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  املرفق الثالث
  تقرير الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية   

، عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠وفقًا للفقرة   -١
  يف دورهتا السابعة واخلمسني عقد فريقها العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية.

لعامل ثالث جلسات، برئاسة أنطوان ، عقد الفريق ا٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٣إىل  ٤من و  -٢
  غايسبولر (سويسرا).

األمانة بعنوان "الردود الواردة على جمموعة األســـئلة  منرة وُعرضـــت على الفريق العامل مذكِّ  -٣
املتعلقة بالسياسات والتجارب واملمارسات يف جمال تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة 

 ).A/AC.105/C.1/117/Add.2، وA/AC.105/C.1/117/Add.1، وA/AC.105/C.1/117العاملية" (

 ســــــابعةوالحظ الفريق العامل أنَّه، باإلضــــــافة إىل االجتماعات اليت عقدها أثناء الدورة ال  -٤
للجنة الفرعية واســتفاد فيها من خدمات الترمجة الشــفوية، عقد الرئيس والوفود املهتمَّة  واخلمســني

  مشاورات غري رمسية مستفيضة على هامش الدورة. 
والحظ الفريق العامل أيضـــًا أنَّ ثالثة عروض إيضـــاحية قد ُقدمت يف ســـياق املشـــاورات   -٥
مللول احل"بشـــــــأن الرمسية،   غري عاملية دعومة بنظم املعلوماتا ية إلدارة األزمات ال نقل  - اجلغراف

املعارف من أســـــتراليا إىل كندا"، و"توزيع املوارد الصـــــحية على النحو األمثل من خالل النمذجة 
اجلغرافية املكانية الواقعية"، وعرض إيضـــــاحي عن املوارد املرجعية املســـــتندة إىل برجمية ويكي اليت 

  والية الفريق العامل. النداو يف إطار - تعدها جامعة كوبلنتس
والحظ الفريق العامل كذلك أنَّ املشـــاورات غري الرمسية مكَّنت اخلرباء من مناقشـــة الردود   -٦

الواردة على األســئلة املتعلقة بالســياســات والتجارب واملمارســات يف جمال تســخري علوم وتكنولوجيا 
صحة العاملية، وحتديد الثغرات املحتملة يف ا ضاء ألغراض ال لقدرات الوطنية واإلقليمية والدولية يف الف

جمال استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من أجل الصحة العاملية، واستعراض آليات تيسري 
  تبادل املعلومات وتدعيم بناء القدرات وتعزيز أوجه تآزر جديدة بني الفضاء والقطاعات الصحية.

عامل أنَّ الردود الوار  -٧ ثاين ورأى الفريق ال يل ال تذي ملدرج يف ال يان ا دة حىت اآلن على االســــــتب
ـــأهنا أن تقدم املزيد من A/AC.105/1202للمرفق الثالث يف الوثيقة  ، وفرت معلومات ثرية ومفيدة من ش

الفرعية. ويف هذا الصـــــدد، ينبغي تنظيم اإلرشـــــادات للفريق العامل يف تشـــــكيل توصـــــياته إىل اللجنة 
ا املعلومات اليت ُجمعت نظرا إىل أهنا تشــــمل جماالت عديدة، وذلك هبدف إنشــــاء منصــــة متاحة عامليًّ

لتعزيز تبادل املعلومات واملمارسات الفضلى واألدوات وموارد بناء القدرات يف جمال الفضاء والصحة 
  العاملية.

العديد من املجيبني على االســـــتبيان أشـــــاروا إىل أنَّ عملية الرد والحظ الفريق العامل أنَّ   -٨
على جمموعة األسئلة قد مكَّنتهم من إجراء مناقشات بناءة على الصعيد الوطين بني قطاعي الفضاء 
والصـــحة. بيد أنه لوحظ أيضـــًا وجود حاجة إىل التشـــجيع على مزيد من التنســـيق مع الوزارات 

يف الرد على جمموعة األســـئلة. وســـيكون من املهم يف هذا الصـــدد  املســـؤولة عن الصـــحة العمومية
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تلقي املزيد من الردود من أجل جتميع طائفة واســــــعة من املعلومات اليت ميكن أن تســــــاعد الفريق 
  العامل أكثر على وضع توصيات ملموسة يف إطار واليته. 

ي أن يوجه رســـالة إىل واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارج  -٩
  منظمة الصحة العاملية إلبالغها بعمل الفريق وبأمهية تلقي ردود إضافية على االستبيان. 

وأوصــــى الفريق العامل بضــــم خرباء يف جمال الصــــحة العمومية وخرباء طبيني إىل الوفود   -١٠
  طلع به.املشاركة يف دورات اللجنة الفرعية من أجل توسيع قاعدة العمل البناء الذي يض

وناقش الفريق العامل املســــــامهات املقدمة إىل أعمال الفريق العامل املعين خبطة "الفضــــــاء   -١١
" التابع للجنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية، وفقا لواليته، وقدم إىل ٢٠٣٠

  مكتب ذلك الفريق العامل نصا للنظر فيه.
 اليت ،تاحة عامليًااملنصـــة املت بشـــأن دور وهيكل واتفق الفريق العامل على إعداد توصـــيا  -١٢

) تعزيز التعاون الفضــائي من أجل الصــحة العاملية( ٥ املواضــيعية األولوية إطار يف بإنشــائها ىأوصِــ 
السنوية اخلمسني ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف  ذكرىلل

  )).(ب ٧٤ الفقرة ،A/AC.105/1172) (انظر الوثيقة ٥٠األغراض السلمية (اليونيسبيس+

ــــــنوات (ووفقًا خلطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة ا  -١٣ ثالث، A/AC.105/1202لس ، املرفق ال
يد من املســـــــامهات يف  قدمي املز تدعو إىل ت نة أن  مل إىل األما عا يل األول)، طلب الفريق ال تذي ال

  االستبيان الوارد يف تذييل تقريره هذا.
ن تواصــــل دعوة الدول األعضــــاء يف اللجنة إىل وطلب الفريق العامل أيضــــًا إىل األمانة أ  -١٤

  تزويده ببيانات االتصال اخلاصة جبهات االتصال الوطنية.
  شباط/فرباير. ١٣املعقودة يف ، الثالثةواعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته   -١٥
 

 
  



A/AC.105/1224 
 

V.20-01424 57/59 
 

  التذييل
علوم املسائل املتعلقة بالسياسات والتجارب واملمارسات يف جمال تسخري     

  وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العاملية
ـــية   -١ ـــس يرجى تبيني االتفاقات التعاونية الرمسية القائمة أو املزمعة وغريها من الترتيبات املؤس

) بني قطاع الصـــــحة وســـــائر القطاعات .رات التفاهم وخطابات االتفاق وأطر التعاون، إخل(مذكِّ
  الفضائية على الصعيد الوطين.املعنية مباشرة باألنشطة 

يرجى تقدمي توصيات بشأن إنشاء منصة خمصصة للتنسيق الفعَّال بني كيانات األمم املتحدة   -٢
  وسائر املنظمات الدولية واجلهات الفاعلة ذات الصلة، فيما يتعلق مبسائل الفضاء والصحة العاملية.

دعومة ســـــياســـــاتيًّا فيما خيص البيئة يرجى تبيني اآلليات املوجودة أو املزمع إنشـــــاؤها امل  -٣
ــــــتخــدام التكنولوجيــات الفضـــــــائيــة يف دعم  واحلوكمــة واليت هتـدف إىل إزالـة احلواجز أمـام اس

  العاملية. الصحة
يرجى تبيني الســــياســــات املوجودة أو املزمع وضــــعها فيما خيص تبادل البيانات املفتوحة   -٤

ســبل الوصــول إىل املعلومات اجلغرافية املكانية والنهوج التشــاركية اليت هتدف إىل تطوير وحتســني 
  ذات الصلة بالصحة العاملية.

يرجى تبيني اجلهود القائمة أو املزمع بذهلا فيما يتعلق بالوســـــم اجلغرايف جلميع املوجودات   -٥
  ذات الصلة بالنظم الصحية، مبا يف ذلك نظم املعلومات الصحية.

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

  واليت هلا صلة باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء يف جمال الصحة العاملية.
شاؤها   -٧ سسات التعليمية وغريها من يرجى تبيني اآلليات املوجودة أو املزمع إن إلشراك املؤ

ساب املهارات والقدرات  شباب على اكت صحيني ال صيني ال صا آليات بناء القدرات يف حتفيز االخت
ــــــتفادة الناجعة من املزايا اليت توفرها التكنولوجيا والعلوم والتطبيقات الفضــــــائية يف  الالزمة لالس

  مرحلة مبكرة من مسارهم الوظيفي.
اآلليات القائمة أو املزمع إنشـــــــاؤها لتحســــــني إدماج البيانات واملعلومات  يرجى تبيني  -٨

َقة تلك  ــــــَ املســــــتمدة من الفضــــــاء يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بالصــــــحة العاملية، وملناس
  وتبادهلا.  البيانات

ية ختطيط وإدارة   -٩ ية يف عمل قات الفضـــــــائ ماج التكنولوجيا والتطبي ية إد يرجى تبيني كيف
  ت الطوارئ وخطط إدارة الكوارث املتصلة بالصحة.حاال
يرجى تبيني األنشــطة والوثائق املرجعية واخلطط الرئيســية ذات الصــلة مبوضــوع "الفضــاء   -١٠
  أجل الصحة العاملية". من
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جمال   -١١ يذها يف  مة واملزمع تنف قائ بادرات ال مارســـــــات وامل مة عن امل عا قدمي ملحة  يرجى ت
اء (التكنولوجيات والتطبيقات واملمارســات واملبادرات) لدعم الصــحة االســتخدامات احلالية للفضــ

  العاملية واستبانة الثغرات، إن وجدت، يف املجاالت التالية:
  التطبيب عن ُبعد والرعاية الصحية عن ُبعد؛  (أ)  
  دراسة األوبئة عن ُبعد والصحة البيئية؛  (ب)  
  علوم احلياة الفضائية؛  (ج)  
  االت الطوارئ الصحية؛إدارة الكوارث وح  (د)  
  جماالت أخرى.  )ه(  

   


