالالفرعية ومشروع قراٍر 

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

   .إقراره، لكي تعتمده اجلمعية العامة
حتديد ما إذا كان ينبغي متديد خطة العمل لتشــمل األعمال املســتقبلية املحتملة؛     

  وحلُّ الفريق العامل يف حال عدم متديد خطة العمل.
   



A/AC.105/C.1/SGH/2019/L.1
 

6/7 V.19-00979 
 

  التذييل الثاين    
  

املسائل املتعلقة بالسياسات واخلربات واملمارسات يف جمال استخدام علوم     
  وتكنولوجيا الفضاء من أجل الصحة العاملية

يرجى بيــان االتفــاقــات التعــاونيــة الرمسيــة القــائمــة أو املخطط هلــا وغريهــا من الترتيبــات   -١
) بني قطاع الصــــحة املؤســــســــية (مذكرات التفاهم وخطابات االتفاق وأطر التعاون وما إىل ذلك

  . وسائر القطاعات املعنية مباشرة باألنشطة الفضائية على الصعيد الوطين
التوصــــيات املتعلقة بإنشــــاء منصــــة خمصــــصــــة للتنســــيق الفعال بني كيانات  تقدمييرجى   -٢

املتحدة وســـائر املنظمات الدولية واجلهات الفاعلة ذات الصـــلة، فيما يتعلق مبســـائل الفضـــاء  األمم
   .العاملية والصحة

ــــات   -٣ ــــياس يرجى بيان اآلليات القائمة أو املخطط هلا املعنية بالبيئة واحلوكمة واملدعومة بس
  .عامة، اليت تعىن بإزالة احلواجز أمام استخدام التكنولوجيات الفضائية يف دعم الصحة العاملية

ملفتوحة والنهوج البيانات ا بتبادليرجى بيان الســــــياســــــات القائمة أو املخطط هلا املعنية   -٤
التشاركية اليت هتدف إىل تطوير وحتسني سبل الوصول إىل املعلومات اجلغرافية املكانية ذات الصلة 

  .بالصحة العاملية
ــــــم اجلغرايف جلميع املعدات ذات   -٥ يرجى بيان األعمال القائمة أو املخطط هلا املتعلقة بالوس

  .الصحيةالصلة بالنظم الصحية، مبا يف ذلك نظم املعلومات 
عاون بني القطاعات   -٦ جمال التنســــــيق والت هلا يف  مة أو املخطط  قائ يان األعمال ال يرجى ب

لضـــمان فعالية أنشـــطة بناء القدرات املضـــطلع هبا على الصـــعيد الدويل واإلقليمي والوطين ودون 
  .الوطين، واليت هلا صلة باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة العاملية

رجى بيان اآلليات القائمة أو املخطط هلا املعنية بإشـــراك مؤســـســـات تعليمية وغريها من ي  -٧
آليات بناء القدرات من أجل حتفيز االختصـــاصـــيني الشـــباب يف املجال الصـــحي على اكتســـاب 

  .مهارات وقدرات يف جمال الفضاء يف مرحلة مبكرة من مسارهم الوظيفي
طط هلا املعنية بتحســــــني إدماج البيانات واملعلومات يرجى بيان اآلليات القائمة أو املخ  -٨

املســـتمدة من الفضـــاء يف عمليات صـــنع القرارات املتعلقة بالصـــحة العاملية وتنســـيق تلك البيانات 
  واملعلومات وتبادهلا.

يرجى بيان كيفية دمج تكنولوجيا وتطبيقات الفضـــــــاء يف عملية ختطيط وإدارة حاالت   -٩
  ارث املتصلة بالصحة.الطوارئ وخطط إدارة الكو

الفضاء من "يرجى بيان األنشطة والوثائق املرجعية واخلطط الرئيسية ذات الصلة مبوضوع   -١٠
  ."أجل الصحة العاملية
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يرجى تقــدمي ملحــة عــامــة عن املمــارســـــــات واملبــادرات القــائمــة واملخطط هلــا يف جمــال   -١١
واملمارســات واملبادرات) دعما للصــحة االســتخدامات احلالية للفضــاء (التكنولوجيات والتطبيقات 
  :العاملية، وحتديد الثغرات، إن وجدت، يف املجاالت التالية

  ؛التطبيب عن بعد وتقدمي خدمات الرعاية الصحية عن بعد  (أ)
  ؛دراسة األوبئة عن بعد والصحة البيئية  (ب)
  ؛علوم احلياة الفضائية  (ج)
  ؛إدارة الكوارث وحاالت الطوارئ الصحية  (د)
  ى.مسائل أخر  )(هـ

  


