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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 والخمسون  الثامنة الدورة
    2021نيسان/أبريل  30-19فيينا، 

 بالفضاء والصحة العالمية مشروع تقرير الفريق العامل المعني   
 
 ورتهــا  ، عــاو ا القجنــا الررايــا المقميــا والتقنيــا ف 75/92من قرار الجمعيــا المــامــا  5وفقــا لقرقرة  -1

 .بالرضاء والصحا المالمياعقد فريقها المامل الممن   الثامنا والخمسين

 28إلى  21) ــويســرا  ف  الرترة من أنطوان غايســلولر وعقد الرريق المامل أربع جقســاا تحر رسا ــا  -2
 .2021نيسان/أبريل 

جـنا الرراـيا عن  ورتهـا  وعرضــــــــــــــر عقى الرريق المـامـل الوـ اسق المـ..ورة ف  الرقرة  ...  من تقرير الق -3
 الثامنا والخمسين.

أنه، باإلضافا إلى االجتماعاا الت  عقدها وا ترا  فيها من خدماا الترجما  إلى الرريق المامل أشارو  -4
المقررة يوم   ر ـمياالمشـاوراا غير ال المهتماوفو  وال رسيسـهعقد فقد الررايا،  أ ناء الدورة الحاليا لقجنا  الشـرويا

 نيسان/أبريل عقى هامش الدورة. 23و 20

ــا   أشـــار و  - 5 ــاس   ، إلى مع التقدير  ، الرريق المامل أيضـ المرض اإليضـــاا  الممنون جأوجه التقدي ف  الطل الرضـ
وال.أل بين  ، ال.أل قدي ف   ـــيال المشـــاوراا غير الر ـــميا  ، المطبقا ف  مجال التصـــدأل لئوباا المالميا عقى األرضج 

لال ـــــــترشـــــــا  بها ف   را ـــــــا  واال ـــــــترا ة منها عقى األرض  الرضـــــــاسيا  تكراا األنشـــــــطا والمل  مكانيا تطليق إ بوضـــــــو  
 لمواجها األوباا المالميا وااالا الطوارئ الصحيا ف  المستقلل. االعتباراا المتمققا بالتأهل 

ف  إتار خطا ضــــــطقع بها لما 2021عاي النشــــــاتين التاليين من أنشــــــطا   وأشــــــار الرريق المامل إلى -6
، الت  اعتمدتها القجنا الررايا ف   ورتها الســــا  ــــا والخمســــين ف  2022-2019عمقه المتمد ة الســــنواا لقرترة 

  :9، المرفق الثالث، الرقرة A/AC.105/1202) 2019عاي 

رسيس الرريق المامل بشـــــــأن مجاالا  منمقدما  ا ـــــــتمراض مشـــــــروي مجموعا التو ـــــــياا ال )أ  
                                                                     )التكنولوجيا والتطليقاا والممار اا والمبا راا   عما  لقصحا المالميا؛ االياا تخداي الرضاء 

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
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                                                                                        تقديم رسيس الرريق المامل مشــــــــروعا  أولي ا لتقرير الرريق المامل إلى القجنا الررايا ومشــــــــروي   )ب  
 ا.                                    قرار  مقابال  يقد ي إلى الجمعيا المام

بشــأن الســيا ــاا والتجارب والممار ــاا  رسيســهالت  أعدها واترق الرريق المامل عقى التو ــياا التاليا  -7
 تسخير عقوي وتكنولوجيا الرضاء ألغراض الصحا المالميا: راميا إلىال
  

  وضع  يا اا لتمزيز التماون بين قطاع  الرضاء والصحا المالميا
األمم المتحدة والمنظماا الحكوميا الدوليا والحكوماا الوتنيا عقى موا ـــــــــــقا  تشـــــــــــجيع .ياناا  - 1التوصية 

  النظم و االتصـــاالا، ، بما يشـــمل  التنســـيق الرمال ف  جميع األنشـــطا الرضـــاسيا الرسيســـيا لاا الصـــقا بالصـــحا المالميا 
 وتكنولوجيا الحياة الرضاسيا. المالميا لسواتل المالاا، واال تشمار عن بمد ونظم الممقوماا الجغرافيا، وتنميا عقوي 

التشــجيع عقى إبراي اتراقاا ر ــميا لقتماون بين الســقطاا الصــحيا والســقطاا الرضــاسيا عقى  -2التوصية 
 الصميد الوتن .

تشـــــجيع الدول األعضـــــاء عقى إنشـــــاء يلياا مدعوما بســـــيا ـــــاا عاما لقلياا والحو.ما، مع  -3التوصية 
ــاســل القــا نونيــا واألخالةيــا، إل الــا الحواجز الت  تحول  ون اال ــــــــــــــتخــداي الرمــال إيالء االعتبــار الواجــل لقمســـــــــــــ
 التطليل عن بمد.المتمققا ب حقول اللقتكنولوجياا الرضاسيا، بما ف  للك 

  
  وضع  يا اا لتمزيز إمكانيا الحصول عقى اللياناا وتبا لها

تشــجيع الدول األعضــاء عقى الترويي لســيا ــاا ونهي تشــار.يا لتبا ل اللياناا المرتواا من  -4التوصية 
 الممقوماا الجغرافيا المكانيا لاا الصقا بالصحا المالميا..ل أجل تطوير وتحسين  لل الو ول إلى 

يل اللين  من الال ما لقتشــغ التنظيميا والتقنيا تشــجيع الدول األعضــاء عقى تهياا اإلمكانياا -5التوصية 
 المقوي والتكنولوجياا الرضاسيا ف  قطاي الصحا. ا تخدايو أجل تيسير الممل عقى تطوير 

  
 الصحا المالمياب  المتمققا الحقول الرضاسياتطليقاا تطوير وتنري. 

ينبغ  لكياناا األمم المتحدة والمنظماا الحكوميا الدوليا أن تســــــــــــاعد عقى تو ــــــــــــيع نطال  -6التوصية 
ــاسيا  ــحيا المتمققا ب الممل عقى تطوير وتطليق الحقول الرضــ ــحا الماما واالاتياجاا الصــ ــحا المالميا والصــ الصــ

نطاقا من الحقول الرر يا لقدول األعضــــاء. ويمكن أن يتأتى للك من خالل التشــــجيع عقى تنري. مجموعا أو ــــع 
 إقاما شراكاا بين القطاعين الماي والخاص.، .ما يمكن أن يشمل للك التنميا المستداماالمتمققا ب الرضاسيا 

تشــجيع الدول األعضــاء والكياناا المشــار.ا عقى المضــ  قدما ف  جهو ها المتمققا بالو ــم  -7التوصية 
ا ف  للك نظم الممقوماا الصـــحيا، وحتااا اال ـــترا ة موجو اا المتصـــقا بالنظم الصـــحيا، بمالالجغراف  لجميع 

 من تقك الموجو اا لقمساعدة عقى بقوغ األهداف المنشو ة ف  مجال الصحا.

ــبا ل يا  مد  قدرتها عقى  -8التوصية  ــاء عقى إجراء تدريباا وتمارين منا ـــــــــ ــجيع الدول األعضـــــــــ تشـــــــــ
مشـــاكل الصـــحا المالميا من ايث اال ـــتمدا  ا ـــتممال التكنولوجياا الرضـــاسيا عقى النحو المنا ـــل لقتصـــدأل ل

 لقتشغيل وتوفر القدراا والمهاراا الال ما لال تجابا.
 

 إ ارة الممارف وتبا لها
إنشــاء منصــا مخصــصــا لقتنســيق الرمال بين .ياناا األمم المتحدة و ــاسر المنظماا الدوليا  -9التوصية 

 بالرضاء والصحا المالميا. والجهاا الراعقا لاا الصقا ف  ممالجا المساسل المتمققا
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ر ـد وقيد جميع األنشـطا الرسيسـيا والو اسق المرجعيا والخطا لاا الصـقا بالرضـاء المتمققا  -10التوصية 
بأنشـطا الصـحا المالميا الت  تقوي بها .ياناا األمم المتحدة، بما ف  للك أجهزة منظما الصـحا المالميا و ـاسر 

المنظماا غير الحكوميا و اسر الجهاا  ، بقدر اإلمكان،األعضاء ف  القجنا، و..لكالمنظماا الدوليا، والدول  
الراعقا غير الحكوميا للك الصقا. و وف يوفر ه.ا القيد السنوأل لئنشطا مرجما يستخدي لقوقوف عقى الثغراا 

ايا وتمزيز  عقى نطال وا ـــــــــع ألغراض التو  يتا  االتالي عقيه  القاسما والررص المتااا ومناقشـــــــــتها، و ـــــــــوف
 التماون بين الجهاا الراعقا لاا الصقا ف  ه.ا المجال.

وضـــع ا ـــتراتيجيا لقمشـــار.ا من أجل تحقيل وتقييم أ وار الجهاا الراعقا الحاليا ومصـــالحها  -11التوصية 
 ف  مجال الرضـاء والصـحا المالميا. ومن المتوقع أن تسـتخدي ا ـتراتيجيا المشـار.ا لقمسـاعدة عقى تمزيز الت  ر

 والتكامل والتماون والتنسيق بين جميع الجهاا الراعقا.
  

 أنشطا بناء القدراا
تمزيز التنســـــيق والتماون بين القطاعاا لضـــــمان فماليا أنشـــــطا بناء القدراا المضـــــطقع بها  -12التوصية 

ــاء عقى .ل من الصــــميد الدول  واإلققيم  والوتن  و ون الوتن  فيما يتصــــل با ــــتخداي عقوي وتكنولوجيا ا لرضــ
ف  مجال الصـــــــــــحا المالميا. وينبغ  لقجهاا الراعقا المشـــــــــــار.ا ف  ه.ف األنشـــــــــــطا أن تنظر ف  توفير يلياا 

 لقمتابما بهدف تمزيز ا تداما األنشطا.

و ـــاسر يلياا بناء  الممنيا بأنشـــطا التمقمتشـــجيع الدول األعضـــاء عقى إشـــرات الم  ـــســـاا   -13التوصية 
 الصحيين عقى اكتساب مهاراا وقدراا ف  مجال الرضاء ف  مراقا مبكرة.  القدراا ف  تحريز شباب المهنيين

ــاسر الجهاا الراعقا لاا  -14التوصية  تمزيز فمالياا بناء القدراا، الت  تنظمها .ياناا األمم المتحدة و ـ
ن الجهاا والترويي لال ــــترا ة منها بي بالمســــاهماا الهاما لمقوي وتكنولوجيا الرضــــاء  يا ة الوع  الصــــقا، بهدف  

و ــــــــــــــترم  تقك الجهو  إلى  يا ة عد  المنظماا والجهاا الراعقا ج. جنهي الصــــــــــــــحا الواادة  ق     طل           الت  ت   الراعقا
 األخر  ف  المجال الصح  الت  تشارت بنشاط ف  ا تخداي عقوي وتكنولوجيا الرضاء.

 
 ا تمراض خطا الممل

االهتماي بتقليا االاتياجاا الوا ـــــــما النطال الممرب عنها عقى مر الســـــــنين ف   من          انطالقا   -15التوصية 
ــيما ما يتمقق منها  ــتقلل، وال ــــ ــحا المالميا، ومراعاة  لتطور االاتياجاا المطقوبا ف  المســــ ــاء والصــــ                                                                                                  مجال الرضــــ

ررايا، با ــــــتمراض بالتصــــــدأل لئوباا المالميا،  ــــــيقوي الرريق المامل، أ ناء الدورة التا ــــــما والخمســــــين لقجنا ال
 اختصا اته والنظر فيما إلا .ان من الضرورأل تمديد خطا عمقه.

ــين لقجنا الررايا ف  عاي  - 8 ــابما والخمســ ــل إليه ف  الدورة الســ ــار الرريق المامل إلى االترال ال.أل تو ــ وأشــ
2020   (A/AC.105/1224 إلعدا  تو ـــــــــياا بشـــــــــأن  ور وةيكل المنصـــــــــا المتااا 12، الرقرة ، المرفق الثالث ، 

)تمزيز التماون الرضـاس  من أجل الصـحا المالميا     5عالميا، الت  أو ـ  بننشـاسها ف  إتار األولويا المواضـيعيا 
رج   ل..ر  الســــنويا الخمســــين لم تمر األمم المتحدة الممن  با ــــتكشــــاف الرضــــاء الخا االاترال با   لد    الت  اد ا 

ــقميا،  ــاسيا تصــــميم ا  يمد  عقى أنه ينبغ  لرسيس الرريق المامل أن        وات رق وا ــــتخدامه ف  األغراض الســ لمنصــــا الرضــ
 الممنيا بالصحا الت   يكون الو ول إليها متااا عقى نطال المالم وأن يقدي ما يثلر  حا التصور المحد  لها. 

الرريق المامل أن ه.ف المنصـــــا  ـــــوف تســـــتريد من التجارب والممقوماا المتوفرة ف  مجال الرضـــــاء   اظ ال و  - 9
ــاء ف  القجنا والمنظماا الحكوميا الدوليا والمنظماا غير الحكوميا الت  تتمتع   ــحا المالميا لد  الدول األعضـــ والصـــ

ن  بر ـــــــــد األرض والمنظما المالميا لصـــــــــحا  بصـــــــــرا المراقل الداسم لد  القجنا و.ياناا األمم المتحدة والرريق المم 
 الحيوان واالتحا  الدول  لجمعياا الصقيل األامر والهالل األامر ومنظما أتباء بال ادو . 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
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ــقا من االجتماعاا فيما بين الدوراا لتحقيق تقدي ف   -10 ــقســـــــ واترق الرريق المامل عقى ضـــــــــرورة عقد  ـــــــ
ــير ــا المتااا عالميا ولتحضــ ــنا األخيرة من خطا عمقه. وف  ه.ا  الممل عقى إعدا  المنصــ األنشــــطا المقررة لقســ

الصـــــــــد ، تقل الرريق المامل إلى األمانا أن تيســـــــــر إعدا  الجدول الزمن  لتقك االجتماعاا المزمع عقدها فيما 
 بين الدوراا والتحضير لها وعقدها.

لم تزو ف بلياناا االتصـــال وتقل الرريق المامل إلى األمانا أن تدعو الدول األعضـــاء ف  القجنا الت   -11
 الخا ا بجهاا االتصال الوتنيا لديها إلى أن تزو ف بتقك اللياناا.

والاظ الرريق المامل مع التقدير أن محتوياا الصــرحا المخصــصــا لممقه عقى الموقع الشــبك  لمكتل  -12
  يجرأل www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/gh/index.htmlشـــــــــــــ ون الرضـــــــــــــاء الخارج  )

 تحديثها با تمرار.

ازيران/يونيه   12وأشـــــــــار الرريق المامل إلى أنه .ان قد عقد اجتماعا غير ر ـــــــــم  علر اإلنترنر ف    -13
 .19-من أجل مناقشا .يفيا التصدأل لجاسحا .وفيد 2020

 .الرريق المامل ه.ا التقرير ف  جقسته  … ، الممقو ة ف   …  نيسان/أبريل واعتمد -14
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