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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 الدورة الثامنة والخمسون 

 2021شباط/فبراير  12-1فيينا، 

 *من جدول األعمال المؤقت 15البند 
    الفضاء والصحة العالمية

والتجارب والممارسات  الردود الواردة على مجموعة األسئلة المتعلقة بالسياسات    
 في مجال تسخير علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العالمية

 
 مذكرة من األمانة  

 
 مقدمة  - أول  

، اتاق 2019في الدورة الســاة ــل والنمســين للفنل الارعلل الولملل والتانلل، الموا ةة في شــباط/ فبراير   -1
الاريق الوامل الموني بالاضـــــــــــــال والاـــــــــــــحل الوالملل التاب  للفنل الارعلل علة مفم عل من األ ـــــــــــــ لل المتولال 

ال ألغراض الاـحل الوالملل اال يلال بالسـلا ـاو والتفارو والممار ـاو في مفال تسـنير عل ك وتون ل جلا الاضـ 
A/AC.105/1202 علة الــدول  2020و 2019، المرفق الثــالــل، التــلييــل الثــاهي ، لتوممفــا األمــاهــل في عــامي

عمـل الاريق الوـامـل األعضــــــــــــــال في اللفـنل والمنلمـاو الحل مـلل اـلدولـلل والمنلمـاو غير الحل مـلل، وفـاا لن ـل  
 ، المرفق الثالل، التلييل األول . A/AC.105/1202المتودةة السن او اال يلال 

إلة الدول األعضــــال تدع لا إلة   2020تشــــرين األول/برت بر  16                              وبنال علة ذلك، و جفت ر ــــالل في  -2
لوي يتســــــــــنة عرض   2020تشــــــــــرين الثاهي/ه فمبر  13 ــــــــــ لل في م عد بقاــــــــــا   تاديم رةوة علة مفم عل األ

 المول ماو المادمل علة اللفنل الارعلل في ةورتفا الثامنل والنمسين.

وقد بعدو األماهل لل  ال يلال علة ب اس المول ماو ال ارةة من  ت ةول بعضال لي ب تراللا وبلماهلا  -3
 .واللابانوباراغ اي وتركلا والملسلك 

  

 

 * A/AC.105/C.1/L.387. 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.387
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 الواردة من الدول األعضاء  الردود  - ثانيا  
 

 أستراليا  

 
 ]األصل: باإلهوليزيل[

  [2020الثاهي/ه فمبر  تشرين 13]
 1السؤال 

                                                                                                       وق وت الشــــابل المونلل بالمن ال الا بلل الفن بلل با ــــتراللا، ولي وكالل تابول لحل مل الو من لل األ ــــتراللل،   
ــا  في عاك ملكرة تاالم م  اإلةارة   ــال بال  ياو المتحدة األمريللل اها ــ ، ما زالت  1993 ال طنلل للمالحل الف يل والاضــ

ــاريل حتة ادن. وتحدة ملكرة التاالم شــــــــروط التواون في المن ال الا بلل الفن بلل بين برامو موينل بشــــــــابل عل ك    ــــــ
 ل بالمن ال الا بلل الفن بلل با تراللا.  الحلاة التابول لنا ا وفرع طب المناطق الا بلل التاب  للشابل المونل 

 
 2السؤال 

اعتبرو الففاو المونلل في األو اط الفامالل بن إهشال منتدى علة شبلل اإلهترهت   ف ي فر  احل  
مايدة للت اصــــــل، مما يتلا هشــــــر الم ااــــــل  ومناقشــــــتفا ف ر مف رلا ضلما يتولق بالبرامو والاضــــــايا والتحديثاو 

ــ ل إلة اإلهترهت لدى بو  الميداهلل. غير بن  ــل علة ال صـ ــا إلة بن الاي ة المارواـ ــارو بيضـ لل  الففاو بشـ
 المؤ ساو قد تحد من فائدة ذلك المنتدى.

 
 3السؤال 

                                                                                                بهشـاو األراةيملل األ ـتراللل للول ك اللفنل  ال طنلل لول ك الاضـال وا تاـال الال ـلوي االلفنل األ ـتراللل  
خ ل بون ان "ب ـتراللا في الاضـال: خ ل ا ـتراتلفلل لول ك الاضـال". ووكالل الاضـال                              لول ك الاضـال ، والتي  ـتنا  ل 

ــد ال كالل وتت افق م  النفو الرامي  ــال م  مااصـ ــتراتلفلل، إذ إهفا تراعي ا تسـ ــي للن ل ا  ـ ــتراللل راع  رئلسـ                                                                                                       األ ـ
ول ـيل في بهشــــــــــــــ ـل البحـل إلة تحايق "قازاو  ـــــــــــــــباقـل" الـلي تتبوـ  في تحـدـيد المفـا و التي ينب ي إيال لـا األ

والت  ير. وتفدف الن ل ا  ــتراتلفلل إلة توزيز ا ــتنداك الاضــال في مفا و ا قتاــاة األو ــ  ه اقا، ومنفا 
 ق اع الاحل وال ب، عن طريق زياةة ذلك ا  تنداك وت  ير  علة الس ال. 

لاة الاضــــائلل، يركز علة ويتب  اللفنل األ ــــتراللل لول ك الاضــــال فريق عامل موني بالاــــحل وعل ك الح 
عل ك الحلاة الاضـــائلل وللل علة النتائو الاـــحلل/الممار ـــاو الســـريريل المنبثال من التااعل م  ق اع الاضـــال. 
و ـلادك الاريق الوامل تاريرا بوللا إلة اللفنل األ ـتراللل لول ك الاضـال عن السـبل المثلة لتوزيز ملاهل ب ـتراللا في 

 حلاة الاضائلل خالل الواد الااةك، عن طريق ا ا الع بما يلي:الساحل الدوللل لول ك ال

ال ق ف علة الارص المتــاحــل والمفــا و التي يتوين إيال لــا األول يــل في  ــــــــــــــلــال الومــل  اب  
 واألهش ل الرياةيل في ميدان طب الاضال؛

ــرا   او   ــمن حاــــ ــال يتضــــ ــتراللل لول ك الاضــــ والم ارة المتاحل   للادراوتاديم تارير إلة اللفنل األ ــــ
حاللا في المفال والتي  ــــــتو ن متاحل في المســــــتابل؛ ويحدة الارص المتاحل وا حتلاجاو الم ل بل وا بتواراو 
المملنل علة الاــــويد ال طني و/بو الدولي في الواد المابل؛ وياترت ا ــــتراتلفلاو و ــــبال لت فير الم ارة الالزمل 

 حد؛ دة إلة بقاةمن بجل زياةة الارص الفدي 

ــتراللا علة  اج   ــال في ب ــــــــ ــل الن  او المابلل وخ ل التنايل للنف ض با اع طب الاضــــــــ مناقشــــــــ
 الاويد ال طني.
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 4السؤال 

ــاة الف يل ووزارة 2020-2019خالل الاترة   ــتراللل الدعم لملتب األرصــــــــ ــحل األ ــــــــ ، قدمت وزارة الاــــــــ
ل عن م جاو الحر. وجم  المشروع بين البلاهاو الزراعل والملا  والبي ل في تنايل مشروع الحد من ال ضلاو الناجم

 Digital Earth Australiaالاــحلل وا جتماعلل والبي لل، بما في ذلك مفم عاو البلاهاو المســتمدة من مناــل 
ــلل بارتااع ةرجاو  ــحلل المتاـ ــ رة وطنلل للمناطر الاـ ــم النتائو صـ ــتراللل . وتر ـ ــل "األرض الرقملل" األ ـ امناـ

 حال ب تراللا، بما في ذلك تحليل ملاهي يشمل ع اصم جمل  ال  ياو واألقاللم.الحرارة في جمل  به 

                                                                                    وقد ااـ لوت وزارة الاـحل األ ـتراللل في السـابق بتحليل لحا و تاشـي األمراض شـمل ت اـلا ت ز ع  
 مناطر اإلصابل بشلل األطاال في ب تراللا با تنداك المول ماو الف راضلل الملاهلل الوالملل.

ــتند إلة ما وينشــــر   ــبللل تســ ــترالي للاــــحل والرعايل ا جتماعلل باهتلاك تاارير ومنتفاو شــ الموفد األ ــ
                                                                                                يفمو  من البلاهاو في مفالي الاــــــــحل والرعايل ا جتماعلل، وت ســــــــتندك فيفا البلاهاو علة مســــــــت ياو ج راضلل 

، وكثيرا ما ينشـــــــــــــر لل  منتلال. ويفري الموفد بيضـــــــــــــا تحليالو ملاهلل لبلاهاو الاـــــــــــــحل والرعايل ا جتماعلل
 التحليالو علة م قو  الشبلي. 

ويحرص الموفد علة ت فير مول ماو إحاــائلل يملن للحل ماو والمفتمواو المحللل بن تســتايد منفا   
ــد بفا عند اتناذ الاراراو  ــترشـــ ــلان والندماو المفتمالل، وبن تســـ ــحل واإل ـــ ــائل الاـــ في توزيز النااش ح ل مســـ

ظ الموفد ببلاهاو قلمل مسـتمدة من طائال وا ـول من البلاهاو التي يفموفا في مفالي بشـان لل  المسـائل. ويحتا
الاحل والرعايل ا جتماعلل، م زعل وفق مفم عل متن عل من التاسلماو الف راضلل، مثل التاسلم بحسب مناطق 

ســـاحل  ، وبحســـب مناطق بصـــ ر مSA3و SA2الاـــحل الوامل، وبحســـب المناطق اإلحاـــائلل امن المســـت يين 
من ذلك. وتنضــ  البلاهاو الناصــل بالمناطق الاــ يرة المســاحل لضــ ابل صــارمل للمحافلل علة الناــ صــلل 
والســــــــــريل. فال يملن في بو  األحلان اإلفاةة بالنتائو المتولال بفمل  المناطق في ب ــــــــــتراللا في الحا و التي 

إلة الوشــع عن مول ماو خاصــل بو  ــريل. يملن بن تؤةي فيفا األرقاك الاــ يرة المااة بفا في بو  المناطق 
ــدت  من  ــان فتا باو ا طالع الواك علة برصــــــ ــل محدةة بشــــــ ــلا ــــــ وفي المرحلل الحاللل،   ت جد لدى الموفد  ــــــ
البلاهاو الف راضلل الملاهلل. ويملن ا طالع علة مفم عاو البلاهاو المنشـــــــــ رة بحســـــــــب الت زي  الف رافي عبر 

 .www.aihw.gov.au/about-our-data/aihw-data-by-geography :الرابل التالي

ــ يرة للففاو المونلل الرئلســـلل    ــت ى المناطق الاـ وين ل الموفد إلتاحل البلاهاو الف راضلل الملاهلل علة مسـ
 لتلك البلاهاو، وذلك ضلما ينص مشروعين يض ل  بفما الموفد. من خالل ت فير إملاهلل ال ص ل ادمن 

                                                          ، هشــــــرو حل مل ب ــــــتراللا ملع الوناوين ال طني المرم ز ج راضلا 2016شــــــباط/فبراير   26وفي  
(G-NAF)  ومفم عاو البلاهاو المتولال بالحدوة اإلةاريل، وكاللما من إعداة شــركلPSMA Australia ولي ،

ــركل تابول للا اع الوا ــ  في شــ ــائلل التســ ــ ل األورال الماللل تملوفا حل ماو ال  ياو الاضــ ــفلل في  ــ ك غير مســ
ب تراللا، بي حل مل الو من لل وحل ماو ال  ياو واألقاللم. وتتلاة الشركل بلاهاو الم اق  الملاهلل من كل و يل 

بلاهاو الم قالل، بحيل قضــــــــائلل، يم تا ك بت حيدلا وتنســــــــلافا وتفملوفا في شــــــــلل مفم عاو وطنلل مرجالل لل
يملن ا ــــــــــــــتندامفا في ت بلااو المالحل الشــــــــــــــناــــــــــــــلل، وتن لل البنلل التحتلل، والتن لل ل عمال التفاريل  
ــاو.  ــلا ــ ــ  الســ ــتلل وغيرلا من الندماو، وتاديم الندماو الحل ملل، وواــ وتحليلفا، والتن لل للندماو الل جســ

                                                      المرم ز ج راضلا ومفم عاو بلاهاو الحدوة اإلةاريل مفاها                                               وقد ب تلا اإلصــــــــــــــدار األول من ملع الوناوين ال طني
للمستوملين النفائيين ألغراض ا  تنداك وإعاةة ا  تنداك من خالل ب ابل البلاهاو اإللوتروهلل الناصل بحل مل 

                                        ر صلغ محد يل من البلاهاو كل ياليل بشفر.          . وت نش  2016شباط/فبراير  26في  (www.data.gov.au)ب تراللا 

http://www.aihw.gov.au/about-our-data/aihw-data-by-geography
http://www.data.gov.au/
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ملي ن ةو ر ب ــترالي في مشــروع مناــل "األرض الرقملل" األ ــتراللل،  36,9وتســتثمر حل مل ب ــتراللا  
ــاتللل للوشـــــــــع عن بي ت يراو ماةيل ت رب في جمل  بهحال األرااـــــــــي  ولي مرفق رقمي يســـــــــتندك البلاهاو الســـــــ

ــب ل من ا ــت ى غير مسـ ــتراللل بمسـ ــناعل األ ـ ــل للملاتب الحل ملل وةوائر الاـ ــتومال المناـ ــي تات ا ـ ــيل. و ـ                                                                لتااـ
واألفراة، بما يلال ا  ـــتااةة من طائال وا ـــول من الت بلااو مثل رصـــد الت يراو البي لل والاـــحلل. ومن األمثلل 

  علة ذلك ا تنداك الا ر الساتللل لرصد تاشي األمراض وتحسين ا تراتلفلاو الحد من مناطر الو ارث.

وقد بهشـــــــــاو وزارة الاـــــــــحل األ ـــــــــتراللل مركزا لتفمل  الم ارة المتولال بملافحل مرض فيروس ك روها  
 ، يحت ي علة مول مــاو م ي قــل عن علــاةاو بمراض الففــاز التناســــــــــــــي في الو من لــل والمرارز 19-ار فيــد

ــا علة مول ماو عن بمارن تادي 19-ال طنلل لتايلم ك فيد ــنين  . ويحت ي مركز الم ارة بيضـــ م خدماو رعايل المســـ
ــولاو الوامل والناصــــل، واألطبال المتناــــاــــين في طب األمراض وفي بمراض الففاز  ــتشــ ــتراللا، والمســ في ب ــ
التناسـي، والممار ـين الوامين. ويحسـن مركز الم ارة من إملاهلل ا  ـتااةة من الم ج ةاو الف راضلل الملاهلل من 

علة المســــــــت ى ال طني، وإبراز البلاهاو البال ل  19-لو فيدخالل التملين من ا اــــــــ الع باهشــــــــ ل للتاــــــــدي 
 األلملل، مثل بمارن م اق  ا ختبار، علة المست ى المحلي.

 
 5السؤال 

ــين الوامين والمفنيين    ــحلل مول ماو ج راضلل عن الممار ـــــــــــ ــمن الدليل ال طني للندماو الاـــــــــــ يتضـــــــــــ
 والندماو الاحلل.الاحيين واألطبال المتنااين وغير ذلك من المرافق 

ويولع الموفد األ ــترالي للاــحل والرعايل ا جتماعلل حاللا علة ا ــتوشــاف خلاراو البرامفلاو والت بلااو   
 التي يملن ا تندامفا في الترميز الف رافي لمفم عاو البلاهاو المتولال بالاحل والرعايل ا جتماعلل. 

 
 6السؤال 

 الوامل الموني بالاحل وعل ك الحلاة الاضائلل.بنا ص الاريق  3اهلر الرة علة السؤال  
 

 7السؤال 

من الركائز ا  ـتراتلفلل التي تسـتند إليفا وكالل الاضـال األ ـتراللل في ا ـتراتلفيتفا المون هل "التادك في  
ريف " ركيزة "اإللفاك"، التي تفدف إلة تو2028-2019الاضــال: ا  ــتراتلفلل الاضــائلل المدهلل األ ــتراللل للاترة  

الشـــباو بابراز إهفازاو ب ـــتراللا في مفال األهشـــ ل الاضـــائلل ب رض تحايزلم علة الومل في مفن في مفا و 
الول ك والتون ل جلا والفند ل والرياالاو، وةعم النم  في الا ى الواملل في مفال الاضال في المستابل. وتفدف 

الاـدراو في ق ـاع الاضــــــــــــــال. وفي حين بن لـل  لـل  الركيزة بيضــــــــــــــا إلة ال ق ف علة الارص المـتاحـل لتوزيز 
ا  ـــتراتلفلل للســـت مرتب ل صـــراحل با اع الاـــحل، فاهفا ت فر ب ـــا ـــا للت  ـــ  في بنال الادراو لم اربل النم  

 اللي تشفد  ب تراللا في صناعل الاحل الاضائلل. 

لتماك بالاضــال بين  وذكرو إحدى الففاو الفامالل المونلل بهفا علة علم ببرامو تفدف إلة تحايز ا  
ــاو طائال من المفاراو الالزمل لت  ير تون ل جلا  ــفلوفم علة ارتســ ــت ى المدارس الثاه يل وتشــ ال الو علة مســ

 الاضال وا تندامفا. ويملن التورف علة مثال لفل  البرامو في مدر ل لاملت ن الثاه يل في بةياليد.  

البرامو المفتماـلل في ت عـلل المفتم    وغير  من  (Space Expo)ويســــــــــــــفم برهامو مورض الاضــــــــــــــال   
. ل ل الدراـ ــــــ المحلي ويشـــــــف  ال الو علة التااعل م  برهامو األهشـــــــ ل الاضـــــــائلل منل مرحلل مبلرة من حلاتفم 

 بن لل  البرامو تركز علة م اال  الول ك والتون ل جلا والفند ل والرياالاو وللل ال ب وعل ك الحلاة. بيد
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 8السؤال 

ــتراتلفلل ج راضلل ملاهلل لبنال الادراو في   ــحل والرعايل ا جتماعلل ا ـ ــترالي للاـ ت جد لدى الموفد األ ـ
                                                                                                مفال بلاهاو هلم المول ماو الف راضلل وتحليلفا واإلفاةة بفا من خالل منتفاو ت تات عبر شبلل اإلهترهت. 

لة تحســـــــــين النلم الوالملل ملي ن ةو ر في جف ة تفدف إ  260وتســـــــــتثمر حل مل ب ـــــــــتراللا برثر من  
لتحديد الم اق  وا ـــــتحداث طرائق جديدة تملن الاـــــناعاو المونلل من ال صـــــ ل إلة الاـــــ ر الســـــاتللل وبلاهاو 
تحديد الم اق  والمالحل والت قيت، ومن ا ـتنداك تلك الاـ ر والبلاهاو ةعما للت بلااو ال بلل والاـحلل. ويشـمل 

 ذلك ا  تثمار ما يلي:

ن ةو ر ب ـــــــترالي إلهفاز هلاك توزيز  ـــــــاتلي ي فر الادرة علة تحديد الم اق  بدقل ملي   160 اب  
 ـــــــم في جمل  بهحال ب ـــــــتراللا،  ـــــــتو ن ل  ت بلااو في مفالي الزراعل والتودين وفي ق اعاو  10تاـــــــل إلة 

 اقتااةيل بخرى؛

ــال مرفق وطني لتحديد الم اق   ـــــــ ف يلال زياةة 64 او   ــترالي إلهشـــــ اإلهتاجلل  ملي ن ةو ر ب ـــــ
ــييد، من خالل  ــاةيل، بما في ذلك النال والزراعل والتودين والتشـــ وتنشـــــلل ا بتوار في عدة من الا اعاو ا قتاـــ

 ت فير بلاهاو برثر ةقل في إطار النلم الوالملل لتحديد الم اق ؛ 

ملي ن ةو ر ب ــــــترالي لمشــــــروع مناــــــل "األرض الرقملل" األ ــــــتراللل االتي  ــــــبق بن  36,9 اج  
  .3 قشت في  لال الرة علة السؤال ه 

 
 9السؤال 

تؤخل في الحســبان باــ رة روتينلل في   ل الف ي صــارو النشــراو الف يل التي ياــدرلا ملتب األرصــاة  
بهشــــ ل التالب لااــــل الاــــلف. وت فر لل  النشــــراو تنبؤاو ج يل بشــــان احتما و وق ع الو ارث ال بلالل في 
                                                                                                   م  ــم الاــلف وبه اع تلك الو ارث. وي ســترشــد بتلك التنبؤاو في إعداة ا ــتراتلفلاو إةارة المناطر علة مســت ى 

 لاضائلل قبل بدل الالف.رل حل مل من حل ماو ال  ياو ا

ــر   ــواف التتب  الف رافي الملاهي لم ج ةاتفا من المرافق واألفراة. وكللك فوند هشـ ــتندك لي او اإل ـ وتسـ
بفرقل المســــــــــــاعدة ال بلل األ ــــــــــــتراللل خارج البلد، يحمل بفراة لل  األفرقل بجفزة للتتب  عن طريق النلم الوالملل 

 لتحديد الم اق .

 
 10السؤال 

ــير وك  ــائلل تشـ ــتراتلفلل الاضـ ــال: ا  ـ ــتراتلفيتفا المون هل "التادك في الاضـ ــتراللل في ا ـ ــال األ ـ الل الاضـ
" إلة "بهشـــــــــــــ ل البحل والت  ير الراملل إلة تحايق "قازاو  ـــــــــــــباقل " 2028-2019المدهلل األ ـــــــــــــتراللل للاترة  

د ال طني. ويرة ذكر كل من باعتبارلا من المفا و ذاو األول يل في األهشــــــ ل الاضــــــائلل المدهلل علة الاــــــوي 
طب الاضــــــــــــال والبي ل جلا التركيبلل اــــــــــــمن المفا و المن  يل علة فرص متاحل في ميدان البحل والت  ير، 

 والتي يملن بن تنم  وتاضي إلة تح ل جلري في ق اع الاضال في ب تراللا. 

 الحلاة الاضائلل.بنا ص الاريق الوامل الموني بالاحل وعل ك  3رة علة السؤال اهلر الو  

 
 11السؤال 

للبح ث التواوهلل امركز  ــمارتســاو  حاللا في تنايل "مشــروع مســحي" بفدف  SmartSatينلر مركز  
 تحديد بوج  الترابل ضلما بين منتلع الا اعاو في مفال تون ل جلا الاضال. 
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 الاضائلل.بنا ص الاريق الوامل الموني بالاحل وعل ك الحلاة  3السؤال  اهلر الرة علةو  

ــم النرائل الثابتل من بجل التاــــدي   ــم النرائل التااعللل ور ــ وقد ا ــــتندمت وزارة الاــــحل كال من ر ــ
. وشــــــمل ذلك ا ــــــتنداك البلاهاو الف راضلل 2020و 2019لحالل ال  ارئ الناجمل عن حرائق ال اباو في عامي 

ــبلل  ــبلل المول ماو EMSINAالملاهلل ال ارةة بالبل المباشـــــر عبر شـــ الملاهلل إلةارة ال  ارئ ، إلة جاهب  اشـــ
 المفم عاو الرئلسلل من البلاهاو الملاهلل المتولال بالاحل ورعايل المسنين.

وا ــــــتندمت وزارة الاــــــحل بيضــــــا ر ــــــم النرائل التااعللل ور ــــــم النرائل الثابتل من بجل التاــــــدي لفائحل   
لل الرئلســــــــــلل مثل مفم عاو البلاهاو المتولال  . وشــــــــــمل ذلك ا ــــــــــتنداك عدة من مفم عاو البلاهاو الملاه 19- ر فيد 

ــابين بل فيد  ، ومود و ا ختبار، والمول ماو الديم راضلل، والا او الســــــــــلاهلل الضــــــــــالال، والمرافق 19- باعداة الماــــــــ
 الاحلل الرئلسلل. 

  
 ألمانيا  

 ]األصل: باإلهوليزيل[

 [2020الثاهي/ه فمبر  تشرين 13]

 
 1السؤال 

 ، التي هشـرتفا ال زارة ا تحاةيل للشـؤون 2017المون هل "رقمنل صـناعل الرعايل الاـحلل" اتشـير ال رقل  
ا قتاــاةيل وال اقل ل رض مناقشــل المســائل الرئلســلل في للا الم اــ ع، إلة به  من المملن ومن المســتاــ و 

لتحتلل لالتاــال عن بود،  ا ــتنداك و ــائل من قبيل الرقمنل، والت بيب عن بود، وت حيد موايير ت بلااو البنلل ا
 وتحسين ا تنداك بلاهاو الرعايل الاحلل، من بجل تاديم رعايل بفضل وبرثر إهساهلل للمراة. 

ورغم بن البنة التحتلل والتون ل جلاو الاضائلل ت فر بالاول حل   لمشارل وتحدياو فرةيل في ق اعاو  
ــااضلل بشـــــــا ــناعل المحللل بن تحاا  من إهفازاو بخرى، فال يزال الادر المت فر من المورفل والشـــــ ن ما يملن للاـــــ

تون ل جلل بقل من بن يتلا الت صـل إلة تايلم واف لواالة ق اع الاضـال وبةائ . و  يزال تناول م اـ ع ا ـتنداك 
البنة التحتلل والندماو الاضائلل بقل مما ينب ي في المناقشاو المتناال بشان رقمنل وتحديل ق اع الاحل 

 ل، وينب ي تشفل  ذلك ا  تنداك علة الاويد ال طني من بجل تحايز ا بتوار.وال ب الحدي 

وتشـدة وزارة الاـحل ا تحاةيل بيضـا علة بلملل إةماج التون ل جلاو والندماو الفديدة امثل الرحالو  
لن، الاضــــــائلل والرقمنل واللكال ا صــــــ ناعي  في هلاك الرعايل الاــــــحلل وفي رعايل المراــــــة. وفي ال قت الرا 

ي اج  هلاك الرعايل الاـــــــــــحلل ت يراو حا ـــــــــــمل األلملل: فالرقمنل، والو لمل، وا ـــــــــــتنداك اللكال ا صـــــــــــ ناعي 
والروب تلاو، والت ير الديم رافي، جملوفا ع امل  ـلل ن لفا تايير كبير في ق اع الرعايل الاـحلل، و ـ ف تزيد  

 من كاالة الرعايل الاحلل ال قائلل والرعايل ال بلل.

لوناصر المح ريل في ا تراتلفلل الحل مل ا تحاةيل األلماهلل في مفال الاضال، المون هل "تفي ل وبحد ا 
ق اع الاضــال في بلماهلا للمســتابل"، ل  توزيز الروابل بين صــناعل الاضــال والا اعاو األخرى. ويتماشــة ذلك 

ل الاضـــــــال وت  ير ب ـــــــ ال جديدة. م  الفدفين المتمثلين في ت  ـــــــل  ه ال النبرة الانلل ا  ـــــــتراتلفلل في مفا
وةعما للتااعل ا  ــــتراتلفي ضلما بين ق اعي الاضــــال والاــــحل علة وج  التحديد، زاةو إةارة الاضــــال بالمركز 

  INNOspaceاأللمــاهي لشــــــــــــــؤون الاضـــــــــــــــال الف ي مؤخرا من تركيزلــا علة لــل  المســـــــــــــــالــل من خالل مبــاةرة 
ــت ى ا تحاة األوروبي لل ق ف  www.dlr-innospace.deا ــت ى ال طني وعلة مسـ ، التي تفيئ محاال علة المسـ

 علة الحل ل المتودةة الا اعاو وا تفالل تنايللا.

http://www.dlr-innospace.de/
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إلة اـــمان     https://space2health.deا  Space2Health، تفدف شـــبلل  INNOspaceوفي إطار مباةرة  
ا ـــــتدامل التااعل بين ق اعي الاضـــــال والاـــــحل، وال ق ف علة م ااـــــل  للتواون المشـــــتر  وا ـــــتفالل ذلك التواون.  

ــرا جديدا في مباةرة  ــبلل عناـ ــلل الشـ ــال توال التباةل الملثع للموارف واألفوار بين   INNOspaceوتشـ ــل اتاـ ومناـ
عابرة للا اعين وإيفاة وت طيد بوج  التآزر بينفما. وفي ق اعي الاضـــــال والاـــــحل. وتفدف الشـــــبلل إلة إقامل روابل 

ــباط/فبراير  ــتااةة من 2020شـــــ ــان ا  ـــــ ــال الف ي مؤتمرا بشـــــ ــؤون الاضـــــ ــال بالمركز األلماهي لشـــــ ، عادو إةارة الاضـــــ
التون ل جلاو والندماو الاضـــــــائلل في ق اع الاـــــــحل في شـــــــت ت ارو، بلماهلا. وكان الفدف من المؤتمر ل  ال ق ف 

ملاهاو التي تن  ي عليفا الت بلااو المبتورة   ــــــتنداك الســــــ اتل في رصــــــد األرض والمالحل وا تاــــــا و،  علة اإل 
وكللك إملاهلل هال التون ل جلا إلة ق اع الرعايل الاـــــحلل. وجم  المؤتمر بين بخاـــــائيين في مفال الاضـــــال وخبرال 

 كللاو ال ب. في الرعايل الاحلل، بما في ذلك ممثل ن لشركاو التامين الاحي و 

ولنا  ترتيب مؤ ـسـي قائم منل بمد بويد بشـان التواون والتااعل بين ق اعي الاـحل والاضـال الف ي،  
ــاهـــي لشـــــــــــــــــؤون الـــاضــــــــــــــــــــال الـــفـــ ي  ــابـــ  لـــلـــمـــركـــز األلـــمـــــ ــد طـــــــب الـــاضــــــــــــــــــــال الـــفـــ ي الـــتـــــ  ولـــ  مـــوـــفـــــ

 . ويفري الموفد بح يا متودةة التناــاــاو في مفال الاــحل www.dlr.de/me/en/desktopdefault.aspxا
البشــــريل واألةال البشــــري في الاضــــال، بينال ال يران وعلة األرض. وتتناول البح ث البي ل جلل وال بلل والناســــلل 

ف مالشــــــتفم ريفا الموفد آيار اللروف البي لل في ادللاو األ ــــــا ــــــلل التي تحلم صــــــحل البشــــــر ومرو التي يف
التون ل جلل مباشـــــــــــرة من خالل ت بلااو  ا بتواراوهتائو البح ث و                                   . وي نا ل ما يت صـــــــــــل إلل  الموفد من وبةاللم

ــحل ال ــلل وطبلل حي يل. وفي إطار الموفد، يولع فريق عامل موني بالاــــــ ــل كلولل ت فير هاســــــ رقملل علة ةرا ــــــ
 التون ل جلاو الحديثل علة الاويد المحلي للمراة عن بود.

ــحل تفربل   ــال والاـــ ــلي في  " ا  Myotonesومن األمثلل الومللل علة التواون بين ق اعي الاضـــ الت تر الوضـــ
ــاضـــــــــــــــــــــال"  ا  -www.dlr.de/content/en/articles/missions-projects/horizons/experimente-horizons الــــــ

myotones.html التي بجريت خالل بوثل ، Horizons   التي قاك بفا المالت الاضــــائي بلوســــندر غير ــــت إلة مح ل
ــال الدوللل في عاك   ــلل للوضـــــالو  ا ـــــتفدف المشـــــروع تحليل الناـــــائص المللاهلللل الحي يل . و 2018الاضـــ ــا ـــ األ ـــ

ــ  الراحل   ــريل في واــــ ــالو البشــــ الفللللل ب ريال غير اقتحاملل من خالل قلاس وتايلم الت يراو التي ت رب علة الوضــــ
بســبب اهوداك الفاذبلل. وكاهت التفربل يمرة جفد تواوهي بين مســتشــاة شــاريتل  برلين الفاموي، وجامول  ــاويفامبت ن،  

رة الاضـــــال بالمركز األلماهي لشـــــؤون الاضـــــال الف ي، ووكالل الاضـــــال األوروبلل.  ، وإةا Myoton ASوالشـــــركل ال بلل  
ويملن ت بيق الر ى التي خلاـــت إليفا لل  التفربل من بجل ال صـــ ل ببرامو التاليل والتدريب إلة المســـت ى األمثل،  

 ومللل. م  التملين من إجرال تايلم م ا عي لاواللل لل  البرامو في الالاةاو وفي الممار ل ال 

، بو "المرافق التااعلي  CIMONومن األمثلل األخرى للتواون المثمر بين ق اعي الاحل والاضال الروب و  
ــن" ا  ــيـ ــالحـ ــمـ ــم الـ ــاـ ــاـــــــل ألطـ ــنـ ــتـ ــمـ -www.dlr.de/content/en/articles/news/2018/1/20180302_cimon-the الـ

intelligent-astronaut-assistant_26307.html ،    ــائيين قائم علة اللكال ــتال للمالحين الاضـــــــــ ــاعد مســـــــــ ول  مســـــــــ
ل  يمرة جفد تواوهي   CIMON. والروب و 2018                                                           ا صــ ناعي، وقد ب وفد إلة مح ل الاضــال الدوللل مرتين منل عاك  

بين إةارة الاضـال بالمركز األلماهي لشـؤون الاضـال الف ي وشـركل إيرباص وشـركل آي بي إك ومسـتشـاة جامول ل ةضلغ  
ســـلميللان في مي هلو، ول  يفدف إلة ةعم المالحين الاضـــائيين في توزيز كاالة عملفم. وبالنلر إلة كثرة تورض  مار 

  CIMONالمالحين الاضـائيين للضـ  ط الناسـلل، يسـوة الولمال في جامول ل ةضلغ مارسـلميللان إلة ةرا ـل ما إذا كان 
ومن يم تاليل توراــــفم للضــــ  ط الناســــلل. ويملن بن يملن بن يؤةي ةور الشــــريك والمســــاعد للمالحين الاضــــائيين، 

تشمل الت بلااو المحتملل لفلا الومل علة األرض ةعم المفند ين والباحثين واألطبال، وموالفل ا  تاساراو الم جفل 
 با تنداك اللكال ا ص ناعي بشان األعراض ال بلل، وتاديم المساعدة الي ملل للمسنين اللين يالش ن بمارةلم. 

  

https://space2health.de/
http://www.dlr.de/me/en/desktopdefault.aspx
http://www.dlr.de/content/en/articles/missions-projects/horizons/experimente-horizons-myotones.html
http://www.dlr.de/content/en/articles/missions-projects/horizons/experimente-horizons-myotones.html
http://www.dlr.de/content/en/articles/news/2018/1/20180302_cimon-the-intelligent-astronaut-assistant_26307.html
http://www.dlr.de/content/en/articles/news/2018/1/20180302_cimon-the-intelligent-astronaut-assistant_26307.html
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 2السؤال 

التنسيق الاوال بين منتلع الففاو الااعلل ال طنلل والدوللل بشان الاضايا الوالملل ل  بمر مستا و  
من حيل المبدب. وضلما يتولق بمســــــــالل الاــــــــحل علة وج  الناــــــــ ص، فاد بينت جائحل مرض فيروس ك روها 

لاضــــــائلل ةورا لاما في رصــــــد تبواو   الحاجل إلة التواون علة ه ال عالمي. وقد بةو الت بلااو ا19-ار فيد
الفائحل وآيارلا اعلة  ـــبيل المثال من خالل رصـــد األرض با ـــتنداك الســـ اتل  وفي التولف م  الحلاة في مل 
فيروس ك روها اعلة  ــــبيل المثال عن طريق الت بيب عن بود با  ــــتواهل بالتون ل جلا الاضــــائلل . وباإلاــــافل 

واراو يملن ا ــتندامفا علة األرض وفي الحلاة الي ملل، بما في ذلك ضلما إلة ذلك، يســتحدث ق اع الاضــال ابت 
ــايا الاـــــحل الوالملل. ومن خالل المول ماو وا تاـــــا و والتواون، تن  ي التون ل جلاو والندماو  يتولق باضـــ

 الاضائلل المت  رة علة إملاهلل التادي للتحدياو الرالنل في مفال الاحل.

ق ضلما بين الففاو الااعلل بشــــــان المســــــائل المتاــــــلل بالاضــــــال والاــــــحل ولللك فان تحســــــين التنســــــي  
الوـالمـلل، وادلـلاو التي يملن من خاللفـا تحايق ذـلك علة ال جـ  األرمـل، ل  بحـد المفـا و المفمـل التي ينب ي 

 للاريق الوامل الموني بالاضال والاحل الوالملل بن ينلر فيفا. 

ــدة، ينب ي، علة وج  ال  ــيق الاائمل وفي للا الاــ ناــــ ص، بحل الولولل التي يملن بفا دللاو التنســ
ــحل الوالملل. ولدى  ــال والاــ ــلل بالاضــ ــائل المتاــ ــان المســ ــيق الاوال بشــ ــا التنســ ــال بن تتلا بيضــ في مفال الاضــ
ا جتماع المشــتر  بين ال كا و بشــان بهشــ ل الاضــال النارجي اآللل األمم المتحدة للاضــال   ــفل مشــف ة ل  

ين كلاهاو األمم المتحدة لمناقشـل المسـائل المتولال با ـتنداك تون ل جلاو الاضـال في بهشـ تفا. وفي في الفم  ب 
، بعد ملتب شــــؤون الاضــــال النارجي ومنلمل الاــــحل الوالملل وكلاهاو بخرى تاريرا خاصــــا ممتازا 2015عاك 

ــال عن  ــدر في إطار آللل األمم المتحدة للاضــ ــتندك بفا كلاهاو األمم المتحدة بالاول وديدة التي ال قائ ال ر صــ تســ
 . وا ـــــتناةا إلة تلك التفربل اإليفابلل، A/AC.105/1091عل ك وتون ل جلا الاضـــــال في مفال الاـــــحل الوامل ا

ان الاضال والاحل الوالملل ةاخل التنسيق بش يملن دللل األمم المتحدة للاضال بن تستوشع  بال بخرى لتوزيز
منل مل األمم المتحدة، وذلك مثال من خالل التواون والتنســيق باــ رة بويق بين ملتب شــؤون الاضــال النارجي 
ومنلمل الاـــحل الوالملل. ويملن بن تشـــمل ادللاو األخرى تســـملل مرارز متواوهل م  منلمل الاـــحل الوالملل، 

 ي تركز علة عل ك وتون ل جلا الاضال باهش ل لدعم برامو المنلمل.بحيل تض ل  المؤ ساو ال طنلل الت 

ــاففا األخل بماف ك يفم  بين ملاتب ةعم إقللملل وبنة تحتلل   ــتوشــــ ــبل األخرى التي يملن ا ــــ ومن الســــ
                                                                                                شـــــــــــبللل، علة غرار الملاتب اإلقللملل والبنة التحتلل التي ب هشـــــــــــ ت في إطار برهامو األمم المتحدة   ـــــــــــتنداك 

او الاضـائلل في إةارة الو ارث وا  ـتفابل في حا و ال  ارئ ابرهامو  ـبايدر ، وذلك بفدف الربل بين المول م
ــبلل  ــبل من شـــــ ــائلل والدوائر المونلل باةارة الو ارث. ويملن تاديم مول ماو عن النبراو الملتســـــ األو ـــــــاط الاضـــــ

"Space2Health " ئلل والاحلل.الملك رة آهاا ضلما يتولق بالفم  بين األو اط الاضا 
 

 3السؤال 

ــتنداك   ــتااةة من التون ل جلاو الاائمل علة ا ـ ــ ع ا  ـ تود م ي قلل المول ماو بحد الف اهب المفمل في م اـ
مدى اعتماة فواللل إجرالاو التاــدي ل وب ل علة تواون   19- الاضــال لدعم الاــحل الوالملل. وقد بينت جائحل ك فيد 

ل الحاــــــ ل علة الت بلااو الاضــــــائلل وا ــــــتندامفا، ينب ي بن يل ن ب  ــــــ   المفتم  كلل. ومن بجل تحســــــين إملاهل 
المســـتندمين بن يو ل ا علة المول ماو المادمل إليفم. ومن ادللاو التي يملن ا ـــتوشـــاففا ا ـــتنداك الت قلواو الرقملل  

وارةة من ماـــــــــاةر في الت بلااو الاـــــــــحلل الاائمل علة التون ل جلاو الاضـــــــــائلل للتحاق من بن المول ماو المادمل 
م ي قل، مثل ال كا و الاــــــحلل الدوللل بو ال طنلل، ولم تتورض للتالعب. ويملن ا ــــــتنداك الت قلواو الرقملل بيضــــــا 
ـــحل الـواـمل من خالل كـلان آخر ل رض ةعم اتـناذ  ــاـفل المول ـماو المتولـال ـبالتحلـيل المـلاهي لبـلاـهاو الاـــــــــــ عـند إاـــــــــــ

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1091
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داك ب ـــاليب المااتلا الوم ملل والناصـــل إللحال ت قل  رقمي باي مول ماو  الاراراو. وباإلاـــافل إلة ذلك، يملن ا ـــتن 
 الاضائي.  ملاهلل رقملل مشارة بو غير مشارة من المفال الاحي بو 

 
 9و 8و 6و 5و 4األسئلة 

 قد يتسنة تاديم مزيد من المول ماو في مرحلل  حال. 
 

 7السؤال 

ــال الف ي مرفاا للبح ث ال بلل يحمل    ــؤون الاضـ ــال الف ي التاب  للمركز األلماهي لشـ ــم موفد طب الاضـ يضـ
، ول  ملرس لدرا ــل المشــارل المتاــلل بالرحالو الاضــائلل المال لل، والتي قد تســار حل لفا بيضــا عن envihabا ــم  

ل ومالزمل الاراش والوفز عن الحركل والوزلل.  ت بلااو مايدة في التـادي لمـشارل الحلاة علة األرض، مثل الـشلن خ 
ومن خالل ت فير مفم عل وا ـول من فرص البحل، يتلا للا النلاك لشـباو الولمال إملاهلل ا ـتوشـاف التحدياو التي  

  ت اج  الرحالو الاضائلل المال لل في المستابل، وكللك المشارل المتولال بالحلاة علة األرض. 

 مول ماو إااضلل عن آللاو بخرى في مرحلل  حال.تاديم  يتسنة وقد 

 
 10السؤال 

لما المبدب الرئلســي في ا ــتراتلفلل الحل مل ا تحاةيل األلماهلل في مفال الاضــال ل  ا ــتنداك الاضــال  
شـــــــــير  وتايلم األهشـــــــــ ل الاضـــــــــائلل بحســـــــــب مســـــــــالمتفا في موالفل التحدياو المفتمالل. وت  األرض مناولضل  

لـنا  إملـاـهاو كبيرة كـامـنل في ب ــــــــــــــ ال الت بلـااو والنـدمـاو التي لم تون لت ـدوا مملـنل ا  ــــــــــــــتراتلفـلل إلة بن 
لا تون ل جلاو تملينلل  من خالل البنة التحتلل الاضــائلل. وتنلر ا  ــتراتلفلل إلة األهشــ ل الاضــائلل باعتبار  إ 

ــلما في مفال الندماو  ــاةيل بخرى، و   ــ يملن بن ت فر البنلل التحتلل لســــال ــــل قلمل جديدة في ق اعاو اقتاــ
ــتندامفا في الحلاة  ــال ابتواراو يملن ا ـ ــتحدث ق اع الاضـ ــتوملين. ويسـ ــافل الم جفل إلة المسـ ذاو القلمل المضـ

ل والتواون، يملن للت بلااو الفديدة الاائمل علة ا تنداك الاضال الي ملل. ومن خالل تباةل المول ماو وا تاا
ــاة وبن تؤةي ةورا ترويفلا لالبتوار ارما في حال المدن اللكلل ــل إلة ق اعاو بخرى من ا قتاـــ علة  ،بن تاـــ

  بيل المثال . ويملن ا تنداك لل  الت بلااو ل رض تحديل ق اع الاحل. 

اعل الرعايل الاـــــــــــحلل" والتي بعدتفا ال زارة ا تحاةيل للشـــــــــــؤون وتشـــــــــــير ال رقل المون هل "رقمنل صـــــــــــن  
ا قتاـاةيل وال اقل لمناقشـل المسـائل الرئلسـلل في للا الم اـ ع، إلة به  من المملن ومن المسـتاـ و ا ـتنداك 
 و ــائل من قبيل الرقمنل، والت بيب عن بود، وت حيد موايير ت بلااو البنلل التحتلل لالتاــال عن بود، وتحســين

ا ــــتنداك بلاهاو الرعايل الاــــحلل، من بجل تاديم رعايل بفضــــل وبرثر إهســــاهلل للمراــــة. وتشــــدة وزارة الاــــحل 
ــائلل والرقمنل واللكال  ــا علة بلملل إةماج التون ل جلاو والندماو الفديدة امثل الت بلااو الاضــــــ ا تحاةيل بيضــــــ

 قت الرالن، ي اج  هلاك الرعايل الاـــحلل ا صـــ ناعي  في هلاك الرعايل الاـــحلل وفي رعايل المراـــة. وفي ال
ت يراو حا ـــــــمل األلملل: فالرقمنل، والو لمل، وا ـــــــتنداك اللكال ا صـــــــ ناعي والروب تلاو، والت ير الديم رافي، 
ــحلل، وتن  ي علة إملاهلل زياةة كاالة الرعايل  ــلل ن لفا تايير كبير في ق اع الرعايل الاـــــــــ جملوفا ع امل  ـــــــــ

إلاـــــــــافل إلة ذلك، تنص ا ـــــــــتراتلفلل الحل مل ا تحاةيل األلماهلل في مفال التون ل جلا الاـــــــــحلل ال قائلل. وبا
المتاـدمـل علة إيالل التمـاك خـاص للبح ث المتولاـل بت فير خـدمـاو الرعـاـيل الاــــــــــــــحـلل بمزـيد من الاوـالـلل للاـ او 

 السلاهلل التي ياوب ال ص ل إليفا، ول  جفد  تو ن ضل  للت بيب عن بود فائدة جللل.

وقد ا ــتفلت إةارة الاضــال بالمركز األلماهي لشــؤون الاضــال الف ي وةعمت مباةراو تفدف إلة توزيز   
ــا المركز مباةرة  ا بتوار وهال التون ل جلا ضلما بين الا اعاو وتشـــــــــفل  ا  ـــــــــت الل التفاري للتون ل جلا. وبهشـــــــ

INNOspace ــاةيل وال اق . وتومل المباةرة علة 2013ل في عاك بالنلابل عن ال زارة ا تحاةيل للشـــــــؤون ا قتاـــــ
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إيفاة الح افز وإهشـال المناـاو من بجل هال التون ل جلا والندماو والموارف ضلما بين ق اع الاـناعل الاضـائلل 
وغير  من ق اعاو ا قتاــاة امن الا اع الاضــائي إلة الا اعاو األخرى، ومن الا اعاو األخرى إلة الا اع 

باةرة بيضـا علة ةعم ا قتاـاة الاضـائي الفديد وا  ـت الل التفاري لتون ل جلاو الاضـائي . ويناـب تركيز الم
الاضـال. وتسـتفدف المباةرة الشـركاو والوللاو والفامواو ومؤ ـسـاو البح ث والراب او والتفمواو الاـناعلل، 

 رما تستفدف مارري السلا او والمستثمرين وال زاراو والسل او الوامل.

 
 11السؤال 

 الرج ع إلة اإلجاباو السابال لالطالع علة الممار او والمباةراو المحدةة.يرجة  
  

 اليابان    
 ]األصل: باإلهوليزيل[

  [2020تشرين الثاهي/ه فمبر  12]
 1السؤال 

، وقوت ال كالل اللاباهلل   ــــتوشــــاف الاضــــال الف ي اتااقا للتواون م  المركز ال طني 2015في عاك  
لل الوالملل. وفي إطار ذلك ا تاال، ا ــتحدث المركز مح او طرضلل لفم  المول ماو للدرا ــاو الاــحلل وال ب 

ــلل  ــا هلاما للرصــــــــــــد عن طريق جم  المول ماو اإلرلينلللل مثل ا ختباراو الناســــــــــ البي ل جلل يم ط رلا، وبهشــــــــــ
تشـــــــــنلص ا جتماعلل من مؤ ـــــــــســـــــــاو طبلل في بلدان هاملل، وبحل إملاهلل تحســـــــــين التون ل جلاو المتولال ب 

 األمراض والتي يملن بن تسفم في تحسين همل حلاة المراة الماابين بامراض مرتب ل باهماط حلاتفم.
 

 2السؤال 

اإلجرالاو  -من المملن بن يتواون ملتب شـــــــــؤون الاضـــــــــال النارجي م  مناـــــــــل شـــــــــبلل الموارف  
، ولي برهامو بحثي عالمي يفدف إلة ت فير (Health KAN)الاـــــــــحلل التابول لمؤ ـــــــــســـــــــل برض المســـــــــتابل 

نل ماو،                                                                                        الموارف الالزمل لدعم عمللاو التح ل صـــــ و ا  ـــــتدامل. وتركز الشـــــبلل علة الن فو الاائمل علة الم
 والتي تفدف إلة توميق ففمنا للنلم األرالل والديناملاو البشريل الموادة من خالل منتلع التناااو.

 
 3السؤال 

من الااه ن األ ـا ـي بشـان الاضـال  24واـوت اللابان الن ل األ ـا ـلل للسـلا ـل الاضـائلل وفاا للماةة  
                                              لا ل شاملل للاضال في اللابان، وقد ه شرو خمل  ، وتمثل لل  الن ل األ ا لل  2008لسنل   43االااه ن رقم 

. وتشـتمل الن ل األ ـا ـلل باـل تفا الحاللل، شـاهفا 2020و  2016و  2015و  2013و  2009مراو في األع اك 
شــان الاــلغ الثالث الســابال، علة قســم يشــير إلة توزيز التواون الدولي في بهشــ ل اللابان الاضــائلل. وتتضــمن  

المســالمل في التاــدي للتحدياو الوالملل مثل ال اقل وت ير المنال والبي ل وال لال   2020الن ل األ ــا ــلل لواك 
 والاحل الوامل والو ارث ال بلالل ال ا ول الن ال من خالل ا تنداك تون ل جلا الاضال اللاباهلل. 

 
 4السؤال 

تفدف إلة إهشـال  ـ ل جديدة ل عمال التفاريل  Tellusت جد في اللابان مناـل مات حل مفاهلل تسـمة  
ــاتللل الحل ملل. و  تاتاــــــــر البلاهاو التي تحت ي عليفا مناــــــــل   علة البلاهاو  Tellusبا ــــــــتنداك البلاهاو الســــــ

الســـاتللل الحل ملل، وإهما تشـــمل بيضـــا قدرا كبيرا من البلاهاو التفاريل األراـــلل والســـاتللل. وعن طريق ا ـــتنداك 
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الســحابلل ووحداو موالفل الر ــ ك وم ارة التنزين الحا ــ بلل، تتات الندماو مفاها وباــ رة مات حل، التون ل جلا 
 م  بو  الاي ة.

 
 5السؤال 

يومل المركز ال طني للدرا ـاو الاـحلل وال بلل الوالملل علة واـ  برهامو لل  ـم الف رافي للمراـة  
 ولحا و اإلصابل باألمراض.

 
 6السؤال 

ــبلي لنا  تواون في    ــحل في إطار فريق الربل الشـــــ ــل الوالقل بين كلملال ال الف الف ي والاـــــ مفال ةرا ـــــ
لموني بمن ال الريات الم  ــملل في آ ــلا وبوقلاه  ــلا. والفدف الرئلســي من للا الاريق ل  تو ين شــبلل متما ــلل من ا 

ولمال اد ـــي يين والدوليين، وتاريو  علمال ال الف الف ي في من ال الريات الم  ـــملل اد ـــي يل، وتلســـير التواون بين ال 
 الفيل المابل من الولمال في لل  المن ال. وين ل الاريق   تنداك البلاهاو المستمدة من الس اتل اللاباهلل. 

 
 )أ( و)ج( و)د( 11و 9و 8و 7األسئلة 

   تن بق. 

 
 10السؤال 

ــاحي الــلي قــدمــ  النبير   اللــابــاهي في اجتمــاع الاريق الوــامــل في يرجة الرج ع إلة الورض اإليضـــــــــــــ
 .2019شباط/فبراير 

 
 )ب( 11السؤال 

يضــ ل  المركز ال طني للدرا ــاو الاــحلل وال بلل الوالملل بدرا ــاو وبائلل با ــل و ا  ــتشــوار عن   
                                        ب ود في جمف ريل  و الديماراطلل الشوبلل.

                                                                                                     وا  ـتشـوار عن ب ود ل  بحد السـبل الناجول لتناول مشـارل الاـحل البي لل. ومن بمثلل المباةراو اللاباهلل في   
، ول   ــاتل برصــاة ج يل ياباهي ذو  Himawariللا الشــان ا ــتنداك بلاهاو رصــد تل ث الف ال المســتمدة من الســاتل 

ن يرصـد الفسـلماو التي تؤير في ه علل ال الف الف ي،                                                         مدار يابت بالنسـبل ل رض ي سـتندك للتنبؤ بال ال، ويملن  ب 
مثل غبار الاـحرال ومل ياو الف ال. كما تتمت  بوثل رصـد الت ير الوالمي في المنال بالادرة علة رصـد الفسـلماو في  

مللرومتر  علة   2,5ال الف الف ي ابما في ذلك غبار الاــحرال والفســلماو الدقلال التي   يزيد هاــع ق رلا عن 
                                                                                                      ال عالمي، وـ ت ـسفم بدورلا في جف ة رـصد تل ث الف ال. ومن األفوار الماترحل اـ تنداك تلك البلاهاو للتورف علة ه  

 المناطق التي يواهي فيفا الناس من مشارل صحلل بسبب تل ث الف ال. 

 
 )ه( 11السؤال 

وب  توتاي بنبرال  ت ة اللابان اقترات بن ترشــا األماهل خبرال في مفال الاــحل لوضــ يل الاريق الوامل 
 الاضال النارجي.

وت ة اللابان بن تشـــــــير إلة بن تولر الحاـــــــ ل علة البلاهاو الالزمل امثل بلاهاو ال ال  في ال قت  
الحالي قد يو ل إملاهلل إجرال بح ث فوالل في مفالي الاضــــــال والاــــــحل الوالملل، وبن ذلك يرج  في كثير من 

ففم كلولل الحاــــــ ل علة تلك البلاهاو. ولول مناــــــل البلاهاو المشــــــتركل األحلان إلة ارتااع التولال وصــــــو بل 
 تسفم في تحسين للا ال ا .
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 المكسيك  

 [باإل باهلل]األصل: 

  [2020تشرين الثاهي/ه فمبر  10]
 1السؤال 

 في ال قت الرالن، تتواون وكالل الاضال الملسلللل م  الففاو التاللل: 

األراةيملل ال بلل ال طنلل في الملسـلك، ولي لي ل ا ـتشـاريل للحل مل ا تحاةيل تسـدي إليفا  اب  
 المش رة في المسائل المتولال بالاحل الوامل في الملسلك؛

الوديد من المؤ ـــســـاو الاـــحلل التي تومل، باإلاـــافل إلة ت فير الرعايل ال بلل للم اطنين،  او  
 ع الاحل في البلد؛علة إجرال البح ث ال بلل في ق ا

 رللاو ال ب في عدة مؤ ساو توللملل في الملسلك ابهش ل منتلال . اج  

 
 2السؤال 

تنلم وكالل الاضـــــال الملســـــلللل  ـــــن يا مؤتمرا وطنلا بشـــــان طب الاضـــــال، بفدف الفم  بين المؤ ـــــســـــاو   
تلع الففاو الااعلل بن تتورف  ال طنلل والدوللل في مفالي الاــحل والتوللم والمؤ ــســاو الحل ملل، بحيل يتســنة لمن 

علة الومل اللي تضــــ ل  ب  الففاو الااعلل األخرى، وبن تقلم بوج  تآزر تاضــــي إلة هال الموارف والتون ل جلا من 
ق اع الاضـــال إلة ق اع الاـــحل، ومن يم إيفاة حل ل للمشـــارل الاـــحلل في الملســـلك. ويملن رف  مســـت ى المؤتمر  

 الدولي.  الملسلك بان تو ن بول من يستضلف المؤتمر في شلل  إلة المست ى الدولي، و تتشرف 

 
 3السؤال 

ــتالل    ــلك ال طنلل المســ ــ يت  ممثلين من جامول الملســ ــلللل في عضــ ــال الملســ ــم مفلل إةارة وكالل الاضــ يضــ
ل باواللل  واألراةيملل ال بلل ال طنلل، اللتين تومالن يدا بيد من بجل إيفاة آللاو تملن من ا ـتنداك تون ل جلاو الاضـا 

ــائر مناطق الوالم. وعلة وج  التحديد، ببرمت جامول  لاائدة الاــــــــــــحل الوامل في الملســــــــــــلك وتوملم النتائو علة  ــــــــــ
ــال شـــابل متناـــاـــل ةاخل كللل  ــلللل اتااقا للتواون ينص علة إهشـ ــال الملسـ ــتالل ووكالل الاضـ الملســـلك ال طنلل المسـ

يتولق با ـتنداك تون ل جلا الاضـال في ق اع الاـحل. وباإلاـافل   ال ب بالفامول من بجل بنال الادراو والموارف ضلما 
ــ ل  ب  م  األراةيملل ال بلل ال طنلل في للا المفال عن  ــر كتاو يورض اقتراحا  إلة ذلك، تمن  الومل المضــــ هشــــ

 بشان السلا او الوامل الالزمل لتشفل  وت  ير ا تنداك تون ل جلا الاضال في ق اع الاحل. 

 
 4السؤال 

في الملســـــلك حاللا مناـــــل تســـــتندك ا  ـــــتشـــــوار عن بود للحاـــــ ل علة المول ماو الف راضلل ت جد   
ــائل من قبيل مرض فيروس ك روها ار فيد مثل فيروس  بالن اقل  واألمراض المنا لل 19-الملاهلل المتولال بمســـــــــ

ــتر  بين وكال ــندول  المشــ ــروع الاــ ــنك. وم  ل للا المشــ ــاغاس وحمة الضــ ــلللل ل                                                                         زيلا ومرض شــ ــال الملســ الاضــ
 والمفلل ال طني للول ك والتون ل جلا.

 
 5السؤال 

 لم يال الرة علة للا السؤال بود. 
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 6السؤال 

ــال    ــللللل عادو وكالل الاضــــ ــائلل في األرجنتين  الملســــ اجتماعاو م  اللفنل ال طنلل ل هشــــــ ل الاضــــ
. 19-ب رض تبــاةل النبراو المتولاــل بم اــــــــــــــ ع المل يــاو البي لــل واحتمــا و مف ر بمراض من قبيــل ك فيــد

 عادو اجتماعاو م  وكالل الاضال األوروبلل لل رض هاس . رما

عن بود ك  ـيلل للمسـالمل في تنايل مشـاري   ولنا  جف ة جاريل من بجل تسـنير تون ل جلا ا  ـتشـوار   
تو ة بالاائدة علة الســـــلان. وتومل وكالل الاضـــــال الملســـــلللل علة إعداة مباةرة مشـــــتركل م  وزارة الاـــــحل في 

 الملسلك بفدف المساعدة علة حل مشارل الاحل الوامل.
 

 7السؤال 

                                     اضــال يمل  ن األطبال الشــباو وغيرلم من                                                               رما ذ رر آهاا، تنلم وكالل الاضــال الملســلللل مؤتمرا بشــان طب ال  
ــال تاييرا إيفابلا في   ــبل التي تؤير بفا تون ل جلا الاضـــ ــائل إلوتروهلل، علة الســـ ــاركين من التورف، من خالل و ـــ المشـــ

 ق اع الاحل وكلف يملن للتادك المحرز في مفال طب الاضال بن يساعد علة موالفل الاضايا الاحلل. 

ضــ ن بضــول بشــفر  ــ ف تاتتا جامول الملســلك ال طنلل المســتالل ةاخل كللل  وباإلاــافل إلة ذلك، فاي غ  
 األرض.  ال ب التابول لفا شابل متناال تركز علة بنال الادراو في مفال ال ب الاضائي وا تندام  علة 

 
 8السؤال 

 ـوت وكالل الاضـال الملسـلللل إلة عاد اجتماعاو م  الوديد من وكا و الاضـال األخرى بتلل تباةل  
ــلل ن من  ــحل. و ـــ ــارل الاائمل في ق اع الاـــ ــال والمشـــ ــتنداك تون ل جلا الاضـــ المول ماو والنبراو المتولال با ـــ

المول ماو والبلاهاو المتحاــل عليفا علة  تباةل   ت                                                     المســتاــ و بن ي ضــاة ال اب  الر ــمي علة لل  ادللاو وبن 
 الاويد الوالمي. و  ف تتشرف الملسلك بالمسالمل في إهشال مست ةع لتباةل لل  النبراو.

 
 9السؤال 

خالل حالل ال  ارئ الاـــحلل الوالملل الرالنل،  ـــاعدو وكالل الاضـــال الملســـلللل علة اـــمان ت بيق  
لدعم ال بي والناســـي، مثل التون ل جلاو المســـتندمل في الت بيب عن التون ل جلاو الالزمل لوي يتلاة الســـلان ا

                                                                                               بود و/بو المســـــــــاعدة عن بود. وباإلاـــــــــافل إلة ذلك، فاد ب رفات بالبلاهاو المتحاـــــــــل عليفا مول ماو ج راضلل 
                                                                                      مرجالل بفدف ر م خرائل تمل  ن من تحديد بمارن اهتشار المرض وففم همل ا هتشار والتنبؤ ب .

 
 10السؤال 

  تل مؤتمراو ملسلللل بشان طب الاضال؛ اب  

 خمسل منتدياو ح ل م ا ع "هح  آفال جديدة في مفال ال ب"؛ او  

المفلل  -األراةيملل ال بلل ال طنلل  -رتاو عن طب الاضــــال اوكالل الاضــــال الملســــلللل  اج  
 ال طني للول ك والتون ل جلا ؛

 الوللل ال طنلل للتمري  والت ليد ؛   - الاضال الملسلللل رتاو عن التمري  في الاضال اوكالل  اة   

 إطالل برهامو متناص في طب الاضال الف ي في جامول الملسلك ال طنلل المستالل. الـ  
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 )أ( 11السؤال 

لنا  من ال مناـــــــــــاـــــــــــل للت بيب عن بود في كل و يل من و ياو الملســـــــــــلك. بيد بن اإلجرالاو  
 لاهلل ا تاال، تشلل تحدياو كبيرة في للا الادة.والمسائل التانلل، من قبيل إم

 
 )ب( 11السؤال 

                                                                                      ب هشـــــــــ ت في الملســـــــــلك مناـــــــــاو للمراقبل ال بائلل ومنتبراو لمراقبل الاـــــــــحل البي لل. وم  ذلك فمن  
في عمللاو ا ــتنداما ر ــملا  لل ماــاةر المول ماو الحل ماو لالضــروري إر ــال إطار ةولي لتلســير ا ــتنداك 

 اتناذ الارار.
 

 )ج( 11السؤال 

ــللي ن    ــلك تادما كبيرا في للا المفال. ولنا  باحث ن ملســـــ ــاو التوللملل في الملســـــ ــســـــ بحرزو المؤ ـــــ
 بارزون يومل ن علة ةرا ل للا الم ا ع.

 
 )د( 11السؤال 

الاضـال الملسـلللل م  تلك الفي او تت لة الفي او الحل ملل ا اـ الع بفل  األهشـ ل، وتتواون وكالل   
 من بجل تزويد متنلي الاراراو بالمول ماو الالزمل.

  
 باراغواي  

 ]األصل: باإلهوليزيل[

  [2020الثاهي/ه فمبر  تشرين 13]
 1السؤال 

تومل وكالل الاضال في باراغ اي علة هح  وييق م  وزارة الاحل، وتحديدا م  الدائرة ال طنلل للاضال  
ــدى لفمل  األمراض www.mspbs.gov.py/senepaالمالريــا اعلة  والفــدف  .بــالن اقــلالمنا لــل  ، التي تتاـــــــــــــ

ــاتللل وهلم المول ماو  ــتنداك البلاهاو الســ ــين اتناذ الاراراو با ــ الرئلســــي من للا التواون ل  ت فير بةواو لتحســ
 ر او المتبول والدروس المستااةة في البلدان األخرى. الف راضلل، والتولم من بفضل المما

ــل الــمــحــلــل الــ   ــامــوـــــ ــاراغــ اي وجـــــ ــل الــاضــــــــــــــــــــال فــي بـــــ ــالـــــ ــاون بــيــن وكـــــ ــاةئ ومــن خــالل الــتــوـــــ فـــــ
 ، تتــات لل الو الـلين https://centgeo.com  ومركز الـدرا ـــــــــــــــاو الفي مـاتلللــل اwww.upacifico.edu.pyا

 احلل الحقلقلل. يدر  ن هلم المول ماو الف راضلل فرصل إعداة مشاري  لحل المشارل ال

ومن المارر إبراك ملكرة تاالم بين وكالل الاضــال في باراغ اي ووزارة الاــحل في كاه ن األول/ةيســمبر  
 ، بود عرض النتائو األولة بشان حمة الضنك.2020

 
 2السؤال 

ا حتـلاجـاو يحلة تـباةل المول مـاو والموـارف ـبالمـلل حـا ــــــــــــــمـل في تلبـلل ا حتـلاجـاو عم مـا وللل  
الاـحلل فحسـب، و ـلل ن من المايد بن تو ن لنا  ب ابل إلوتروهلل مركزيل لتباةل البلاهاو وإتاحل ا  ـتااةة من 
بنــال الاــدراو؛ ولــلا بمر حي ي ألن جمل  البلــدان ت اجــ  هال التحــديــاو تاريبــا. ولنــا  قــاعــدة مورضلــل قلمــل من 

  تندامفا في تحسين تدابير التادي الحل ملل.بفضل الممار او والدروس المستااةة التي يملن ا

http://www.mspbs.gov.py/senepa
http://www.upacifico.edu.py/
https://centgeo.com/
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ممتازة خالل جائحل مرض فيروس ك روها         تاــــد   وعلة  ــــبيل المثال، فاد اتنلو بو  البلدان تدابير  
  ، ويملن ا  تناة إلة ذلك من بجل تحسين ففم األزماو الاحلل والتادي لفا علة هح  بفضل.19-ار فيد

 
 5و 3السؤالن 

 مول ماو عن للين الم ا عين. للل لدى المفيبين 

 
 4السؤال 

                                                                                             توتمد وزارة الاــــحل  ــــلا ــــل قائمل علة إتاحل البلاهاو باــــ رة مات حل، وبللك تمل  ن باراغ اي التواون  
ــال في باراغ اي علة توزيز وتدعلم  ــاط األراةيملل والحل مل والا اع الناص. وتومل وكالل الاضـــــــــــ بين األو ـــــــــــ

 ا تنداك البلاهاو الف راضلل الملاهلل بمزيد من اإليفابلل والاواللل.الادراو الحل ملل علة 

 
 6السؤال 

تبلل وكالل الاضـال في باراغ اي جف ةا حثيثل   ـتوشـاف إملاهلاو التواون م  ال كا و الاضـائلل األخرى،   
ي مفال الاضــــال الف ي في  مثل اللفنل ال طنلل ل هشــــ ل الاضــــائلل في األرجنتين، واللفنل ال طنلل للبحل والت  ير ف 

بيرو، ووكالل الاضال األوروبلل، واإلةارة ال طنلل للمالحل الف يل والاضال بال  ياو المتحدة األمريللل اها ا ، ومؤ سل 
"رو ـــل  ـــم س" الحل ملل ل هشـــ ل الاضـــائلل التابول لالتحاة الرو ـــي، ومؤ ـــســـل الاضـــال ال طنلل في مااطول تاي ان  

ــينلل؛ وكللك م   ــد األرض، ومباةرة  الاــــــ ــال النارجي، والاريق الموني برصــــــ ــؤون الاضــــــ جفاو بخرى مثل ملتب شــــــ
ــد األرض للـاارة األمريلـلل  ، من بجـل تـاديم البـلاـهاو وبـنال الـادراو. وفي عـاك (AmeriGEO)منل ـمل  ـــــــــــــ اـتل رصـــــــــــ

ــائلل في حال    ، عمدو باراغ اي مرتين إلة تاويل ميثال التواون علة تحايق ا  ـــــتنداك المنســـــق للمرافق 2019 الاضـــ
 وق ع ك ارث طبلالل بو تون ل جلل االميثال الدولي بشان الاضال والو ارث الوبرى . 

 
 7السؤال 

التاب    (GLOBE)إلة برهامو التولم والرصـد الوالميين لمناول البي ل   2000اهضـمت باراغ اي في عاك  
مدر ــــــل.   120ك؛ بمشــــــاركل ما يزيد علة لنا ــــــا، اللي يفدف إلة إشــــــرا  ال الو والمولمين في النف ض بالول  

وتســــفم في الترويو لفل  المباةرة منلماو من المفتم  المدهي. والمنســــال الا ريل للبرهامو لي الدكت رة بهت هييتا  
 روخاس ةي آرياس، رئلسل الفمالل الولملل في باراغ اي.

 
 8السؤال 

اغ اي في ا ـــــــــــتنداك البلاهاو بدبو وكالل الاضـــــــــــال في باراغ اي ومؤ ـــــــــــســـــــــــاو بخرى في حل مل بار  
 19-والمول ماو المســــــــتمدة من الاضــــــــال بمزيد من اإليفابلل. وتتوفد وزارة الاــــــــحل ب ابل إلوتروهلل ح ل ك فيد

ــؤال  www.mspbs.gov.py/monitoreo-fases-covid19.htmlا ، وتفدف المباةرة الملك رة في الرة علة الســــــــ
لاهاو قائمل علة إتاحل الب بعال  إلة تحسـين عمللل اتناذ الاراراو في حال وق ع بوب ل بخرى با ـتنداك  ـلا ـل   1

 با رة مات حل.

 
 9السؤال 

، تومل وكالل الاضــــــــال في باراغ اي م  األماهل ال طنلل لل  ارئ وتســــــــاعد علة ت فير 2019منل عاك  
، بدبو 2020بلاهاو وبةواو بفضـــــل من بجل عمللل اتناذ الاراراو من خالل التواون الدولي النشـــــل. وفي عاك 

ك من بجل ت فير األةواو الاضـــــــــائلل لتحســـــــــين التاـــــــــدي لحمة ال كالل التواون م  وزارة الاـــــــــحل، بما في ذل

http://www.mspbs.gov.py/monitoreo-fases-covid19.html
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ــ  في ذلك التواون في عاك  ــنك، كن  ة بولة. ومن المارر الت  ــ ــمل األمراض األخرى المنا لل  2021الضــ للشــ
 بالن اقل مثل فيروس زيلا وحمة تشلل ه  هلا وةال الللشماهلاو الفلدي ومرض شاغاس.

 
 10السؤال 

                                                                           ار إليفا قيد اإلعداة؛ ومن المارر بن ت نشر النتائو الواك المابل. ويملن ا طالع   تزال المباةراو المش 
                                                                    عبر ب ابل الميثال الشـــــــبللل. و ـــــــ ف ت نشـــــــر بيضـــــــا األهشـــــــ ل المن ل لفا في عاك علة بلاهاو تاويل الميثال 

                     ، حين ت تات النتائو.2021

 
 )أ( 11السؤال 

ــل   ــل ال طـنلـــــ ــل الحـلـ مـــــ ــل" اتـناـــــ ــل الرقمـلـــــ ــا بوــن ان "النـ ـــــ ــامفـــــ -www.mitic.gov.py/agendaبرهـــــ

digital/portada.لحسن إملاهلل ا  تااةة من الت بيب عن بود والرعايل الاحلل عن بود  ،  

 
 )ب( 11السؤال 

 بعال  وصاا لنفو بشان للا الم ا ع. 1يتضمن الرة علة السؤال  

 
 )ج( 11السؤال 

   ت جد خ ل في للا الشان في ال قت الرالن. 

 
 )د( 11السؤال 

ران تاويل الميثال الدولي بشـــــــان الاضـــــــال والو ارث الوبرى بدايل للفف ة المتولال بالتاـــــــدي لل  ارئ  
 وت فير المو هل اإلهساهلل.

 
 )ه( 11السؤال 

                                                                       ففنا  بو  المباةراو التي و اــــــــوت ويفري تنايللا بمســــــــاعدة المدارس منل  ــــــــن او                رما ذ رر آهاا،  
ــار  ضل  ال الو والمولم ن والولمال والم اطن ن من بجل  GLOBEعديدة، مثل برهامو  ــا، اللي يشــــ التاب  لنا ــــ

 النف ض بالول ك وبالتولم في مفال البي ل.

  
 تركيا  

 ]األصل: باإلهوليزيل[

  [2020الثاهي/ه فمبر  تشرين 13]
 1السؤال 

   ي جد بي تواون ر مي قائم بو من ل ل  بو بي ترتيب مؤ سي آخر يتولق باألهش ل الاضائلل. 

 
 2السؤال 

ينب ي تحديد المباةئ وب ــــــاليب التنســــــيق ضلما يتولق بت فير الم ماين والم اة والندماو لدعم الاــــــحل  
بالاضــــال. وينب ي إهشــــال صــــندول تامين لاــــالا جمل  المحتاجين، من بجل ت فير خدماو الوالملل با  ــــتواهل 

الرعايل الاــحلل في جمل  بهحال الوالم ةون اها اع وب ريال تفول من الســفل الحاــ ل عليفا. وباإلاــافل إلة 

http://www.mitic.gov.py/agenda-digital/portada
http://www.mitic.gov.py/agenda-digital/portada
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ر الحاـــــــــ ل إلة الندماو الاـــــــــحلل، ب  ـــــــــائل مثل البنة التحتلل لـشــــــــ  بلاو                                                                                     ذلك، لنا  حاجل إلة ةعم تلســـــــــ 
ا تاــا و الاضــائلل. وفي األمم المتحدة،  ــتو ن لنا  حاجل إلة إهشــال منبر للتنســيق وواــ  المباةئ وت زي   
                                                                                                         المسؤوللاو وإةارة الموايير. وينب ي التن لل إلةارة الم ماين والم اة والندماو با تنداك هلاك م حلم للمول ماو 

جاو كل من المري  والواملين في مفال الرعايل الاــــحلل                                                 الاــــحلل. وينب ي بن ي راعة في إةارة الندماو احتلا
في تاديم الرعايل الاــــــحلل، علة  ــــــبيل المثال عن طريق ت فير بجفزة ا  ــــــتشــــــوار البي ل جي الاابلل لالرتدال،  

 والرعايل الاحلل عن بود، والنلم اللكلل لدعم اتناذ الاراراو، والتسفيل الا تي.

 
 3السؤال 

لل قائمل بو مزم  إهشــــا لا مدع مل  ــــلا ــــاتلا ضلما ينص البي ل والح كمل تفدف   ت جد لدى تركلا آل 
ــائلل في ةعم الاـــحل الوالملل. وحتة يتســـنة تباةل البلاهاو  إلة إزالل الح اجز بماك ا ـــتنداك التون ل جلاو الاضـ

ــتنداك التون ل جلاو الوالملل، يتوين بو  اتناذ الترتيباو الااه ه  ــحلل وموالفتفا با ـ لل واإلةاريل الالزمل. ومن الاـ
ــلل  ــ صــ ــري ل الحاا  علة الناــ ــاو الولملل، شــ ــحلل للدرا ــ ــروري بن يل ن من المملن جم  البلاهاو الاــ الضــ

 الوسلريل والوامل والحا ل علة الم افااو األخالقلل من البلدان.

 
 4السؤال 

ت  ير وتحســــين  ــــبل ال صــــ ل إلة  ضلما ينص تباةل البلاهاو المات حل والنف ج التشــــاركلل التي تفدف إلة   
المول ماو الف راضلل الملاهلل ذاو الاــــلل بالاــــحل الوالملل،   تزال المســــائل المتولال بت فير الدعم في مفال الرعايل  

 الاحلل عن طريق هلاك مول ماو يستندك المنااو الدوللل قيد المناقشل، و  تزال التحسيناو مستمرة. 

 
 5السؤال 

الف رافي من  ال  ـمعن طريق  البنة التحتلل للمول ماو من بجل إةارة النلم الاـحلل   يود التوامل بين 
 األلداف المت خاة في خ  نا في األجلين المت  ل وال  يل.

 
 6السؤال 

ــ ل   ــمان فواللل بهشـ ــيق والتواون بين الا اعاو لضـ   ت جد جف ة قائمل بو مزم  بللفا في مفال التنسـ
ا علة الاـــــويد الدولي واإلقللمي وال طني وةون ال طني، والتي لفا صـــــلل با ـــــتنداك بنال الادراو المضـــــ ل  بف

 عل ك وتون ل جلا الاضال في مفال الاحل الوالملل.

 
 7السؤال 

 للست لنا  ةرا ل قائمل بشان للا الم ا ع. 
 

 8السؤال 

او اتنـاذ الاراراو   ت جـد مبـاةراو قـائمـل بو مزموـل من جـاهبنـا إلةمـاج البلـاـهاو الاضــــــــــــــائلـل في عمللـ  
المتولال بالاحل الوالملل با رة برثر شم   ولمنا ال تلك البلاهاو وتباةلفا. وفي حالل موالفل المسائل المتولال 

 بالنا صلل والم افااو األخالقلل والبروت ك  و، يملننا بن هدعم التوامل امن ه ال مسؤوليتنا.
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 9السؤال 

ــائلل بن تدعم عمللل تن لل وإةارة حا و ال  ارئ عبر مناـــــــــــــل متواملل يملن للتون ل جلاو   الاضـــــــــــ
تفم  بين ا ـــــتنداك النلم المدارة عن بود امثل هلاك ةافينشـــــي الفراحي وبجفزة ا  ـــــتشـــــوار البي ل جي ، وهلم 

ايل الاــحلل ا تاــا و امثل النلم الاائمل علة الســ اتل وال ائراو المســيرة بدون طلار  التي تت لبفا هلم الرع
 عن بود، والمركباو الف يل امثل ال ائراو الواةيل والمسيرة بدون طلار والمروحلل .

 
 10السؤال 

                                            لم ت اد ك بي ويلال مرجالل بشان للا الم ا ع. 
 

 )أ( 11السؤال 

ينب ي ا ــتنداك الاضــال في البنلل التحتلل لشــبلل ا تاــا و التي تدعم البنلل التحتلل لالتاــا و في  
يدان الت بيب عن بود والرعايل الاـــــــحلل عن بود، علة  ـــــــبيل المثال، من بجل توزيز ا تاـــــــا و اإلقللملل م

ــ اتل  ــارة عبر الســ ــبلاو ذاو الن اقاو الترةةيل الواللل المشــ ــلل وةعم الشــ ــل ا فترااــ ــبلاو الناصــ ــتنداك الشــ با ــ
 وال ائراو المسيرة بدون طلار وما إلة ذلك.

 
 )ب( 11السؤال 

ــتشـــــوار باـــــري وبي ل جي، يملن إجرال تحليل   با ـــــتنداك المناـــــاو المحم لل ج ا المزوةة باجفزة ا ـــ
 لن علل الملا  والتل ث البي ي والمناطر البي ل جلل والولملائلل.

 
 )ج( 11السؤال 

   ت جد مسالمل. 
 

 )د( 11السؤال 

ــا و    ــتنداك هلم الحمايل عن بود المدع مل بنلم اتاــ ــبيال إلهااذ يود ا ــ ــائلل  ــ ــاو فضــ موززة ومناــ
 األروات في حا و ال  ارئ.

 
 )ه( 11السؤال 

هلرا للت  راو التي تشـــــــــــــفدلا التون ل جلاو الاضـــــــــــــائلل، ينب ي إيالل ا لتماك لل ائا الفللللل والتانلل   
ــا و، علة اختالف هماذجفا، للتاليل من  ــتندمل في ا تاـــــــــ تاييرلا في الالزمل لتنللم ه اقاو الترةةاو المســـــــــ

 صحل اإلهسان إلة بةهة حد.
 


