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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

تقرير عن اجتماع األمم املتحدة للخرباء بشأن منافع حمطة الفضاء     
      الدولية يف جمال الصحة

      )٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٠- ١٩ (فيينا،    
    مةدِّمق  - الًأو  

ــافع حمطــة الفضــاء الدو      -١ ــة يف جمــال  انعقــد اجتمــاع األمــم املتحــدة للخــرباء بشــأن من لي
، يف إطار مبادرة تكنولوجيا ارتيـاد اإلنسـان   ٢٠١٤ فرباير/شباط ٢٠و ١٩ الصحة بفيينا يومي

للفضاء، وهي مبـادرة تنفَّـذ يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية (انظـر املوقـع           
  .)http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/index.htmlالشبكي التايل: 

التركيــز يف االجتمــاع علــى تيســري احلــوار مــن أجــل تعمــيم منــافع حمطــة الفضــاء   وانصــبَّ  - ٢
وكان اهلدف منه جتميع املعلومات املوجودة أو اجلديدة املتصـلة بأولويـات    .الدولية يف جمال الصحة

دهتا مجعيـة الصـحة العامليـة السادسـة والسـتون يف      يف منظمة الصحة العاملية، كما حـدَّ  القيادة الست
، وتسـهيل التحـاور بـني    ٢٠١٩- ٢٠١٤ برناجمها العام الثـاين عشـر للعمـل لفتـرة السـنوات السـت      

الوكاالت الشـريكة يف حمطـة الفضـاء الدوليـة ومنظمـة الصـحة العامليـة هبـدف حتديـد اجملـاالت الـيت            
ة اون فيها واليت تتداخل فيها احتياجات ومتطلبات القطـاع الصـحي مـع الفوائـد املسـتمدَّ     ميكن التع

  ة.من التطبيقات والتكنولوجيات الفضائي
وشـارك  ة. م االجتماع من طرف مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانوقد ُنظِّ  -٣

نـامج احملطـة، وهـي وكالـة     من منظمة الصحة العاملية والوكاالت الشريكة يف بر يف تنظيمه كلٌّ

http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SAP/hsti/index.html
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الفضــاء الكنديــة، ووكالــة الفضــاء األوروبيــة، والوكالــة اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي، 
واإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) التابعة للواليـات املتحـدة األمريكيـة، ووكالـة     

  .يةالفضاء االحتادية الروس
لبيــان خلفيــة االجتمــاع  ٦٨/٧٥ رار اجلمعيــة العامــةبقــ هــذا التقريــر عمــالً وقــد أُعــدَّ  -٤

ألولويـات القيـادة احلاليـة يف منظمـة الصـحة العامليـة        م مـوجزاً كمـا أنـه يقـدِّ   ه. وأهدافه وبرناجمـ 
ذة يف جمــال الصــحة مــن طــرف الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة   واألنشــطة املنفَّــ

دة ذات الصـــلة بتـــوفري الرعايـــة شـــتركة احملـــدَّق للمشـــاكل املاملشــاركة يف االجتمـــاع، ويتطـــرَّ 
اد الفضـاء يف احملطـة واخلـدمات الصـحية لسـكان األرض ويبـيِّن مـا قـد يسـفر عنـه           الصحية لروَّ

  ل.هذه املشاك برنامج احملطة من نتائج للمساعدة على حلِّ
    

    اخللفية واألهداف  - فأل  
قــد أصــبح وىل. بــدايات األولطاملــا اســتهوى الفضــاء اخلــارجي خيــال البشــرية منــذ ال    -٥

 أبريـل /نيسـان  ١٢ ففـي  .ر التكنولـوجي بفضـل التطـوُّ   أخـرياً  واقعـةً  يف الفضـاء حقيقـةً   السـفرُ 
أصـبح يـوري غاغـارين أول إنسـان يغـامر بـالتحليق يف الفضـاء، ممـا فـتح آفـاق عصـر             ١٩٦١

علــى ســطح األرض أو غالفهــا   جديــد مــن عصــور النشــاط البشــري، الــذي مل يعــد مقصــوراً  
ويف مثانينــات ر. ويف غضــون عقــد واحــد، وطــأت قــدما نيــل أرمســترونغ ســطح القمــ ي. واجلــ

القرن املاضـي، أطلـق احتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية حمطـة مـري الفضـائية، وواصـل           
  ن.تشغيلها ألكثر من عقد من الزم

مــس وقــد اســُتحدثت حمطــة الفضــاء الدوليــة بفضــل اجلهــود املتضــافرة للوكــاالت اخل    -٦
ــة تعزيــز التعــاون الســلمي يف الفضــاء    ــدها  .الشــريكة فيهــا، فُبنيــت وأُطلقــت بغي واســتمر تزوي

  .٢٠٠٠ نوفمرب/بطواقم عمل منذ تشرين الثاين
وكان مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      -٧

ــ/متــوز ٣٠ إىل ١٩ ينــا مــناألغــراض الســلمية (اليونيســبيس الثالــث)، الــذي ُعقــد يف في  ه يولي
بلـد واحـد    بعثات استكشاف الفضاء البشرية الضـخمة تفـوق قـدرة أيِّ    م بأنَّ، قد سل١٩٩٩َّ

 وذُكرت حمطة الفضاء الدولية باعتبارها مثـاالً ر. بعينه، وبأنه ينبغي إيثار التعاون يف هذا املضما
وأوصـى اليونيسـبيس   . رب البـاردة على هذا النموذج اجلديد يف التفكري الذي أتاحه انتـهاء احلـ  

الثالث بوضع برامج لعلـوم الفضـاء يف املسـتقبل ال سـيما مـن خـالل التعـاون الـدويل وتشـجيع          
ودعـا املـؤمتر    .البلدان اليت مل تشارك قط يف هـذا املسـعى علـى اسـتخدام حمطـة الفضـاء الدوليـة       
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جتـري علـى مـنت حمطـة      يتإىل نشر معلومات يف العامل أمجع فيما خيـص أنشـطة البحـث الـ     أيضاً
  )١(الدولية. الفضاء

لتعزيــز التعــاون  ء"نســان للفضــاإلتكنولوجيــا ارتيــاد ا مبــادرةت "، أُطلقــ٢٠١٠ ويف عــام  - ٨
الدويل يف األنشطة املتصلة برحالت الفضاء البشرية واستكشاف اإلنسان للفضاء، والتوعية بفوائـد  

  ة.لبحث والتعليم بشأن اجلاذبية الصغريتكنولوجيا الفضاء البشرية ودعم بناء القدرات يف ا
م مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بالتعـاون مـع الوكـاالت    ويف إطار هذه املبادرة، نظَّ  -٩

ر فربايـ /اخلمس الشريكة يف حمطة الفضاء الدولية، حلقة دراسية ملدة يوم واحـد بفيينـا يف شـباط   
لتعلــيم والبحــث، وعمليــة للتوعيــة بشــأن حمطــة الفضــاء، ُعرضــت فيهــا حالــة أنشــطة ا   ٢٠١١

مبادرة تكنولوجيا ارتيـاد   وقد أثبتت احللقة الدراسية أنَّة. املشاركة يف البحوث على منت احملط
اإلنسان للفضاء ميكن أن تكون آلية جمدية يف التوعية باإلمكانـات الـيت تتيحهـا أنشـطة البحـث      

  ة.والتعليم على منت احملطة الدولي
املشـترك بـني األمـم املتحـدة وماليزيـا حـول تكنولوجيـا ارتيـاد         وانعقد اجتماع اخلـرباء    -١٠

. ٢٠١١ نـوفمرب /تشـرين الثـاين   ١٨ إىل ١٤ اإلنسان للفضاء يف بوتراجايا مباليزيا يف الفترة مـن 
وكان اهلدف من االجتماع، الذي شـارك فيـه خـرباء مـن مجيـع أحنـاء العـامل، تقـدمي معلومـات          

دة علـى  حمطة الفضاء الدولية؛ والـربامج الفضـائية املتعـدِّ    ذ من أنشطة على منتحول آخر ما ُنفِّ
ــتويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة؛ والبحــوث املتعلقــة باجلاذبيــة الصــغرية؛ واألنشــطة         املس

كمــا اســتهدف االجتمــاع حتديــد األنشــطة الــيت قــد ُيضــطلع هبــا يف إطــار املبــادرة،    ة. التعليميــ
البحــث والتعلــيم بشــأن اجلاذبيــة الصــغرية يف البلــدان  وخباصــة أنشــطة بنــاء القــدرات يف جمــايل  

توصيات لألنشطة املستقبلية يف إطار هذه املبـادرة (انظـر    ١٠ واتُّفق يف االجتماع على .النامية
  .)A/AC.105/1017ة الوثيق
وانعقد اجتماع خرباء األمم املتحدة بشأن منافع حمطة الفضاء الدوليـة لصـاحل البشـرية      -١١

م االجتماع ملواصلة مناقشة حتديـد مـا قـد    وُنظِّ .٢٠١٢ يونيه/حزيران ١٢و ١١ ييف فيينا يوم
ا يف حمطـة الفضـاء الدوليـة واحتياجـات     ذة حاليـ يكون هناك من أوجه تـآزر بـني األنشـطة املنفَّـ    

علـى نتـائج تطبيقـات البحـوث      فيـه التركيـز خصوصـاً    وقـد انصـبَّ  ة. مؤسسات األمـم املتحـد  
ــا يف احملطــ  ــاهيم ومالحظــات يف جمــاالت رصــد      ة. والتكنولوجي ــى مف ــاع عل ــق يف االجتم واتُّف

───────────────── 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  )١(  

  )، الفصل الثاين، A.00.I.3ع املتحدة، رقم املبي(منشورات األمم  ١٩٩٩ يوليهز/متو ٣٠‐١٩ فيينا،
  ).٤٠٢-٤٠١والفقرتان  ٣٩٠-٣٨٨الفقرات 



 

4V.14-05771 

 

A/AC.105/1069

مـن الضـروري أن    وخلـص املشـاركون إىل أنَّ  م. ي للكوارث والصحة والتعلـي األرض والتصدِّ
تواصــل األطــراف املعنيــة تقيــيم هــذه املفــاهيم قبــل املضــي يف استكشــاف األنشــطة الــيت ميكــن   

  .)A/AC.105/1024ة االضطالع هبا (انظر الوثيق
ــ  -١٢ ــة يف جمــال     وُنظِّ ــافع حمطــة الفضــاء الدولي م اجتمــاع األمــم املتحــدة للخــرباء بشــأن من

، لتبـادل املعلومـات بشـأن    ٢٠١٤ فربايـر /شـباط  ٢٠و ١٩ قـد يف فيينـا يـومي   الصحة، الـذي عُ 
األنشطة ذات الصلة بالصحة اليت تضطلع هبا وكاالت الفضاء على مـنت حمطـة الفضـاء الدوليـة     

تنـــاول مواضـــيع البحـــث والتطـــوير واختبـــار التكنولوجيـــا واألنشـــطة التنفيذيـــة وا. أو حلســـاهب
كمـا كـان اهلـدف منـه ربـط تلـك األنشـطة بأولويـات القيـادة يف منظمـة           ة. واإلجراءات الطبيـ 

  ة.  دهتا هذه املنظمالصحة العاملية واحللول املمكنة للعقبات الرئيسية اليت حدَّ
    

    احلضور  - باء  
لــون عــن منظمــة الصــحة العامليــة والوكــاالت الشــريكة يف حمطــة   ثِّحضــر االجتمــاع مم  -١٣

الفضاء الدولية، اليت تشمل وكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء األوروبيـة والوكالـة اليابانيـة    
الستكشاف الفضاء اجلوي واإلدارة الوطنية للمالحة اجلويـة والفضـاء (ناسـا) ووكالـة الفضـاء      

  جي.ب شؤون الفضاء اخلارومكت )٢(االحتادية الروسية
ــيت          -١٤ ــود ال ــع الوف ــراقبني عــن مجي ــام م ــارير يف االجتمــاع أم ــدمي التق وفُتحــت جلســة تق

حضــرت الــدورة احلاديــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة التابعــة للجنــة اســتخدام     
  ة.الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمي

    
    الربنامج  - جيم  

لفضـاء اخلـارجي برنـامَج االجتمـاع بالتعـاون مـع منظمـة الصـحة         مكتب شؤون ا عدَّأَ  -١٥
وانعقــد االجتمــاع علــى شــكل أربــع  ة. العامليــة والوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــ 

  ا.وأخرى بعد الظهر يف اليومني الذين استغرقهم جلسات، واحدة صباحاً
ة تكنولوجيـا ارتيـاد   ويف اجللسة األوىل، عرض مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي مبـادر     -١٦
د خبري األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يف كلمة الترحيـب الـيت ألقاهـا    وأكَّء. نسان للفضاإلا

على تكنولوجيا األغذية وتكنولوجيا املالبس الفضائية باعتبارمها مثالني علـى مـا قـد يسـهم بـه      
───────────────── 

إىل معلومات قدمتها الوكالة قبل االجتماع، مسامهات وكالة  م الرئيس، استناداًخالل االجتماع، قدَّ )٢(  
  ة.الفضاء االحتادية الروسي
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عاملية أولويات هـذه املنظمـة يف   ل منظمة الصحة الأوضح ممثِّ مثَّة. الفضاء يف جمال الصحة العاملي
جمال القيادة والعقبات اليت تواجهها، وتال ذلك عروض إيضاحية للوكاالت الشريكة يف حمطـة  

  ي.الفضاء الدولية بشأن أنشطتها وإجنازاهتا يف اجملال الصح
ويف اجللسة الثانية، دار نقاش ساخن حول مـا ميكـن أن تسـهم بـه تلـك الوكـاالت يف         -١٧

ويف اليـوم التـايل، اتُّفـق علـى خطـة حـول كيفيـة تعزيـز         ة. أولويات القيادة املـذكور دعم حتقيق 
  ش.هذا النقا

مـه الوكـاالت الشـريكة يف    ن ما قد تقدِّصت اجللسة الثالثة إلعداد جدول يتضمَّوُخصِّ  -١٨
أولوية من أولويات منظمة الصـحة العامليـة يف جمـال     حمطة الفضاء الدولية من مسامهات يف كلِّ

ا عــن التكنولوجيــات الــيت ال تــزال يف مرحلــة لقيــادة، مــع متييــز التكنولوجيــات املوجــودة حاليــا
  ة.كما نوقشت توصيات بشأن أنشطة املتابع ر.التخطيط أو قيد التطوي

رضـت منظمـة الصـحة العامليـة، إىل جانـب الوكـاالت       ويف اجللسة الرابعة واألخرية، َع  -١٩
ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، نتــائج االجتمــاع علــى  الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة

  ة.أعضاء الوفود اليت حضرت الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية التقنية والعلمي
    

    ة العاملية وأنشطة وكاالت الفضاءأولويات الصح  - اًثاني  
االجتمــاع  زت يف اجللســة األوىل املعلومــات املتبادلــة والتفــاهم بــني املشــاركني يف تعــزَّ  -٢٠

ــيت قدَّ   ــة بشــأن جانــب الطلــب مــن     بفضــل العــروض اإليضــاحية ال ــها منظمــة الصــحة العاملي مت
متــها الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة موضــوع الصــحة العامليــة، وتــال ذلــك عــروض إيضــاحية قدَّ

  ة.الفضاء الدولية عن أنشطتها ذات الصلة بالصح
    

    لعاملية والعقبات اليت تواجههاا أولويات القيادة احلالية يف منظمة الصحة  - ألف  
ل منظمة الصحة العاملية عن هذه املنظمـة باعتبارهـا هيئـة توجيـه وتنسـيق يف      حتدَّث ممثِّ  -٢١

ى املســؤولية عــن أداء دور قيــادي يف جمــال الصــحة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة، حبيــث تتــولَّ
قواعـد واملعـايري، وصـياغة    قضايا الصحة العاملية، وحتديد مواضيع البحـوث الصـحية، ووضـع ال   

خيارات السياسات العامة املعززة بأدلـة، وتقـدمي الـدعم الـتقين للبلـدان، ورصـد التوجهـات يف        
د أولويــات القيــادة احلاليــة يف منظمــة الصــحة العامليــة  كمــا أنــه حــدَّا. اجملــال الصــحي وتقييمهــ

  ا.وأوضح العقبات الرئيسية اليت تواجهه
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لصــحة العامليــة السادســة والســتني وافقــت علــى الربنــامج العــام   مجعيــة ا وأشــار إىل أنَّ  -٢٢
ة. ، الــذي ُتحــدَّد فيــه رؤيــة منظمــة الصــحة العامليــ ٢٠١٩-٢٠١٤ الثــاين عشــر للعمــل للفتــرة 

ر فيها منظمة الصحة العامليـة علـى   أولويات القيادة الست التالية اليت تؤثِّ ح الربنامج أيضاًويوضِّ
  ة.الصحة العاملي

يف حتقيــق التغطيــة الصــحية الشــاملة بــتمكني   دماًاملضــي قُــ: ١ة القيــادأولويــة   (أ)  
البلدان مـن مواصـلة تيسـري احلصـول علـى اخلـدمات الصـحية األساسـية أو تعزيزهـا، واحلمايـة           

  املالية، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة كمفهوم للتوحيد يف جمال الصحة العاملية؛  
ي منائية لأللفية املتعلقـة بالصـحة، بشـأن التصـدِّ    األهداف اإل: ٢ة أولوية القياد  (ب)  
، للتعجيـل بتحقيـق األهـداف    ا والـيت سـُتطرح مسـتقبالً   يات اليت ما زالت مطروحة حاليـ للتحدِّ

وهـي تشـمل القضـاء علـى الفقـر املـدقع       ه. وملـا بعـد   ٢٠١٥ احلالية املتعلقة بالصحة، حىت عـام 
ة األمهات، ومكافحة فـريوس نقـص املناعـة    من وفيات األطفال، وحتسني صح واجلوع، واحلدَّ

  دز واملالريا وغريها من األمراض؛يألا/البشرية
ي األمـراض غـري السـارية، مثـل أمـراض جهـاز       مواجهة حتدِّ: ٣ة أولوية القياد  (ج)  

كري واألمــراض غــري القلــب واألوعيــة الدمويــة والســرطان، وأمــراض اجلهــاز التنفســي، والسُّــ 
ندرج ضمن خطـة العمـل العامليـة للوقايـة مـن األمـراض غـري املعديـة         السارية األخرى، وكلها ت

  ؛٢٠٢٠-٢٠١٣ ومكافحتها للفترة
  )؛٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (: ٤ة أولوية القياد  (د)  
ــاد  (ه)   ــة القي ــة اجلــودة    : ٥ة أولوي ــة األساســية والعالي ــز إتاحــة املنتجــات الطبي تعزي

ة التكلفـة، مثـل األدويـة واللقاحـات، ووسـائل التشـخيص وغريهـا        واملأمونة والناجعة وامليسور
رصـد املعلومـات واسـتخدامها وتيسـري      ٥ وتشـمل أولويـة القيـادة    .من التكنولوجيات الصحية

كمـا   .، واالبتكار واإلنتاج احمللـي لألدويـة  رشيداً احلصول على األدوية واستخدامها استخداماً
  ؛٣و ١ ، والسيما األولويتنيز أولويات القيادة األخرىأهنا تعزِّ

ي للمحـــدِّدات االجتماعيـــة واالقتصـــادية والبيئيـــة التصـــدِّ: ٦ة أولويـــة القيـــاد  (و)  
  .مللصحة، مثل البيئة املادية وخصائص األفراد وسلوكه

  :العقبات الرئيسية فيما يتعلق بالصحة العاملية تشمل ما يلي وأُوضَح أنَّ  -٢٣
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ما تكـون غـري كافيـة أو موجـودة      ألهنا كثرياًضعف مستوى تقدمي اخلدمات،   (أ)  
مـا تكـون    ضـافة إىل ذلـك، كـثرياً   إلبـا ة. عن األماكن املأهولة، ال سيما يف املنـاطق الريفيـ   بعيداً

  يئة وغري مأمونة يف بعض األحيان؛هذه اخلدمات من نوعية رد
فة والبيانـات  ئة، مثـل البيانـات املصـنَّ   سيِّ املعلومات غري الكافية أو املدارة إدارةً  (ب)  

زة بأدلــة علــى الصــعيدين احمللــي املســتقاة مــن القطــاع اخلــاص، الضــرورية الختــاذ قــرارات معــزَّ 
 ما تكون هذه املعلومات منعدمة أو مـن نوعيـة رديئـة، أو ال يسـتفاد منـها إالَّ      وكثرياً. ينوالوط
  ُتستخدم على اإلطالق عند وجودها؛أو ال  قليالً

ئة، مــن ســيِّ واملــدارة إدارةً ئاًالكافيــة واملوزعــة توزيعــا ســيِّاملــوارد البشــرية غــري   (ج)  
سـني لعملـهم، األمـر الـذي     واملتحمِّ الئقـاً  بني تدريباًقبيل النقص الشديد يف عدد املوظفني املدرَّ

ضـافة إىل ذلـك،   إلبـا ن. أمام توافر اخلـدمات املالئمـة يف العديـد مـن البلـدا      رئيسيةً ل عقبةًيشكِّ
ولـيس هنـاك، يف   ل. ي األجـور وظـروف العمـ    عـدد املـوظفني نتيجـة تـدنِّ    هناك تناقص كـبري يف 

ــاراهتم           ــى مه ــاظ عل ــوظفني للحف ــيم املســتمر للم ــدريب والتعل ــرامج للت ــان، ب ــن األحي ــثري م ك
  ي ملا يطرأ من مشاكل صحية؛والتصدِّوحتديثها 
ــ  (د)   ــة للمعلومــات،     يترتَّ ــبىن التحتي ــة، مبــا يف ذلــك ال ــبىن التحتي ب علــى ضــعف ال

بب عـدم االسـتثمار يف مرافـق جديـدة أو جتديـد مـا هـو قـائم منـها، وعـدم تيسُّـر اسـتخدام             بس
شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية ومرافق جتهيز البيانات، وعدم شراء املعدات أو عـدم  

  .مة وسالمة املرضىصيانتها، آثار على نوعية اخلدمات املقدَّ
    

    الفضاء الدولية يف جمال الصحة طةأنشطة الوكاالت الشريكة يف حم  - باء  
مت الوكاالت الشريكة يف حمطة الفضـاء الدوليـة حملـة عامـة عـن أنشـطتها يف اجملـال        قدَّ  -٢٤

والفئـات  ة. قدَّم من مسامهات لدعم أولويات الصحة العامليـ دت فيها على ما قد ُيالصحي، أكَّ
فضـاء الدوليـة أو حلسـاهبا    (أ) البحـوث الـيت ُتجـرى علـى مـنت حمطـة ال      ي: العامة للمسامهات ه

اد الفضـاء والبحـوث الصـحية)؛ (ب) تطـوير     (مثل علوم احليـاة الفضـائية واحلالـة الصـحية لـروَّ     
واختبــار التكنولوجيــا علــى مــنت حمطــة الفضــاء الدوليــة أو حلســاهبا (مثــل التكنولوجيــا القابلــة     

فــــة لوجيـــا املكيَّ التكنو/للتطبيـــق مباشـــرة أو التكنولوجيـــا املكيفــــة لالســـتخدامات الفضـــائية     
لالستخدامات الفضائية واملعاد تكييفها لالسـتخدامات األرضـية)؛ (ج) األنشـطة واإلجـراءات     
التشــغيلية علــى مــنت حمطــة الفضــاء الدوليــة أو حلســاهبا (مثــل اللوجســتيات وتطــوير الرباجميــات  

  .والرعاية الطبية للطاقم)



 

8V.14-05771 

 

A/AC.105/1069

وعلـوم احليـاة الـيت تـدعمها وكالـة      التركيز يف األنشطة املتصلة بطـب الفضـاء    وانصبَّ  -٢٥
الفضاء الكندية على حتديـد املخـاطر الصـحية املرتبطـة بـرحالت الفضـاء البشـرية أو فهمهـا أو         

ــن حــدِّ   ــف م ــهالتخفي ــاون املســمَّ   ا. هتا أو إزالت ــا للتع ــة منوذجه ــاب  ى "وعرضــت الوكال ــتح ب ف
اث الفضـاء املتعلقـة بالصـحة    أحبـ ة "اومبادرهتـا املسـمَّ   ة"املشاكل املشترك االبتكار من أجل حلِّ

اليت هتدف إىل االستفادة من أحبـاث الفضـاء ذات الصـلة لـدعم األحبـاث املتعلقـة        ة"والشيخوخ
وفيمــا يتعلــق بالرعايــة الســريرية، وصــفت الوكالــة نظامهــا الطــيب ن. بالشــيخوخة لــدى اإلنســا

وهـو جهـاز   "، Microflowز "، الذي يوجد قيـد التطـوير؛ وجهـا   ر للطواقم املتكاملة متاماًاملتطوِّ
، وهــو نــوع مــن Astroskinق اخللــوي الشــديد يف التحاليــل البيولوجيــة؛ و ر لقيــاس التــدفُّمصــغَّ

  ة.املالبس ميكِّن من رصد البيانات الفسيولوجي
ــن األنشــطة املنفَّــ       -٢٦ ــة الواســعة م ــن ضــمن الطائف ــة الفضــاء   وم ــرامج وكال ذة يف إطــار ب

ي: دِّمت معلومـات بشـأن مـا يلـ    على كوكب األرض، قُـ األوروبية ذات الصلة بقضايا الصحة 
البحوث املتعلقة بالشيخوخة وأمناط احلياة اليت تنطوي على اجللـوس لفتـرات طويلـة؛ وجتـارب     
يف املخترب على خاليا بشرية مسـتزرعة مـن أجـل فهـم أفضـل لقضـايا الصـحة البشـرية املرتبطـة          

وية وهشاشـة العظـام وفقـدان العضـالت     بالشيخوخة، مبا يف ذلك أمراض القلب واألوعية الدم
(برنــامج  عــن ُبعــدواخللــل املنــاعي؛ والدراســات املتعلقــة ُمبالَزمــة الســرير؛ وتطبيقــات التطبيــب 

ــة يف جمــال االتصــاالت الســلكية والالســلكية)؛        ــات املتكامل ــة للتطبيق ــة الفضــاء األوروبي وكال
علــى اســتخراج الغــذاء واملــاء   زوبــديل نظــام حفــظ احليــاة اإليكولوجيــة اجملهريــة، الــذي يركِّــ   

  ة.  ب احليوانات الصغريواألكسجني من النفايات، وتعقُّ
ي: وهنـاك مخســة جمــاالت ألحبـاث الوكالــة اليابانيــة الستكشـاف الفضــاء اجلــوي، وهــ     -٢٧
ــدعم     ا ــان؛ والـ ــم اإلنسـ ــاء علـــى جسـ ــار التحليـــق يف الفضـ ــادة آلثـ ــيولوجية املضـ ــدابري الفسـ لتـ

عـن  د؛ والتكنولوجيـا الطبيـة يف املـدار، مبـا يف ذلـك التطبيـب       الفسيولوجي، مثل رصـد اإلجهـا  
ــة  ُبعــد ــة الغــازات الســامَّ   عــن ُبعــدوالعمليــات العلمي ــه؛ وبيئ ــة من ة ؛ واإلشــعاع الكــوين والوقاي

لرصـد   سـاعةً  ٢٤ وُعرضـت أمثلـة، مبـا يف ذلـك دراسـة لتخطـيط قلـبٍ علـى مـدار          .واجلـراثيم 
أدوات التشــخيص علــى مــنت احملطــة، ورصــد  ظــروف النــوم واإليقــاع احليــوي، وجمموعــة مــن

  ة.الشعر وآلة تصوير عالية االستبانالنشاط البدين، وحتليل 
ة أمثلة على أنشطة وكالة ناسـا الـيت هلـا صـلة وثيقـة بقضـايا الصـحة علـى         مت عدَّوقُدِّ  -٢٨

البحـوث املتعلقـة مبخـاطر ارتيـاد الفضـاء كشـفت        وسيق مثال أول مفاده أنَّض. كوكب األر
دة، والتغذيـة اجليِّـ  ة من فقدان العظام خالل البعثات الطويلة مبمارسة الرياضـ  أنه ميكن احلدُّعن 

، األجهـزة  ثانيـاً ة. الدهنيـ  ٣-امبا يف ذلك تناول كميات كافية من فيتامني (د) وأمحـاض أوميغـ  
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التكنولوجية الطبية الصغرية والسـهلة االسـتخدام مثـل نظـام ختطـيط القلـب بأقطـاب كهربائيـة         
افة وجهاز التصوير باملوجات فوق الصوتية املستخدم لتشـخيص األمـراض يف حمطـة الفضـاء     ج

  ة.  ، والبحوث املتعلقة بالعوامل البيئية والصحة السلوكيعن ُبعدالدولية، ونظام التطبيب 
ل وكالــة الفضــاء االحتاديــة الروســية معهــَد املســائل الطبيــة البيولوجيــة التــابع  م ممثِّــوقــدَّ  -٢٩

الدولة الروسي للبحوث، فتناول خمتلف أنشـطته الـيت تتصـل بأهـداف االجتمـاع، مبـا يف       ملركز 
ذلك العمليات األساسية يف جسم اإلنسـان خـالل الـرحالت الفضـائية ومـا ُيسـتنتج مـن ذلـك         
مــن معلومــات جديــدة عــن صــحة اإلنســان؛ والتكنولوجيــات واألســاليب اجلديــدة لتشــخيص   

ات إعـادة التأهيـل الـيت    والتعـايف منـها؛ وأسـاليب ومعـدَّ     اضطرابات القلـب والتـنفس وعالجهـا   
مت ضـافة إىل ذلـك، قُـدِّ   إلبـا  .يؤخذ هبا يف طـب األعصـاب وطـب القلـب ومعاجلـة الصـدمات      

  ة.العديد من احللول للتشخيص السريع وفحص الصحة العام
    

    ات املشتركة واملسامهات احملتملةاالهتمام  - اًثالث  
همـا مناقشـات عامـة وأعمـال يف إطـار جمموعـات صـغرية،        مت جلستان، جـرت في ُنظِّ  -٣٠

لتحديد االهتمامات املشتركة بني منظمة الصحة العاملية والوكاالت الشريكة يف حمطـة الفضـاء   
  ة.إىل أولويات القيادة يف املنظم الدولية، استناداً

    
    صحية الشاملةاملضي قدما يف حتقيق التغطية ال: ١ دةأولوية القيا  - ألف  

  :١ة د االهتمامان املشتركان التاليان املتعلقان بأولوية القيادُحدِّ  -٣١
  عاملني يف جمال الرعاية الصحية؛ غياب الرعاية الطبية يف ظلِّ  (أ)  
  ة.الرعاية الصحية يف األماكن النائية أو املنعزل  (ب)  

وكالــة مــن الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول    وأشــارت كــلٌّ  -٣٢
١ة ا مبا قد يسهم يف أولوية القيادالتالية لديها واليت ميكن تطبيقها حالي:  

  ال شيء؛  ة: وكالة الفضاء الكندي  (أ)  
الــيت  عــن ُبعــدتكنولوجيــات وتطبيقــات التطبيــب  يــة: وكالــة الفضــاء األوروب  (ب)  

ــة للتطبيقــات املتكاملــة، مبــا يف ذلــك تقــدمي     رت يف إطــارطُــوِّ ــة الفضــاء األوروبي برنــامج وكال
للفرق الطبية يف أماكن نائية، مثل الرسم بالصَّدى واملساعدة علـى اجلراحـة،    عن ُبعداملساعدة 

  ب األمراض واألوبئة؛وتعقُّ عن ُبعد رات احليوية، والرصد الصحيومراقبة املؤشِّ
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جمموعة أدوات للتشـخيص علـى   ي: ستكشاف الفضاء اجلوالوكالة اليابانية ال  (ج)  
ات الطبيـة اجلديـدة املسـتخدمة    ز مبختلـف أنـواع املعـدَّ   منت احملطة، وهي نظام طيب متكامل جمهَّـ 

  ؛٢٠١١ يف احملطة للتشجيع على مراقبة احلالة الصحية من طرف رواد الفضاء منذ عام
د ومتعـــدِّ عـــن ُبعـــده جهـــاز تصـــوير باملوجـــات فـــوق الصـــوتية موجَّـــا: ناســـ  (د)  

ب من الطاقم سوى احلد األدىن من التـدريب علـى   ز بأربعة مسابري ال تتطلَّاألغراض، وهو جمهَّ
ــه    بواســطة جهــاز ختطــيط باملوجــات فــوق    عــن ُبعــداســتخدامها إلجــراء قياســات مــع التوجي

يـل  الصوتية، وميكن أن ُتستخدم يف األحبـاث والتشـخيص والعـالج؛ وجهـاز طـيب حممـول لتحل      
ا مـن الـدم يف غضـون بضـع دقـائق      نـات صـغرية جـد   الدم، وهـو أداة صـغرية مؤمتتـة الختبـار عيِّ    

  ؛  دة سلفاًنات احملدَّخبصوص بعض املكوِّ
وعلــى نطــاق واســع  عــن ُبعــداالستشــارة  :وكالــة الفضــاء االحتاديــة الروســية  (ه)  

؛ والتطبيـب  عن ُبعـد لتطبيب د الوظائف لع متعدِّ؛ وجممَّعن ُبعدواستخدام براجميات االستشارة 
ــد  ــن ُبعـ ــوارث؛ وجممَّـــ     عـ ــاالت الكـ ــب يف حـ ــوارئ والطـ ــاالت الطـ ــيف حـ ــحة ع متنقِّـ ل للصـ

دات ومركِّــزات وجمموعــات أدوات؛ ومولِّــ عــن ُبعــدلــة للتطبيــب اإللكترونيــة، ووحــدات متنقِّ
  ة.لة ذات نقاوة عاليأكسجني متنقِّ

طــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول  وكالــة مــن الوكــاالت الشــريكة يف حم  وأشــارت كــلُّ  -٣٣
  :١ة مبا قد يسهم يف أولوية القياد التالية لديها واليت ميكن تطبيقها مستقبالً

ر بطاقم متكامـل، يوجـد قيـد التطـوير     نظام طيب متطوِّة: وكالة الفضاء الكندي  (أ)  
املنعزلـة  فيمـا يتعلـق بالبيئـات     عـن ُبعـد  الستخدامات فضائية وأرضية، وهو حل للرعاية الطبيـة  

واحملصورة والقصوى، مبا يف ذلك أجهزة التحليل البيولوجية والتشخيص والتدريب واحملاكـاة،  
  ؛  عن ُبعدر للحالة الصحية مبا ميكِّن من الرصد املتطوِّ

أسـاليب عمـل وتقنيـات مـن حمطـة الفضـاء الدوليـة        ة: وكالة الفضـاء األوروبيـ    (ب)  
  يف أنتاركتيكا) بشأن عمل الطواقم املستقلة؛  وحمطة كونكورديا (وهي حمطة حبوث منعزلة 

القــــدرة املســــتقلة علــــى ي: الوكالــــة اليابانيــــة الستكشــــاف الفضــــاء اجلــــو  (ج)  
  ا إىل جانب أدوات دعم القرارات؛يالتشخيص، مبا يف ذلك أجهزة للرصد متاحة جتار

وعية نظام ختطيط القلب باستخدام أقطاب كهربائية جافة لرصد القلب واألا: ناس  (د)  
النظــام الطــيب  )؛ مشــروع٢٠١٥ب ذلــك حتضــري اجللــد أو مــواد اســتهالكية (الدمويــة دون أن يتطلَّــ

  )؛ ٢٠١٤ (اختبار أرضي يف عام عن ُبعديب ونظام للتطبيب ـالتجريف لبعثات االستكشا
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 عـــن ُبعـــدتطـــوير تكنولوجيـــات للتطبيـــب ة: وكالـــة الفضـــاء االحتاديـــة الروســـي  (ه)  
أمـاكن نائيـة أو يف ظـروف قصـوى، علـى أسـاس التكنولوجيـات القائمـة،         للتشخيص والعـالج يف  

  ى.واالستخدام خارج املستشفزيل  املنصة لالستخدام وأجهزة رصد احلالة الصحية لألفراد املخصَّ
    

    منائية لأللفية املتعلقة بالصحةاألهداف اإل: ٢ة أولوية القياد  - باء  
    :٢ ن املتعلقان بأولوية القيادةد االهتمامان املشتركان التالياُحدِّ  -٣٤

ات تشخيص جديدة وأسـاليب  التمكني من التشخيص يف املوقع بواسطة معدَّ  (أ)  
  نات، أو حتسني ذلك التشخيص؛  جديدة إلعداد العيِّ

دعــم اإلمــدادات بامليــاه النظيفــة بواســطة تقنيــات إلدارة نوعيــة امليــاه وتنقيتــها          (ب)  
  ا.وختزينه
ــ وأشــارت كــلُّ  -٣٥ ة مــن الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول   وكال

٢ ا مبا قد يسهم يف أولوية القيادةالتالية لديها واليت ميكن تطبيقها حالي:  
ق اخللــوي ر لقيــاس التــدفُّبــديل أرضــي جلهــاز مصــغَّ ة: وكالــة الفضــاء الكنديــ  (أ)  

  الشديد يف التحاليل البيولوجية؛  
ــة الفضــاء األو   (ب)   ــوكال ــة     ة: روبي ــة اجملهري ــاة اإليكولوجي ــظ احلي ــام حف ــديل نظ ب

زليــة املســتعملة،  الســتخالص الغــذاء واملــاء واألكســجني مــن النفايــات وإعــادة تــدوير امليــاه املــن 
  املعمول به يف حمطة كونكورديا؛  

تقاسـم املعلومـات بشـأن سـالمة     ي: الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلو  (ج)  
يكولوجية، مبا يف ذلك توفري أغذية يف حاالت الكـوارث واحلاويـات القابلـة    األغذية والنظم اإل

  للتحلل األحيائي وإدارة التغذية؛  
نظــام حممــول للتحلــيالت املختربيــة للميكروبــات واملــواد الكيميائيــة يف ا: ناســ  (د)  

الفضـاء، وجهـاز   املياه والبيئة، وهو تقنية لتنقية املياه بسرعة يف النظام املتجـدد حلفـظ احليـاة يف    
  حممول للتصوير باملوجات فوق الصوتية للرعاية قبل الوالدة وغريها؛  

ــة الروســي   (ه)   ــة الفضــاء االحتادي أســاليب وأجهــزة الطبابــة لتقيــيم الصــحة   ة: وكال
إىل  م ملراقبة مسـتويات الصـحة يف إطـار الطبابـة اسـتناداً     صمَّامل  ECOSANاجلسدية، مثل جهاز

ــنفس، وا   ــل يف فحــص القلــب والت " Health Navigator" منــاطق؛ وجهــاز  ١٠ ملســتخدم بالفع
  ي.للفحص الصحي الشامل؛ وإجراء اختبارات لتقدير االحتياطي الوظيف



 

12V.14-05771 

 

A/AC.105/1069

وكالــة مــن الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول    وأشــارت كــلُّ  -٣٦
  :٢ة لقيادمبا قد يسهم يف أولوية ا الًالتالية لديها واليت ميكن تطبيقها مستقب

نـات هلـذا النـوع مـن     التشـخيص يف املوقـع وإعـداد عيِّ   ة: وكالة الفضاء الكندي  (أ)  
  ذلك اإلمدادات البيئية واملائية؛التشخيص، مبا يف 

د بـنظم استشـعار، مـن    ر مـزوَّ مفاعـل أحيـائي مصـغَّ   ة: وكالة الفضـاء األوروبيـ    (ب)  
، ونظـام  ٢٠١٥ يف حمطة الفضاء الدوليـة عـام   ر جتريبه يف اختبار لنوع من البكترييا الزرقاءاملقرَّ

التعـاون الـدويل يف البحـوث    ع "إعادة تدوير مياه الصرف الصحي حملطة كونكورديـا، ومشـرو  
ذه املركـز األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي،      ، الـذي ينفِّـ  ء"املتعلقـة باحليوانـات باسـتخدام الفضـا    

  ؤ هبا؛  والتنبُّ ب األمراض اليت تنقلها احليواناتملعاجلة موضوع تعقُّ
الالزمــة  الوظيفيــة"ة "األطعمــ :الوكالــة اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اجلــوي   (ج)  

  للتغذية، خاصة األطعمة اليت حتتوي على املواد املضادة لألكسدة والربوتينات؛  
تطوير لقاحـات ميكروبيـة ضـد السـلمونيال وااللتـهاب الرئـوي للوقايـة        ا: ناس  (د)  

بـة متـنح تغذيـة كاملـة وميكـن      ) وأطعمـة معلَّ ٢٠١٨عـن طريـق األغذيـة (   من األمـراض املنقولـة   
  )؛٢٠١٨االحتفاظ هبا يف درجة حرارة احمليط (

التعـاون مـع مؤسسـات أخـرى علـى وضـع       ة: وكالة الفضاء االحتاديـة الروسـي    (ه)  
علــى املســتوى احلكــومي، وتطــوير تكنولوجيــات   عــن ُبعــدبــرامج ومشــاريع خاصــة للتطبيــب 

السـتخدامها يف طـب الفضـاء ويف الرعايـة الصـحية العامـة،        عـن ُبعـد  ة للتطبيب وأجهزة جديد
اد الفضـاء وتدريبـهم   إىل بيانات ُتجمع خـالل عمليـة اختيـار روَّ    ومفهوم جديد للصحة استناداً

دة ومراقبتهم، ميكن االسترشاد به يف حتديد مبادئ للطب الوقائي كما قـد يتـيح تطبيقـات حمـدَّ    
  ي.حاملوضوع للفحص الص

    
    ي األمراض غري الساريةمواجهة حتدِّ: ٣ة أولوية القياد  - جيم  

  :٣ة د االهتمامان املشتركان التاليان املتعلقان بأولوية القيادُحدِّ  -٣٧
البحوث املتعلقة بالشيخوخة، مبا يف ذلك البحوث املتعلقة بفقـدان العضـالت     (أ)  

  أثريها على البصر؛  رات يف الدهليز العصيب وتوفقدان العظام، والتغيُّ
نة لألمــراض غــري الســارية، بــالتركيز علــى الســكان عالجــات جديــدة أو حمسَّــ  (ب)  

  ض.ة أمرائة ويعانون من عدَّني الذين عادة ما تكون حالتهم الصحية سيِّاملسنِّ
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وكالــة مــن الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول    وأشــارت كــلُّ  -٣٨
  :٣ة ا مبا قد يسهم يف أولوية القياديت ميكن تطبيقها حاليالتالية لديها وال

  ال شيء؛  ة: وكالة الفضاء الكندي  (أ)  
ــة الفضــاء األوروب   (ب)   ــة: دوكال ــار     ي ــرية يف إط راســات ذات صــلة بالصــحة البش

الربنامج األورويب للحياة والعلوم الفيزيائيـة، مبـا يف ذلـك الفيسـيولوجيا البشـرية وعلـم األحيـاء        
  ة من الدراسات املتعلقة مبالزمة السرير؛  رب على احليوانات؛ واملعلومات املستمدَّوالتجا

ــو    (ج)   ــاء اجلـ ــاف الفضـ ــة الستكشـ ــة اليابانيـ ــة  ي: الوكالـ ــتركة متعلقـ ــوث مشـ حبـ
بالشيخوخة وقضايا فيسيولوجيا الفضاء لتعزيـز الـدعم املقـدم لتحسـني أحـوال السـكان الـذين        

  ني منهم؛  تتزايد نسبة املسنِّ
ــ  )(د   ــة احلركــات        ا: ناس ــها ممارس ــائل من ــة، بوس ــدون أدوي ــام ب ــة العظ ــالج هشاش ع

  لدهنية؛  ا ٣- اباع نظام غذائي حيتوي على فيتامني (د) وأمحاض أوميغالرياضية لتقوية العضالت واتِّ
ــة الروســي   (ه)   ــة الفضــاء االحتادي عــالج أمــراض القلــب واجلهــاز التنفســي   ة: وكال

ــا ملســـاعدة مرضـــى اجللطـــة الدماغيـــة  خبلـــيط ســـاخن مـــن اهليليـــوم واألكســـ  جني؛ تكنولوجيـ
ــ Corrigentة وباركنســون علــى التعــايف مثــل بدلــ  (وهــو جهــاز  Korvitز وجهــا Regentة وبدل

ل األوزان الثقيلة وُيستخدم لعالج املرضى)، ومرفق للغمر باملياه (وهـو عبـارة عـن بركـة     يتحمَّ
رة رة)؛ وآالت تـدريب ذات تكنولوجيـا متطـوِّ   م يف درجة احلرادة بآلية للرفع والتحكُّمياه مزوَّ

الختبار وتدريب وتأهيل أشخاص ذوي قدرات بدنية خمتلفة؛ وجهاز لتقومي الرجلني وتنشـيط  
  ن.احلركة يف مواضع من اجلسد، مكيَّف حسب احتياجات كبار الس

وكالــة مــن الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول    وأشــارت كــلُّ  -٣٩
  :٣ة مبا قد يسهم يف أولوية القياد الية لديها واليت ميكن تطبيقها مستقبالًالت

 ة"أحباث الفضاء املتعلقة بالصـحة والشـيخوخ  ة "مبادرة: وكالة الفضاء الكندي  (أ)  
صـات علـم   للجمع بني األوساط الدولية للبحث والتطوير يف جمـال الفضـاء والشـيخوخة (ختصُّ   

عظـــام، وعلــم األعصـــاب، والقلــب واألوعيـــة الدمويـــة)   الــنفس االجتمـــاعي، والعضــالت وال  
واستراتيجيات التخفيف من اآلثار السـلبية، مبـا يف ذلـك التـدابري املتصـلة حبالـة اجلهـاز العصـيب         

  (أداة تقييم االستعداد لألداء)؛ املركزي
منصات األحباث األوروبية للحياة والعلـوم الفيزيائيـة،   ة: وكالة الفضاء األوروبي  (ب)  

  للمشاركة يف منصات جتريبية؛   ا الحتضان املشاريع والتنسيق وفرصاًبرناجمي تتيح إطاراً اليت
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بـات للتوعيـة بشـأن    سلسـلة كتيِّ  :الوكالة اليابانية الستكشاف الفضـاء اجلـوي    (ج)  
  الرياضة والنوم والتغذية ومسائل أخرى؛  

ــة جمفَّ ا: ناســ  (د)   ــة عالي ــة (معلَّفــة بالتجميــد أو أطعمــة ذات قيمــة غذائي ) ٢٠١٨ب
  )؛  ٢٠١٨وجهاز ملراقبة الضغط داخل اجلمجمة بدون جراحة لفحص العني (

ــة الروســي    (ه)   ــة الفضــاء االحتادي مفهــوم مراكــز الصــحة اجلســدية، وهــي    ة: وكال
ــدى القصــري،        ــزة الطــرد املركــزي ذات امل ــة باســتخدام أجه ــدة للعــالج باجلاذبي أســاليب جدي

  .ط النباتات املعوية العادية يف جسم اإلنسان)ة تنشِّوالبكترييا النافعة (كائنات جمهري
    

    ) ٢٠٠٥تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية (: ٤ة أولوية القياد  - دال  
  .٤ اهتمامات مشتركة أو مسامهات حمتملة متعلقة بأولوية القيادة حدَّد أيُّمل ُت  -٤٠

    
ألساسية والعالية اجلودة تعزيز إتاحة املنتجات الطبية ا: ٥ة أولوية القياد  - هاء  

    واملأمونة والناجعة وامليسورة التكلفة 
  :٥ة دت االهتمامات املشتركة التالية املتعلقة بأولوية القيادُحدِّ  -٤١

  التشخيص واملنتجات يف املوقع؛  (أ)  
  ؛عن ُبعدالتطبيب   (ب)  
  ة.الحية أطول للمستحضرات الصيدالنيمدة ص  (ج)  

الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول  وكالــة مــن  وأشــارت كــلُّ  -٤٢
٥ة ا مبا قد يسهم يف أولوية القيادالتالية لديها واليت ميكن تطبيقها حالي:  

، وهـو عامـل آيل للجراحـة ميكـن وضـعه      NeuroArmة: وكالة الفضاء الكنديـ   (أ)  
أورام يف الـدماغ، وهـي   داخل جهاز التصوير بالرنني املغناطيسي ممـا يتـيح اجلراحـة الستئصـال     

  ؛كانية جديدة مل تكن متاحة سابقاًإم
  ال شيء؛ة: وكالة الفضاء الكندي  (ب)  
ــاء اجلـــو   (ج)   تقاســـم املعلومـــات بشـــأن  ي: الوكالـــة اليابانيـــة الستكشـــاف الفضـ

لقيـاس   سـاعةً  ٢٤األجهزة اليت ُتستخدم يف مراقبة اإلجهاد، وجهاز ختطيط القلب علـى مـدار   
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ــوي و  ــاع احلي ــدَّ اإليق ــب مع ــردُّ    تقلُّ ــث الت ــن حي ــب م ــة  ل ضــربات القل د، ورصــد دورة احلرك
  واخلمول ملراقبة النشاط البدين مثل نوعية النوم؛  

 ٨٠ اختبارات فعاليٍة طويلة األجل جملموعـة طبيـة أساسـية تبلـغ حـوايل     ا: ناس  (د)  
  من األدوية الرئيسية لتثبيت املستحضرات الصيدالنية لوقت أطول؛  

لتسـجيل اإلشـارات    CARDIOSON نظـام ة: فضـاء االحتاديـة الروسـي   وكالة ال  (ه)  
إلرسـال اإلشـارات الفسـيولوجية     ECOSAN-TM الفسيولوجية أثناء النوم بدون متـاس، ونظـام  

  ب.لطبيإىل ا
وكالــة مــن الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول    وأشــارت كــلُّ  -٤٣

  :٥ مبا قد يسهم يف أولوية القيادة ستقبالًالتالية لديها واليت ميكن تطبيقها م
مـة  بواسـطة نظـم طبيـة متقدِّ    عـن ُبعـد  الرصد الصـحي  ة: وكالة الفضاء الكندي  (أ)  

؛ والتحليل البيولـوجي  Astroskinبطواقم متكاملة؛ وأجهزة استشعار أحيائية ومنسوجات مثل 
ستخراج البيانات؛ وعامـل  والتشخيص البيولوجي؛ والبحوث املتعلقة بالواِسمات البيولوجية وا

  آيل جلراحة األطفال؛  
  ال شيء؛  ة: وكالة الفضاء الكندي  (ب)  
  ال شيء؛  ي: الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلو  (ج)  
جهــاز يعمــل باألشــعة حتــت احلمــراء لقيــاس مفعــول املستحضــرات        ا: ناســ  (د)  

  )؛  ٢٠١٨الصيدالنية (
أجهـــزة جديـــدة علـــى أســـاس النمـــاذج  :وكالـــة الفضـــاء االحتاديـــة الروســـية  (ه)  

ال الخـتالالت القلـب واألوعيـة الدمويـة مثـل      الفضائية األولية احلالية من أجل التشخيص الفعَّـ 
  ة.ختطيط زفن القلب الثالثي األبعاد والرسوم البيانية املبعثر

    
    ة ي للمحدِّدات االجتماعية واالقتصادية والبيئية للصحالتصدِّ: ٦ة أولوية القياد  - واو  

  :٦ة د االهتمامان املشتركان التاليان املتعلقان بأولوية القيادُحدِّ  -٤٤
  العوامل البيئية؛  (أ)  
  ي.اإلجهاد والتفاعل السلوك  (ب)  
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وكالــة مــن الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول    وأشــارت كــلُّ  -٤٥
٦ة يف أولوية القيادا مبا قد يسهم التالية لديها واليت ميكن تطبيقها حالي:  

مقيـاس اجلرعـات اإلشـعاعية لرصـد اإلشـعاع خـارج       ة: وكالة الفضاء الكنديـ   (أ)  
للتشـخيص والعـالج    ى وضـع إجـراءات أكثـر أمانـاً    ض لـه، ليتسـنَّ  املركبة من أجـل قيـاس التعـرُّ   

  صة)؛  يف العالج اإلشعاعي للسرطان يف العيادات املتخصِّ م فعالً(مستخَد
ة مـــن جتـــارب الفســـيولوجيا املعلومـــات املســتمدَّ ة: ء األوروبيـــوكالــة الفضـــا   (ب)  

نـة واسـتنتاج معلومـات مـن     البشرية والدراسات اليت تنطـوي علـى عـزل أشـخاص لفتـرات معيَّ     
  ذلك لتكييفها مع بيئات أرضية؛  

ــة الستكشــاف الفضــاء اجلــو    (ج)   ــة الياباني تقاســم معلومــات بــني هــذه   ي: الوكال
لصــحة العامليــة بشــأن رصــد البيئــة والــنظم اإليكولوجيــة، وكــامريا  الوكالــة الفضــائية ومنظمــة ا

  تلفزيون عالية االستبانة لرصد األرض وحبوث مشتركة بشأن قضايا متعددة الثقافات؛  
ة سـري مـن بيئـات معزولـة لتخفيـف حـدَّ      ُألجتارب خبصوص التواصـل ا ا: ناس  (د)  

  اإلجهاد وهتيئة بيئة صحية أفضل؛  
تقيـيم حالـة اإليكولوجيـا اجملهريـة البشـرية،      ة: حتاديـة الروسـي  وكالة الفضاء اال  (ه)  

  ة.باستخدام كروماتوغرافيا القياس الطيفي للكتل
وكالــة مــن الوكــاالت الشــريكة يف حمطــة الفضــاء الدوليــة إىل احللــول    وأشــارت كــلُّ  -٤٦

  :٦ة مبا قد يسهم يف أولوية القياد التالية لديها واليت ميكن تطبيقها مستقبالً
ــة الفضــاء الكنديــ   )(أ   البحــث يف املســائل النفســية واالجتماعيــة املرتبطــة   ة: وكال

تبطة بالعزلـة ذات الصـلة   سرية وقضايا العمل واحلياة املرُألرات يف نظم القيم والعالقات ابالتغيُّ
  بالفضاء؛
وضـع تـدابري مضـادة ومنـهجيات دعـم فسـيولوجية       ة: وكالة الفضاء األوروبيـ   (ب)  
   أو اجلماعات املعزولة؛املعزولنيلألفراد 
  ال شيء؛ي: الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلو  (ج)  
حتسني الصحة النفسـية واالجتماعيـة مـن خـالل العوامـل البيئيـة، مبـا يف        ا: ناس  (د)  

ز يضــمن اخلصوصــية، يف بيئــات افتراضــية، والصــالت االجتماعيــة، وحيِّــ ذلــك االنــدماج متامــاً
  )؛٢٠٢٠والتدريب (
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ــة الروســية    (ه)   ــة الفضــاء االحتادي ــديل األســاليب املتَّ  :وكال ــة  تع ــيم حال ــة يف تقي بع
ث البيئـة  اإليكولوجيا اجملهريـة البشـرية (مبـا يف ذلـك االختبـارات املباشـرة) والتقيـيم الفـين لتلـوُّ         

  م.بالسموم واجلراثي
    

    بلة وتوصيات بشأن أنشطة املتابعةاخلطوات املق  - اًرابع  
اذ اخلطــوة التاليــة مباشــرة عقــب االجتمــاع، وهــي أن تقــوم الوكــاالت اتُّفــق علــى اختــ  -٤٧

الشريكة يف حمطـة الفضـاء الدوليـة ومنظمـة الصـحة العامليـة مبراجعـة وتوحيـد جـدول البيانـات           
الــذي ســبق إعــداده خبصــوص االهتمامــات واملشــاكل املشــتركة واحللــول احملتملــة يف جمــال         

  ء.تكنولوجيا الفضا
ــة يف ترتيــب تلــك املشــاكل املشــتركة     ل اخلطــوةوســتتمثَّ  -٤٨ ــة ملنظمــة الصــحة العاملي التالي

واحللول احملتملة يف جمال تكنولوجيـا الفضـاء مـن حيـث األولويـة وإجيـاد مـوظفني فنـيني داخـل          
  ات.املنظمة ُتسند إليهم املسؤولية عن املشاكل اليت تأيت يف صدارة األولوي

حــول موضــوع تســخري الفضــاء لتحســني وصــَي بعقــد اجتمــاع ختطــيط ملــدة يــومني وأُ  -٤٩
مـه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ومنظمـة الصـحة العامليـة، ويكـون          األحوال الصـحية، ينظِّ 

دة ملتقى ألوساط الصحة العامة وأوساط الفضاء من أجل وضع خطة عمل إلجياد حلـول حمـدَّ  
بــرحالت للتطبيــق علــى أســاس تكنولوجيــات الفضــاء الــيت جــرى تطويرهــا لألنشــطة املتعلقــة    

وأوصــت الوكــاالت الشــريكة يف  .الفضــاء البشــرية، ويفضَّــل أن ُيعقــد يف مقــر املنظمــة جبنيــف
ــُد اجتماعــات      ــأن يســبق هــذا االجتمــاع عق ــة ب أو اجتماعــات  عــن ُبعــد حمطــة الفضــاء الدولي

لوجــه  بالفيــديو بــني خــرباء فنــيني لبحــث إمكانيــات التطبيــق، لضــمان فعاليــة االجتمــاع وجهــاً
  .ناإلمكا  قدر
، أوصــت منظمــة الصــحة العامليــة باستكشــاف إمكانيــة التعــاون بــني وكــاالت  وأخــرياً  -٥٠

الفضاء واملعاهـد الوطنيـة لشـؤون الصـحة، علـى غـرار التعـاون الـذي قـد يقـام بـني الوكـاالت             
الشريكة يف حمطة الفضاء الدولية ومنظمة الصحة العاملية ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف     

  ة.جمال حبوث الشيخوخ
    

    االستنتاجات  - اًخامس  
ــة يف جمــال        -٥١ ــافع حمطــة الفضــاء الدولي انعقــد اجتمــاع األمــم املتحــدة للخــرباء بشــأن من

لني عـن منظمـة الصـحة العامليـة والوكـاالت الشـريكة يف حمطـة الفضـاء الدوليــة         الصـحة مـع ممـثِّ   
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منافع البحـوث   لتبادل املعلومات بشأن أنشطة تلك الوكاالت يف اجملال الصحي، هبدف تعميم
ــة          ــنت احملط ــى م ــة عل ــراءات الطبي ــة واإلج ــا واألنشــطة التنفيذي ــا واختباره ــوير التكنولوجي وتط

  ة.وحلساهبا من أجل دعم أولويات الصحة العاملي
د االجتماع خمتلف املشاكل املشتركة بني منظمـة الصـحة العامليـة وحمطـة الفضـاء      دَّوَح  -٥٢

ن جــدواها، مقدَّمــة مــن وكــاالت ملنظمــة حبلــول قــد تتبــيَّالدوليــة، ورَبــط أولويــات القيــادة يف ا
وأوصــى االجتمــاع باضــطالع منظمــة الصــحة العامليــة       .لالفضــاء يف جــدول بيانــات مفصَّــ   

ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بأنشــطة للمتابعــة مــن أجــل مواصــلة استكشــاف األنشــطة   
ــة الــيت ميكــن أن تطبِّ   ملهتمــة يف املنظمــة يف إطــار  قهــا األطــراف ااملتصــلة مبحطــة الفضــاء الدولي

مبادرات ملموسـة علـى صـعيد عملـي، وبتنظـيم اجتمـاع متابعـة للخـرباء الفنـيني لبحـث سـبل            
  ن.يف هذا النشاط القائم على التعاو دماًاملضي قُ

علـى مغـامرة أول إنسـان بـالتحليق يف الفضـاء،       عامـاً  ٥٠ واآلن وبعد مـرور أكثـر مـن     -٥٣
العلمية والتقنية يف حقبة جديدة مـن التعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك       راتق العديد من التطوُّيتحقَّ

نسان للفضـاء، مـن خـالل    إلوقد سعت مبادرة تكنولوجيا ارتياد ا. برنامج حمطة الفضاء الدولية
ربــط الصــلة بــني أولويــات القيــادة يف منظمــة الصــحة العامليــة وخــربات الوكــاالت الشــريكة يف  

والتكنولوجيات واإلجراءات الصحية، إىل تسـخري التكنولوجيـا    احملطة ومنجزاهتا بشأن األحباث
  .الفضائية البشرية ملنفعة مجيع الناس على كوكبنا األرضي

 
  


