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 الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانيا  
 

 هنغاريا  

 

 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2020تشرين الثاني/نوفمبر  19]

 1السؤال   

ــاار اليااعات المعنية   ــحة وســ ــمي قين قااص الصــ ال يوجد في هنغاريا حتى اآلن أي اتفاق تعاوني رســ
وضــا اســتراتيجية الفضــاء الوهنية لهنغاريا، والتي  مباشــرة باألنشــاة الفضــااية. قيد أن هنغاريا تعمل حاليا على

 يمكن أن تيسر إمكانية االستفادة المتبادلة قين قااص الفضاء وغيره من اليااعات.

 
 

 2السؤال   

ليس من المسـتصـوإ إنشـاء أي مؤسـسـة جديدة لتيور قدور منصـة للتنسـيذ. وما صل ، يوصـى بالتشـاور ما   
 إشراك الجهات الفاعلة المعنية بمجال الفضاء في تنسيذ مساال الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية من أجل  

 
 

 3السؤال   

ليس لدى هنغاريا علم قوجود أي حواجز في هنغاريا تحول دون اســــــــــــــتيدار التكنولوجيات الفضــــــــــــــااية   
ــى بلن تعمل الجهات المعن  ــعيد المتعدد األهراى، يوصـ ــحة العالمية. وعلى الصـ ية، مثل مكتب بفعالية لدعم الصـ

شــؤون الفضــاء اليارجي ومنظمة الصــحة العالمية ومنظمة األغلية والزراعة لممم المتحدة (الفاو ، على تشــجيا 
 إجراء مشاورات منتظمة.

 
 

 4السؤال   

  هو مرفذ البنيـة التحتيـة التـابا للحكومـة المر زيـة في هنغـاريـا  FIRنظـار معلومـات رصـــــــــــــــد األر  ( 
ــد األر  (قرنامأل  ولرنيكو   في واللي تتمثل مهمته في  ــتمدة من البرنامأل األورولي لرصـ إدماج البيانات المسـ

العمليات الحكومية، وتوفيرها للهيئات الحكومية والمنظمات والشــــر ات الياصــــة والمواهنين. ويشــــكل هلا النظار 
 أيضا جزءا من شبكة توزيا البيانات التابعة لو الة الفضاء األورولية.

ومات المتاحة في نظار معلومات رصــــد األر  األرشــــي  الكامل للســــواتل األورولية من وتشــــمل المعل 
  بما في صل  آخر تســــجي.تها. ويتمتا النظار بيدرات حاســــولية وتيزينية  بيرة، ويدعم  Sentinelهراز ســــنتينل (

ــد اليااعية (في قااعات المياه و دارة الكوارث  ــرة عددا من عمليات الرصــــــ والزراعة والحراجة ، ويمكن أن مباشــــــ
 ينضم اليااص الصحي أيضا إلى هله اليااعات في وقت الحذ.

 
 

 11و 10و 5األسئلة   

 .لم ترد إجابة 

 
 

 6السؤال   

 -                                                                                       في هنغاريا، اسـت هل التنسـيذ على الصـعيد الوهني ايما قين الجامعات، وهو ما من شـلنه أن يفضـي  
ــســـــــي يعمل من خ.له ه.إ الاب على  -نتااأل األخرى المنشـــــــودة من قين العديد من ال إلى إيجاد إهار مؤســـــ
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إص اء وعي ه.إ علور وتكنولوجيا الفضـاء بمجال دراسـتهم، والعكس، وأن يفضـي  لل  إلى وضـا تصـميم عار 
 للتعليم في مرحلة الدراسات العليا في إهار قرامأل متعددة التيصصات تر ز على الفضاء.

 
 

 7السؤال   

 الايران والفضاء بجامعة زيغيد التعليم في مجالي علور الفضاء وهب الفضاء. هب  في هنغاريا، يوفر قسم   

ويتعرى على هلا المجال المتيصـ  سـنويا مئات من ه.إ الاب في إهار تدريبهم، مما يسـهم في  
ــم هب الايرا ــية في قســ ــمل المناهأل الدراســ ــيا معارفهم الابية العامة. وتشــ ــاء موضــــوعي إمكانيات توســ ن والفضــ

 في بعض أشكال الجراحة. الرولوتياتالتابيب عن بعد واستيدار 

 
 

 8السؤال   

الم.حة والمعروفة باســــم طالتابييات الموثوقة الياامة على                                                    ت عد  التابييات الياامة على النظم العالمية لســــواتل  
  مثاال رااعا على مســـــاهمة البيانات المســـــتمدة من GOEASYنظار غاليليو ألغرا  الصـــــحة واالســـــتدامة (تابييات 
من الميزات التي يكفلها النظار األورولي للم.حة  GOEASYالفضاء في رصد الصحة واالستدامة. وتستفيد تابييات 

ــغيل المتبادل ما البنية التحتية   ــين التوافر، باالقتران ما قاقليتها للتشــــــ ــاتلية (نظار غاليليو ، مثل زيادة الثية وتحســــــ الســــــ
الياامة المـستندة إلى إنترنت األـشياء، من أجل التمكين من تعزيز األمن في تيديم اليدمات الياامة على تحديد المواقا.  

م في إهار اســـــتيدامها الفعلي في حالتين ملموســـــتين، من خ.ل تابييي  للتييي  GOEASYوســـــوى تيضـــــا تابييات 
ApesMobility  وAsthmaWatch  ــتعملين الحعيييين معهما في إهار   الللين ــعان للتيييم من خ.ل تفاعل المســ ييضــ

 التوالي. على ستو هولم مشروعين تجريبيين يجري تنفيلهما على نااق متوسط في تورينو بإيااليا وفي  

 
 

 9السؤال   

 .على هلا النحوالمعلومات في شكل مفتوح          ت تباد لال  

 
 

 الهند  

 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2020تشرين الثاني/نوفمبر  17]

 1السؤال   

 التفاهم التالية: وقعت المؤسسة الهندية ألبحاث الفضاء التابعة إلدارة شؤون الفضاء بحكومة الهند، مل رات   

مــل رة تفــاهم ما المجلس الوهني للنبــاتــات الابيــة التــابا لوزارة األيورفيــدا واليوغــا والمــداواة   (أ  
الابيعية والاب اليوناني والسيدها والاب التجانسي، من أجل رسم خرااط ألنواص النباتات الابية النادرة والمهددة 

  ؛2017باالنيرا  (

ــرة مل رة تفاهم ما ال (إ   ــحة ورعاية األسـ ــحية التابا لوزارة الصـ ــتيبارات الصـ مكتب المر زي ل.سـ
  ؛2017إلنشاء المستودص الوهني للموارد الصحية، على أسا  البيانات الجغرااية المكانية (

مـل رة تفـاهم ما المعهـد الوهني لبحوث الم.رـيا الـتابا للمجلس الهـندي للبحوث الابـية قوزارة  (ج  
الصـــــــــحة ورعاية األســـــــــرة من أجل توفير تحلي.ت صـــــــــحية جغرااية لممرا  المنيولة بالنواقل (الم.ريا وحمى 

  ؛2018الضن  وحمى تشيكونغونيا  باستيدار التينيات المعلوماتية الجغرااية (
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مل رة تفاهم ما حكومة والية قيهار بشـــــــلن دعم إدارة الكوارث باســـــــتيدار البيانات الفضـــــــااية   (د 
                                                                                              . وفي هلا اإلهار، أ نشــــــئت قوابة إلكترونية للمعلومات الجغرااية لصــــــالة إدارة الصــــــحة في والية قيهار 2019(

الحـدود على نحو ال.زر    والمنـاهذ العـازلـة وترســــــــــــــيم19-لتحـديـد منـاهذ احتواء مر  فيرو   ورونـا (دوفيـد
 للتيايط والرصد بفعالية.

 
 

 2السؤال   

مجموعات البيانات والمنهجيات وأفضل   التشارك فيمن شلن إنشاء منصة مشتر ة أن يكون مفيدا في   
                                                                                         الممارسات وقص  النجاح التي است يدمت فيها تكنولوجيا الفضاء استيداما فعاال في اليااص الصحي.

 
 

 3السؤال   

بغية تلبية الالب المتزايد على البيانات المسـتمدة من االسـتشـعار عن بعد والحاجة المتزايدة إلى إشـراك  
الصــناعات المعنية في الهند في ســد الفجوة قين الالب والعر ، يجري العمل على وضــا ســياســة شــاملة بشــلن  

عالجة ما قد يواجه االســــــتيدار الفعال االســــــتشــــــعار عن بعد في الهند. والهدى من صــــــو  هله الســــــياســــــة هو م
 للتكنولوجيات الفضااية من مساال متعلية بإمكانية الحصول على البيانات واستيدامها.

 
 

 4السؤال   

   Bhuvan                                                                                            ت تية المؤســســة الهندية ألبحاث الفضــاء المعلومات الســاتلية والجغرااية المكانية عبر قوابة قوفان (  
                                                                                                               اإللكترونية للمعلومات الجغرااية، والتي تتضمن هاافة متعددة من أدوات العر  البياني والتحليل ومن الن هأل التشار ية  
المتبعة في إعداد الدراســـــــــــات التحليلية ووضـــــــــــا الحلول. ولاإلضـــــــــــافة إلى صل ، فهناك العديد من مجموعات البيانات  

 ا في شكل قيانات مفتوحة من أجل تحسين إمكانية وصول المستعملين إليها. الساتلية والجغرااية المكانية المتاحة مجان 

 
 

 5السؤال   

يهدى المـشروص اللي يحمل اـسم طالمـستودص الوهني للموارد الـصحيةط إلى تجميا ما هو موجود في الهند من   
الســواء. والمســتودص هو أول  مجموعات البيانات المتعلية بالموارد الصــحية، بما يشــمل الموارد الحكومية والياصــة على  

                                                                                                       جهد ي بلل في مجال التعداد الصـحي في الهند، حي  يجري جما البيانات باسـتيدار تابيذ قاام على ع.مات التبويب  
 )tabs  سمة. وست رسم خرااط لعدد يتجاوز المليونين من منشآت الرعاية الصحية الموزعة على   7  000  يضم أدثر من                                                                             

من مياهعات الهند. وسـتنشـه هله المبادرة منصـة موحدة قاامة على شـبكة اإلنترنت    707مليون مناية تعداد في    2,5
ــاملة لجميا الموارد الصـــــــــــحية، بما في صل ، من قين موارد أخرى،  ــم اليرااط الجغرااية وشـــــــــ ومزودة باليدرة على رســـــــــ

لمتعلية بالبنى التحتية  المســتشــ يات وميتبرات التشــيي  واألهباء والصــيدليات. وســوى تضــم هله المنصــة البيانات ا 
 الصحية والموارد البشرية وتوافر المرافذ الابية في  ل منشلة صحية موجودة في الهند. 

 
 

 6السؤال   

ــاء في   يتليى عدد  بير من المهنيين والمســــــؤولين في الوزارات التدريب على اســــــتيدار تكنولوجيا الفضــــ
ــات                                                   ميدان الصــــــحة. وت عيد بانتظار دورات تدريبية قصــــــيرة ا                                               ألجل للل  الغر . ولالمثل، ي ضــــــالا بإجراء دراســــ

 تجريبية باالشتراك ما الوزارات المعنية قوصفه نشاها لبناء اليدرات على الصعيد الوهني.
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 7السؤال   

يمكن تيسـير إقامة الروابط ايما قين المؤسـسـات التعليمية باسـتيدار تكنولوجيا االتصـال السـاتلي الفعالة  
 يين الموجودين في مناهذ نااية من البلد، على غرار التابيب عن بعد.للتواصل ما المهن 

 
 

 8السؤال   

ــاء في اتياص اليرارات المتعلية بالصـــحة.   ــتعانة قتكنولوجيا الفضـ ــات حالة عن االسـ هناك عدة دراسـ
ة  ي ية   19-ولاإلضــافة إلى تل  الدراســات، فهناك أمثلة حديثة من الدراســات المتعلية بجااحة  وفيد              توضــ  

ــا من أجل تتبا  ــيصـ ــممة خصـ ــتيدار قوابات المعلومات الجغرااية المصـ ــتيدار جملة من اآلليات، مثل اسـ اسـ
ــار  وفيد ــا الراهن النتشـ ــتجدات الوضـ ــتيدار البيانات 19-الجااحة و ه.ص عمور النا  على آخر مسـ ، واسـ

ين احتواؤها عن هريذ إقامة مناهذ العالية الدقة في رســــــــــــــم اليرااط من أجل تحديد قؤر الجااحة التي يتع
ــم الجغرافي لجميا  ــار الجااحة، وتيديم الدعم ايما يتعلذ بالوســــــ ــيارة على انتشــــــ عازلة حولها من أجل الســــــ
ــية والمرافذ  ــاســــ المرضــــــى الياضــــــعين للحجر الصــــــحي في منازلهم وتمكينهم من الوصــــــول لليدمات األســــ

يدار أداة لتوفير الغلاء المجاني للمحتاجين، الصـــــــــحية عن هريذ لوحة متابعة ســـــــــهلة االســـــــــتيدار، واســـــــــت
 تتضمن وظيفة م.حية سهلة االستعمال لتوصيل الاعار للمحتاجين في مواقا ميتلفة.

 
 9السؤال   

في إهار قرنامأل دعم إدارة الكوارث اللي تتعهده المؤســــــســــــة الهندية ألبحاث الفضــــــاء، وضــــــا المر ز  
ة، قاعدة البيانات الوهنية إلدارة حاالت الاوارئ، التي تســـتضـــي   الوهني ل.ســـتشـــعار عن بعد، التابا للمؤســـســـ 

                                                                                                معلومات ت حدث باســــتمرار عن المرافذ الصــــحية، مثل المســــتشــــ يات ومرادز الرعاية الصــــحية األولية والعيادات 
 ، الياصـــــة ومتاجر المنتجات الابية، بما في صل  التفاصـــــيل المتعلية بمواقا تل  المرافذ وعناوينها وما إلى صل

 وصوال إلى مستوى اليرية. وتضم قاعدة البيانات أيضا هبيات أخرى من البنى التحتية، مثل هبية شبكة النيل.

 
 10السؤال   

 على حد علمنا، ال توجد حاليا وثااذ منشورة عن موضوص الفضاء من أجل الصحة العالمية. 

 
 )أ( 11السؤال   

الري ـية والـنااـية في الهـند، وقـد أثـبت فـاـادـته في رلط  يجري العمـل قنظـار التابـيب عن بعـد في المـناهذ 
                                                                                               السـكان في تل  المناهذ بالمسـتشـ يات المتيصـصـة. وفي الماضـي اليريب، أ نشـه أيضـا مرفذ لتيديم االسـتشـارة 

 عن بعد في المناهذ الواقعة قين أمادن الحأل داخل األراضي الهندية.

ــيانة هلا  ــيذ قين جميا  وتتمثل أهم الثغرات، أو التحديات، في صــــــــ النظار في المناهذ اليروية والتنســــــــ
 الجهات المعنية.

 
 )ب( 11السؤال   

                                                                                          اســـــــــت يدمت تينية رســـــــــم خرااط األمرا  عبر نظم المعلومات الجغرااية باالســـــــــتعانة قتكنولوجيا الفضـــــــــاء،   
اليار البيئية                                                                                       وخصــــــــوصــــــــا ايما يتعلذ بالتوز ص الجغرافي لممرا ، قنجاح في جملة أمور، منها رســــــــم خرااط عوامل 

المرتباة باإلصـابة بالم.ريا على مسـتوى اليرية الواحدة، ونملجة التنوص األحيااي لداء الليشـمانيات الحشـوي (داالزار ،  
 و عداد أدوات لإلنلار المبكر بالم.ريا، ووضا نظار لإلنلار المبكر قتفشي مر  التهاإ الدما  الياباني. 
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 )ج( 11السؤال   

 مساهمات محددة.ال توجد  

 

 )د( 11السؤال   

ــعيد العالمي واإلقليمي، بما في صل  في إهار   ــاط في جهود إدارة الكوارث على الصـــ ــارك الهند قنشـــ تشـــ
الميثاق الدولي بشـلن الفضـاء والكوارث الكبرى ومشـروص سـنتينل آسـيا التابا للملتيى اإلقليمي لو االت الفضـاء في 

ــيا والمحيط الهادئ.  ــعار عن بعد  وتوفرآسـ ــتشـ ــاء، قيانات االسـ ــة الهندية ألبحاث الفضـ ــسـ الهند، من خ.ل المؤسـ
 الساتلية الهندية صات الدقة المتوساة والعالية، قناء على هلب الدول األعضاء.

 
 

 الردود الواردة من المنظمات الدولية  - ثالثا  
 

 لجنة أبحاث الفضاء  

 

 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2020الثاني/نوفمبر تشرين  11]

 1السؤال   

تعتيد لجنة أبحاث الفضــــــاء أن هله المســــــللة تحتاج إلى أن تتناولها عدة دول أعضــــــاء على الصــــــعيد  
الوهني. ففي ألمانيا، وفي إهار مبادرة أهليها المر ز األلماني لشــــؤون الفضــــاء الجوي بعنوان طمن الفضــــاء إلى 

عددة من الجهات المعنية بالفضـــــاء والصـــــناعات التابيعية لمعالجة                                       الصـــــحةط، أ شيمت شـــــبكة تجما قين هاافة مت 
المواضـــــيا المتصـــــلة بالصـــــحة في ســـــياق قيئة الفضـــــاء. وفي الواليات المتحدة األمريكية، تتعهد اإلدارة الوهنية 

شـمل للم.حة الجوية والفضـاء (ناسـا  العديد من المبادرات من هلا اليبيل في إهار محاة الفضـاء الدولية، بما ي 
ــاقين بالســـــرهان، وتاوير اللياحات، واســـــتيدار التكنولوجيا المتيدمة  مواضـــــيا صـــــحية مثل إعااء الع.ج للمصـــ

 لتنعية المياه، على سبيل المثال ال الحصر.

إشــعار بمل رة تفاهم قين    2020ولاإلضــافة إلى صل ، فيد صــدر في الواليات المتحدة في نيســان/أقريل  
 ، تشــمل البحوث NOT-OD-20-095حة وناســا بشــلن رعاية حيوانات الميتبرات (المعاهد الوهنية لشــؤون الصــ 

                                                                                             التي ت جرى على الحيوانات قتمويل من ناســــــا في البيئات الفضــــــااية واألرضــــــية على الســــــواء. وتن  الســــــياســــــة 
امها على الصـادرة عن داارة الصـحة العامة بشـلن التييد بالمعاملة اإلنسـانية في رعاية حيوانات الميتبرات واسـتيد

إلزار المؤســــســــات قوضــــا وصــــون التداقير ال.زمة لضــــمان حســــن المعاملة في رعاية واســــتيدار جميا الحيوانات 
المســـــــتعملة في البحوث والتدريب على البحوث وأنشـــــــاة االختبارات البيولوجية. وتشـــــــمل المؤســـــــســـــــات الملزمة 

ارة الصــحة العامة في إهار منة أو عيود أو باالمتثال لهله الســياســة جميا المؤســســات التي تتليى تموي. من دا
                                                                 اتفاقات تعاونية متعلية بإجراء بحوث ت ستعمل فيها حيوانات في ارية.

ويوفر قرنامأل األمم المتحدة للتابييات الفضــــااية قناء اليدرات في مجالي تيديم اليدمات الصــــحية عن   
ــار الولاايبعد (بعد ودراســـة األولئة عن  ــتشـــعار  يســـاعدو  ، إيكولوجيا االنتشـ ــاء على اســـتيدار االسـ الدول األعضـ

عن بعد باالســتعانة بالســواتل والنظم العالمية لتحديد المواقا ونظم المعلومات الجغرااية واالتصــاالت الســاتلية من 
ــتعملة في أنشــــــــــــاة مراشبة األمرا   أجل إدماج البيانات اإليكولوجية والبيئية وليانات المواال في النماصج المســــــــــ

                                                                                               تها. ويســــــــهم البرنامأل بانتظار في حليات العمل والمؤتمرات والبرامأل التدريبية التي ت عيد بشــــــــلن تســــــــيير ومكافح
 الفضاء ليدمة الصحة العالمية، سواء التي ينظمها قنفسه أو التي تنظمها جهات أخرى.
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 2السؤال   

المعني بالفضــاء والصــحة العالمية عيد اجتماص غير رســمي عبر اإلنترنت للفريذ العامل  -1التوصــية  
  .19-بشلن مر  فيرو   ورونا (دوفيد

 إنشاء مستودص للوثااذ المتعلية بالبحوث الفضااية والصحة العالمية. -2التوصية  

ــية   ــحة العالمية واألمم المتحدة من  -3التوصـ ــاء ما منظمة الصـ ــل لجنة أبحاث الفضـ ينبغي أن تتواصـ
 قضايا الصحة العالمية والتنسيذ بشلنها.أجل إنشاء فرقة عمل لمناقشة 

 
 

 3السؤال   

                                                                                    نشـــــــــــــرت ـناســـــــــــــا في موقعهـا الشـــــــــــــبكي ـقاامـة ـبالبحوث التي أ جرـيت في محاـة الفضـــــــــــــاء اـلدولـية وعـادت   
  /www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits :بــالفــااــدة على الصـــــــــــــحــة البشـــــــــــــريــة، عبر الرابط 

human_health.html . 

                                                                                            ولمسـ،، ال ي عرى الكثير في الوقت الراهن عن إزالة الحواجز، سـواء المادية أو السـياسـية، التي تحول  
 دون نيل التكنولوجيات الفضااية بفعالية لدعم الصحة العالمية. 

 
 

 4السؤال   

 هنــاك عــدة آليــات متــاحــة حــاليــا لتبــادل البيــانــات، بمــا في صلــ  المج.ت العلميــة المفتوحــة ل.ه.ص 
ــة  ــل مجلــــ ــار، مثــــ ــةط  "( Geo-spatial Information Scienceالعــــ ــانيــــ ــة المكــــ ــات الجغراايــــ علور المعلومــــ

)www.tandfonline.com/toc/tgsi20/currentــتودص قيــانــات   ، والموارد المتــاحــة عبر اإلنترنــت مثــل مســــــــــــ
ــد الصــــــــــــــحي العــالمي (   ومجموعـة موارد البيــانـات https://apps.who.int/gho/data/view.mainالمرصـــــــــــــ

 . وما صلـ ، www.cdc.gov/dhdsp/maps/gisx/resources/geo-spatial-data.htmlالجغراايـة المكـانيـة (
 لى علم قوجود أي سياسة تنظم هله المساعي الرامية إلى تبادل البيانات.فلسنا ع

 
 

 5السؤال   

أن األمثلة الجيدة تشـمل، من قين جملة أمور، تنسـيذ الجهود الدولية  19-يتبين من أزمة جااحة  وفيد 
 وتبادل أساليب االختبار. 19-المبلولة من أجل وضا تابييات تتبا اإلصابات بكوفيد

 
 

 6ؤال الس  

في الوقت الراهن، ييتصر تر يز الغالبية الساحية من علور الفضاء على البحوث. وفي اليااص الابي،  
ــيدالنية وقتا هوي. حتى تلخل بالتابييات  ــرات الصــــــــ ــتحضــــــــ ــتغرق الجهات الفاعلة العالمية في مجال المســــــــ تســــــــ

من مرحلة إعداد المفاهيم إلى مرحلة  الفضــــااية، بســــبب متالبات األمان الصــــارمة وهول الفترة ال.زمة ل.نتيال
 التجريب في الفضاء.

 الياســـــيةوعلى الصـــــعيد دون الوهني، ففي ألمانيا، يعك، مر ز قرلين لاب الفضـــــاء ودراســـــة البيئات  
)www.charite-in-space.deعلى تنفيل مشــــروص    التابا لمســــتشــــفى شــــاريتيه قرلين الجامعي حالياMyotones 

ــة التغيرات التي  ــروص إلى دراسـ ــادية والااقة في ألمانيا. ويهدى المشـ ــؤون االقتصـ اللي ترعاه الوزارة االتحادية للشـ
تارأ على خصـاا  العضـ.ت في أجسـار الم.حين الفضـاايين أثناء الرح.ت الفضـااية وفي أجسـار المشـار ين 

ــحاء أثناء الراحة في الفرا ، ــتيدار   األصــــ ــتها  معيا  مياقل، ولاســــ ــة وعدر ممارســــ ــة الرياضــــ في حالتي ممارســــ

file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits/%20human_health.html
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits/%20human_health.html
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits/%20human_health.html
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.nasa.gov/mission_pages/station/research/benefits/%20human_health.html
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.tandfonline.com/toc/tgsi20/current
https://apps.who.int/gho/data/view.main
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.cdc.gov/dhdsp/maps/gisx/resources/geo-spatial-data.html
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.charite-in-space.de
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 . ويناوي المشــــــــــــروص على MyotonPRO                                          غير االقتحامية الياامة على جهاز جس   رقمي ( Myotonتكنولوجيا 
                                                                                                   إمكانية إدماج نتااجه في الجهود واألنشـــاة التعاونية التي ســـي ضـــالا قها في مجال إدارة الصـــحة في المســـتيبل، 

ي مل رات التفاهم قين الجهات الفاعلة في قااص الصحة/الصحة المهنية على الصعيد الوهني، مثل العيادات وف
 والمستش يات والعاملين في مجال التصدي لحاالت الاوارئ.

ــين، بالتعاون    ــافة إلى صل ، يعمل معهد قيولوجيا النظم البيئية بجامعة داليان البحرية في الصـــــ ولاإلضـــــ
صــينية للرح.ت الفضــااية الملهولة، على تاوير نظار قاام على الموااا الدشيية لرصــد اإلشــعاعات ما الو الة ال

الفضــااية في المدار باســتيدار واســمات قيولوجية في خ.يا الدر اللمفاوية المحياية. ويمكن اســتيدار هلا النظار 
واإلنلار المبكر قها، ويمكن أن يوفر لتيييم األضــــــــرار اإلشــــــــعاعية التي تلحذ بالم.حين الفضــــــــاايين في المدار  

 قيانات أساسية ألغرا  الوقاية والحماية الابية.

 
 

 7السؤال   

في الواليات المتحدة، تتعهد ناســـــــا مجموعة متعددة من قرامأل التواصـــــــل ما الت.ميل من مرحلة ريا    
ــة  ــ، الرابا، ولرامأل في مجاالت العلور والتكنولوجيا والهندســـــــــــ ــيات للت.ميل في األهفال وحتى الصـــــــــــ والرياضـــــــــــ

الصـــــــــفوى من اليامس إلى الثامن، ولرامأل للمعلمين من مرحلة ريا  األهفال وحتى الصـــــــــ، الثاني عشـــــــــر، 
ــاـبة في جهود قـناء اليـدرات   و ـللـ  قرامأل لمســــــــــــــتوى الكلـيات والجـامعـات للترويأل للعلور و شــــــــــــــراك العيول الشــــــــــــ

  . www.nasa.gov/stem/highereducation/index.html :(انظر

 
 

 8السؤال   

إلى ميتل، اآلليات المســــــــــتيدمة في تبادل البيانات إلثراء البيانات   4ؤال أشــــــــــرنا في ردنا على الـســـــــــ  
المســـتمدة من الفضـــاء وتعزيز االســـتفادة منها في مجال الصـــحة العالمية. ومن اآلليات التي يمكن أن تســـهم في 

ــجيا على إجراء المزيد من البحوث التاب  ــحة التشـ ــاء في قااص الصـ ــين إدماج علور الفضـ ــتيبل في تحسـ يعية المسـ
 في مجال الصحة العالمية.

 
 

 9السؤال   

من األمثلة الرايسـية في هلا الصـدد اسـتيدار التكنولوجيا السـاتلية في مجاالت التنبؤ بالايس والتصـدي  
 ل.حترار العالمي و دارة حاالت الاوارئ الناجمة عن الكوارث.

التابيــب عن بعــد وفي جهود  و ــللــ  تابييــات الســــــــــــــواتــل والنظــار العــالمي لتحــديــد المواقا في مجــال 
 اإلنياص، والدعم الابي في حاالت الاوارئ في المناهذ النااية والتي يصعب الوصول إليها.

 
 

 10السؤال   

  2014أنشـلت لجنة اسـتيدار الفضـاء اليارجي في األغرا  السـلمية في دورتها السـابعة واليمسـين في عار   
. و ان فريذ اليبراء 2015العالمية، وعيد الفريذ أول اجتماعاته في عار  فريذ اليبراء المعني بالفضــــــــــــاء والصــــــــــــحة  

بمثابة محفل للتعاون قين منظمة الصــــــــحة العالمية، وعدد من و االت الفضــــــــاء الوهنية، بما في صل  و الة الفضــــــــاء  
فضــاء االتحادية الروســية  الكندية وو الة الفضــاء األورولية والو الة اليابانية الســتكشــاى الفضــاء الجوي وناســا وو الة ال 

(طروســـكوســـمو ط ، ومكتب شـــؤون الفضـــاء اليارجي. وفي الوقت الحاضـــر، توجد بالفعل مجموعة غنية من المؤلفات  
    . http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.030815 :والوثااذ المتاحة حول هلا الموضوص (انظر 

file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.nasa.gov/stem/highereducation/index.html
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.15.030815
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ــير من تفشـــي جااحة  وفيد   ــة رايس وفد الواليات  19- ومؤخرا، وقبل وقت قصـ ــعيد العالمي، أوضـ على الصـ
ــاء اليارجي في    إلى المتحدة  ــابعة واليمســـــــــين للجنة الفرعية العلمية والتينية التابعة للجنة اســـــــــتيدار الفضـــــــ الدورة الســـــــ

ر بحوث وتكنولوجيات الفضـــــاء مســـــاهمات متعددة              ،  ي  تيد   2020                                           األغرا  الســـــلمية، التي ع يدت في فيينا في عار 
-https://vienna.usmission.gov/2020 :األبعاد تفضـــــــــــي إلى تحســـــــــــينات  بيرة في مجال الصـــــــــــحة العامة (انظر 

copuos-stsc-u-s-on-nuclear-power-sources-in-outer-space-3/  .  

ــاء األورولية في ألمانيا، يجري تاوير تكنولوجيات الاباعة   ث.ثية األبعاد لتمكن من الوفي و الة الفضـ
هباعة األنســجة البشــرية، وهو ما يمكن أن يســاعد على الحفاص على صــحة الم.حين الفضــاايين هوال الاريذ 
إلى المريخ. وفي إهار هلا المشــــروص، يعك، علماء من المســــتشــــفى الجامعي بجامعة دريســــدن التينية، بالتعاون  

المتيصـصـة في علور  Blue Horizonوشـر ة   OHB System AG  ما شـريكين من قااص الصـناعة هما شـر ة
ــري  ــية غنية بالمغليات من أجل إنتاج الجلد البشـ ــاسـ ــرية باعتبارها مادة أسـ ــتيدار ق.زما الدر البشـ الحياة، على اسـ
                                                                                                      ألول مرة عن هريذ تينية الاباعة البيولوجية. ولاإلضـافة إلى صل ، فيد أ نتجت بالتينية نفسـها عينات من العظار 

ية باســتيدار حبر قيولوجي مكون من خ.يا جلعية بشــرية صات تر يبة مشــاقهة لتر يبة العظار، ما إضــافة البشــر 
ــيور  مادة للتدعيم الهيكلي ت مت  بعد صل  خ.ل مرحلة النمو  ــفات الكالســــــ ــنوص من فوســــــ ــمنت العظم المصــــــ                                                                                             إســــــ

-www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Upside-down_3D :(انــــــــظــــــــر

printed_skin_and_bone_for_humans_to_Mars .  

 
 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ  

 

 ]األصل: باإلنكليزية[

 [2020تشرين الثاني/نوفمبر  20]

 1السؤال   

ــيا والمحيط   ــادية واالجتماعية آلسـ ــكاإ  على إقرار اتفاق ما الو الة تعك، أمانة اللجنة االقتصـ الهادئ (اإلسـ
الكورية للتعاون الدولي من أجل إنشـاء صـندوق اسـتئماني لتنفيل مشـروص بالشـرادة ما المعهد الوهني للبحوث البيئية في  
  جمهورية  وريا قهدى إقامة شـــــرادة آســـــيوية بشـــــلن المعلومات الجغرااية المكانية المتعلية قتلوث الهواء. وســـــوى ير ز 
ــد  ــتمدة من المعيا  الايفي لرصــ ــيا قهدى معايرة ومراجعة البيانات المســ المشــــروص على تر يب مايافات في قلدان آســ

ــبــة لمر  المحمول في الســــــــــــــاتــل  ، الــلي أهليتــه جمهوريــة  وريــا في  GEO-KOMPSAT-2البيئــة الثــاقــت بــالنســـــــــــ
. وسـير ز المشـروص أيضـا على قناء قدرة الحكومات على اسـتيدار تل  البيانات في قرامجها المعنية  2020شـباط/فبراير 

 قرصد تلوث الهواء، ما تعزيز التعاون والحوار بشلن االستراتيجيات والسياسات المتبعة في إدارة تلوث الهواء.  

 ، تعمل األمانة على وضــا مشــروص جديد يتناول موضــوص البيانات وقااص الصــحة. ولاإلضــافة إلى صل 
ويهدى هلا المشــــروص إلى تعزيز قدرة الدول األعضــــاء في راباة أمم جنوإ شــــرق آســــيا على اســــتيدار البيانات 

آثاره الســلبية المســتمدة من الســواتل والمعلومات الجغرااية المكانية المتكاملة من أجل تحليل ورصــد تلوث الهواء و 
على النا  في مناية الراباة. ويجري العمل على إعداد المشـــروص باالشـــتراك ما جامعة ســـيول الوهنية والمعهد 

 الوهني للبحوث البيئية ومنظمة الصحة العالمية. 

وقد قللت اإلســـــــــكاإ، من خ.ل البرنامأل اإلقليمي اللي تتعهده منل فترة هويلة بشـــــــــلن تســـــــــيير التابييات   
اية ألغرا  التنمية المســـتدامة (قرنامأل التابييات الفضـــااية اإلقليمي ، جهودا متضـــافرة بغية تشـــجيا االســـتفادة  الفضـــا 

من تكنولوجيا الفضــاء ونظم المعلومات الجغرااية في تابييات تدعم الحد من مياهر الكوارث وتحييذ التنمية الشــاملة 
ــاا  ــكل قرنامأل التابييات الفضــــــ ــتدامة. ويشــــــ ــعيد  للجميا والمســــــ ــية على الصــــــ ية اإلقليمي آلية التياص اإلجراءات المنســــــ

ــاار في األرواح والتيليل إلى أدنى حد   ــبيل المثال، ففي أوقات الكوارث والاوارئ، ولغية تجنب اليسـ اإلقليمي. وعلى سـ

https://vienna.usmission.gov/2020-copuos-stsc-u-s-on-nuclear-power-sources-in-outer-space-3/
https://vienna.usmission.gov/2020-copuos-stsc-u-s-on-nuclear-power-sources-in-outer-space-3/
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Upside-down_3D-printed_skin_and_bone_for_humans_to_Mars
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/Upside-down_3D-printed_skin_and_bone_for_humans_to_Mars


 A/AC.105/C.1/119/Add.1 

 

10/20 V.20-06838 

 

ــررة من ال  ــاء المتضــ ــكاإ فورا هلبات الدعم التي تتيدر قها الدول األعضــ ــادية، تلبي اإلســ ــاار االقتصــ كوارث.  من اليســ
وع.وة على صل ، تولي اإلســـــــــكاإ أولوية  بيرة لبرامأل قناء اليدرات وتبادل المعارى التي تســـــــــتهدى تنفيل خاة عمل 

 . ولاإلضـافة إلى 2030- 2018آسـيا والمحيط الهادئ بشـلن تسـيير التابييات الفضـااية ألغرا  التنمية المسـتدامة ( 
ــيا ط النهأل التيليدي ا +Spaceصل ، تتجاوز مبادرة ط  ــااية لدعم تنفيل خاة عمل آســـ يما يتعلذ باســـــتيدار التابييات الفضـــ

ــتســـــــــــــعى إلى تحييذ مــا يلي  ــتفــادة من أحــدث التكنولوجيــات المتاورة مثــل الــل ــاء  :والمحيط الهــادئ، وســـــــــــ (أ  االســـــــــــ
االت االصــاناعي و نترنت األشــياء والحوســبة الســحاقية والبيانات الضــيمة؛ (إ  إشــراك المســتعملين النهاايين في مج 

متعددة، مثل الشــــباإ أو اليااص الياج؛ (ج  إدارة المعلومات بمزيد من الفعالية من خ.ل إنشــــاء منصــــة قاامة على 
الحوســبة الســحاقية إلدارة البيانات الوصــ ية على الصــعيد الوهني أو اإلقليمي؛ (د  تعزيز تنفيل خاة العمل من خ.ل  

 عيدين العالمي واإلقليمي. النهو  بالشرادات ما الجهات المعنية على الص 

 
 

 2السؤال   

تعمل األمانة على إنشاء منصة للمعلومات الجغرااية المكانية في مناية آسيا والمحيط الهادئ. وتهدى هله   
، إلى تعزيز تبادل البيانات الساتلية والمعلومات الجغرااية المكانية  2030سنوات حتى عار    10المبادرة، التي تمتد لفترة  

(أ  الكوارث (الجفاى  :ة اليدمات في المجاالت الســـــتة التالية قين الدول األعضـــــاء. ومن المياط له أن تيدر المنـصــــ 
وال يضـــــــــــــانات ؛ (إ  إدارة الموارد الابيعية (األر  والمياه ؛ (ج  الرلط اإللكتروني (المدن ؛ (د  التنمية االجتماعية  

                   ســــي ضــــالا قهلا العمل (الصــــحة والجوااة ؛ (ل  الااقة (الااقة المتجددة ؛ (و  تغير المنال (البيئة ونوعية الهواء . و 
ـبالشـــــــــــــراـدة ما مر ز اليـدـمات الـعالمي الـتابا لممم المتحـدة في قريـنديزي، إياـالـيا، ومر ز البـياـنات الجغرااـية المـكانـية  

 لمناية آسيا والمحيط الهادئ الميترح إنشاؤه في إهار الفريذ المعني قرصد األر . 

 
 

 3السؤال   

اتسمت خاة عمل آسيا والمحيط الهادئ بشلن تسيير التابييات الفضااية ألغرا  التنمية المستدامة  
حين تناولت موضـــــــوص األولئة في إهار ما نصـــــــت عليه من اإلجراءات الميترحة. النظر     ع د   ب     ق     2018-2030(

األعضــــــــــاء فيها أن تعزز التعاون اإلقليمي لتحييذ ما وعلى وجه التحديد، تتالب الياة من اإلســــــــــكاإ والدول 
ــار  :يلي ــيمة من أجل احتواء انتشـــــــــــ (أ  تعزيز تبادل البيانات والنهو  بالتحلي.ت الياامة على البيانات الضـــــــــــ

األمرا  واألولئة في الحاضــــــــر والمســــــــتيبل؛ (إ  تنمية اليدرة على رســــــــم اليرااط التي تبين البؤر المعرضــــــــة 
باســــتيدار المعلومات الجغرااية المكانية والبيانات الضــــيمة؛ (ج  إي.ء اهتمار خاج للبلدان للمياهر الصــــحية 

 األدثر عرضة لحاالت الاوارئ الصحية. 

ــااية اإلقليمي واللجنة اإلقليمية لمبادرة   ــفها أمانة  ل من قرنامأل التابييات الفضــــ ــكاإ، قوصــــ وتعمل اإلســــ
ة المـكانـية على الصـــــــــــــعـيد الـعالمي المعنـية ـبآســــــــــــــيا والمحيط الـهادئ، على األمم المتحـدة إلدارة المعلوـمات الجغراايـ 

تشــــــــجيا تبادل أفضــــــــل الممارســــــــات ايما قين قلدان المناية من خ.ل ســــــــلســــــــلة من الحليات الدراســــــــية الشــــــــبكية 
                                                                                                 واالجتماعات التي ت عيد عبر اإلنترنت. ولاإلضــــافة إلى صل ، تضــــالا اإلســــكاإ، قوصــــفها أمانة قرنامأل التابييات
ــاايـة اإلقليمي، ـبلعمـال في مجـاالت تجريبيـة ـبالتعـاون ما الشـــــــــــــر ـاء الوهنيين من أجـل إدمـاج المعلومـات   الفضــــــــــــ

   19- الجغرااية المكانية واالجتماعية واالقتصــــادية والوقوى على ع.قات الترابط قين مر  فيرو   ورونا (دوفيد 
 وخصاا  طالمواقا واألمادن والمجتمعات المحليةط. 

 
 

 4السؤال   

تهدى منصـة المعلومات الجغرااية المكانية لمناية آسـيا والمحيط الهادئ، المل ورة أع.ه، إلى تشـجيا  
                                                                                        البيانات في شـــــــكل مفتوح وقاقل للتشـــــــغيل المتبادل. وتشـــــــجا المنصـــــــة الدول األعضـــــــاء على اتباص ن هأل   تبادل
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ت الجغرااية المكانية، ال عن الصــــــــحة تشــــــــار ية ايما يتعلذ قتوفير وتحســــــــين إمكانية الحصــــــــول على المعلوما
العالمية فحســــب و نما أيضــــا عن ســــاار اليااعات في مناية آســــيا والمحيط الهادئ. ومن شــــلن إتاحة البيانات 
السـاتلية والمعلومات الجغرااية المكانية بصـورة أدثر انفتاحا وفي شـكل قاقل للميارنة قين البلدان ولين اليااعات، 

البلدان المرتادة للفضاء ما لديها من البيانات ما مستيدمي البيانات على الصعيد اإلقليمي في  تبادلوخصوصا  
مناية آســـيا والمحيط الهادئ، أن يعمذ فهم المشـــادل المعيدة التي تواجه التنمية المســـتدامة وييســـر إيجاد حلول 

 تكفل النجاح في تنفيل أهداى التنمية المستدامة. 

منصــــــــــــــة واحـدةط تر ز على  - خرياـة واحـدة  - على إعـداد مـبادرة بعنوان طقـياـنات واحـدة  وتعك، األمـاـنة  
العمل بالشـــرادة ما الحكومات من أجل إنشـــاء نظار مبتكر قاام على أحدث تكنولوجيات الحوســـبة الســـحاقية يهدى  

 ليرارات المتعلية قها. إلى إدماج البيانات الضيمة عن  و ب األر  دعما لرصد أهداى التنمية المستدامة واتياص ا 

ــجيا الدول    - خرياة واحدة   - وتعمل مبادرة طقيانات واحدة   ــكاإ على تشـــ ــة واحدةط التي تتعهدها اإلســـ منصـــ
األعضاء على إنشاء نظار (أو طمنصة واحدةط  يستيدر أحدث التكنولوجيات ويتكامل ما البيانات الضيمة عن  و ب 

أهداى التنمية المســــــتدامة واتياص اليرارات المتعلية قها على الصــــــعيد  األر  (في إهار طخرياة واحدةط  دعما لرصــــــد 
المحلي. ولالنظر إلى ما تتســم به البيانات الضــيمة عن  و ب األر  من خصــاا  تجعلها تفتير إلى التنظيم، يلزر  

االســــتفادة من وضــــا صــــي  مشــــتر ة للبيانات بما يكفل تبادل البيانات الجغرااية المكانية عبر اليااعات، بحي  يمكن 
ــتدامة. ولهله الاريية،   ــرات أهداى التنمية المســــ ــد مؤشــــ ــير ودعم رصــــ ــيمة عن  و ب األر  في تيســــ البيانات الضــــ
سـيكون قوسـا الدول األعضـاء والجهات المعنية أن تسـتكشـ، إمكانيات تيييم أهداى التنمية المسـتدامة ورصـدها بفعالية  

 تجرلة هلا النهأل في مدن ميتارة في تايلند و ندونيسيا.   على المستوى الياري. وتعك، اإلسكاإ حاليا على 

وحتى يســـــــتفيد عامة النا  من البيانات الجغرااية المكانية ويتســـــــنى االســـــــترشـــــــاد قها في الممارســـــــات  
قد أن يتيسـر الوصـول إلى هله البيانات، وأن تكون متاحة وصات فاادة عملية وميسـورة  والعمليات والسـياسـات، ف.

اللي يتضــــمن وضــــعت اإلســــكاإ نهجا الســــتعرا  الممارســــات الجيدة وتبادلها في إهار منشــــورها  التكلفة. وقد
الممارسـات المتعلية بالمعلومات الجغرااية المكانية والرامية إلى تحييذ التنمية المسـتدامة في آسـيا ب خ.صـة وااية  

ــادئ  Geospatial Practices for Sustainable Development in Asia and theالمعنون  ،والمحيط الهــــ

Pacific 2020: A Compendium ،للين يشـــــــمل ما يلي: الممارســـــــات المتبعة في المناية، واألشـــــــياج ا بما
ييفون وراءهـا ويســــــــــــــتفـيدون منهـا، والعملـيات الكـامـنة وراء تنفـيلهـا، ومـا يترـتب عليهـا أو ـيدعمهـا من العـناصــــــــــــــر 
ــات بفعالية، يلزر أن  ــياســــ ــة العامة. وألن قدرات األفراد ومهاراتهم لها أهمية بالغة في تنفيل الســــ ــياســــ المتعلية بالســــ

هله الممارســــات، وتليوا التدريب على ضــــمان اســــتدامتها في يكون هناك مهنيون مدرلون تدريبا جيدا ممن اتبعوا 
ــتيبل، ويمكنهم تنفيل التابييات الجغرااية المكانية وفهمها. والواقا أن العمليات الكامنة وراء تنفيل التابييات  المســـ

مجتمعات الجغرااية المكانية ال تجري قين عشية وضحاها، وال سيما أنها تتوق، على احتياجات فرادى البلدان وال
ــترك، ومن ثم تمكن من  ــاحات للتعلم المشــ ــها وتكفل مســ ــور قين قااعات متيوقعة على نفســ المحلية، وتعيم الجســ

 .وتبادلهاانتهاج أساليب تعاونية جديدة من أجل دمأل المعلومات واستيدامها 

 
 

 5السؤال   

تعمـل اإلســــــــــــــكـاإ على دمأل المعلومـات الجغراايـة المكـانيـة للوقوى على ع.قـات الترابط قين جـااحـة  
ــادية، و لل  من أجل تحديد قؤر الياورة في البلدان الضـــــــــــــعيفة.  19-دوفيد واليااعات االجتماعية واالقتصـــــــــــ

وضـــع، مرافذ الصـــرى  ويشـــمل صل  تحديد خصـــاا  قؤر الياورة، مثل الكثافة الســـكانية العالية و ثرة التنيل
الصحي وتدني إمكانات االتصال ومستوى الوعي، عن هريذ استيدار نظم المعلومات الجغرااية لتحليل البيانات 
ــية والبيانات المتعلية قتنيل الســـــكان  ــااية لمســـــر المعيشـــ ــتيصـــ ــلة، مثل قيانات التعداد والدراســـــات االســـ صات الصـــ
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ــبكة ــال بشـ ــحي و مكانية االتصـ ــرى الصـ ــتهداى المجتمعات المحلية  ومرافذ الصـ اإلنترنت. ويتية صل  تحديد واسـ
 األدثر احتياجا وتعرضا للمياهر، والوقوى على ع.قات الترابط التي لها تلثير في مجال السياسة العامة.

 6السؤال   

ــي جااحة  وفيد   ــدي لتفشــــــــ ــيتين  19- في إهار الجهود المبلولة للتصــــــــ ــكاإ حليتين دراســــــــ ، نظمت اإلســــــــ
قلدا، لتبادل الممارســـــــات الجيدة والنهأل الشـــــــاملة في إدماج    30شـــــــبكيتين، بمشـــــــار ة الجهات المعنية في أدثر من 

تعزيز التعاون اإلقليمي ، واســـــــتكشـــــــاى ســـــــبل  19- المعلومات الجغرااية المكانية في جهود التصـــــــدي لجااحة  وفيد 
إلرســــــــاء اليدرة على رســــــــم اليرااط التي تحدد قؤر الياورة الصــــــــحية والتي ي  من المياهر المحتملة باســــــــتيدار 
المعلومات الجغرااية المكانية والبيانات الضـيمة. وهلبت عدة دول أعضـاء في جنوإ شـرق آسـيا إلى اإلسـكاإ أن  

ــارك في تتيل مزيدا من اإلجراءات، بما في صل   ــغيلية من خ.ل تنظيم قرامأل   التشــــــــ التجارإ الجيدة واألدوات التشــــــــ
ــعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي، وعيد فعاليات محددة لبناء اليدرات من أجل دعم البلدان األخرى   تدريبية على الصــــــ

ن أجل تحديد المياهر  ، و نشـاء مر ز لتجميا البيانات م 19- في اسـتيدار الصـور السـاتلية لتحليل أثر جااحة  وفيد 
ــا خرياة   ــلة، ووضــــ المحتملة المرتباة بالجااحة في ميتل، أنحاء البلد ما التر يز على إعداد المنهجية صات الصــــ

 تر ز على تتبا الحاالت المؤ دة ومنا وقوص المزيد من اإلصابات.  19- شاملة لحالة جااحة  وفيد 

علوماتية الجغرااية والتكنولوجيا الفضااية في تايلند  وفي هلا الصدد، تتعاون اللجنة ما و الة تاوير الم 
لوضــا إجراءات تشــغيلية ومواد تدريبية بشــلن إدماج البيانات المســندة جغراايا المتعلية بالجااحة في مر ز شــامل 

 لتجميا البيانات ولدعم واضعي السياسات في فهم حالة الجااحة ودعم اتياص اإلجراءات باالستناد إلى األدلة.

 
 

 7السؤال   

تتعاون اإلســكاإ ما و الة تاوير المعلوماتية الجغرااية والتكنولوجيا الفضــااية إلعداد منصــة عملياتية   
ــتيدمان في إدماج وتحليل البيانات المتعلية بحالة جااحة  وفيد ــعي 19-                                                                                  ولوحة متابعة نموصجية ت ســ ، دعما لواضــ

ة األمرا  في المياهعات. ولاإلضـــــــــافة إلى صل ، الســـــــــياســـــــــات في الو االت الحكومية المر زية ومرادز مكافح
سـتنظم اإلسـكاإ وو الة تاوير المعلوماتية الجغرااية والتكنولوجيا الفضـااية حليتي عمل تدريبيتين عبر اإلنترنت  
لفاادة الموظفين الحكوميين في قلدان راباة أمم جنوإ شــرق آســيا بشــلن اســتيدار تابييات المعلومات الجغرااية 

 وتحليل اآلثار المترتبة عليها. 19-في التصدي لجااحة  وفيدالمكانية 

 
 

 8السؤال   

يعمل قرنامأل التابييات الفضــااية اإلقليمي قوصــفه إهارا للتعاون وآلية لدعم البلدان في تحســين إدماج  
ــاء في عمليات اتياص اليرارات المتعلية بيااص الصــــــــحة وجميا  ــتمدة من الفضــــــ اليااعات األخرى البيانات المســــــ

منصــــــــــــــة واحـدةط التي تتعهـدهـا   -خرياـة واحـدة  -تيريـبا على الصــــــــــــــعـيد العـالمي. وتعمـل مـبادرة طقـياـنات واحـدة 
اإلســــــكاإ على تشــــــجيا الدول األعضــــــاء على إنشــــــاء نظار (أو طمنصــــــة واحدةط  يســــــتيدر أحدث التكنولوجيات 

ــد أهـداى التنمـية ويتكـامـل ما البـياـنات الضــــــــــــــيمـة عن  و ـب األر  (في إهـار طخرياـ  ة واحـدةط  دعمـا لرصــــــــــــ
ــتدامة واتياص اليرارات المتعلية قها على الصـــــــعيد المحلي، ما التر يز على االحتياجات صات األولوية التي  المســـــ
                                                                                           ت حدد محليا. ولالنظر إلى ما تتســـــــم به البيانات الضـــــــيمة عن  و ب األر  من خصـــــــاا  تجعلها تفتير إلى 

ــيغة مشــــتر ة للبيانات بما يكفل تبادل البيانات الجغرااية المكانية التنظيم، يمكن تنفيل تكنولوجي  ات قاامة على صــ
عبر اليااعات، بحي  يمكن االستفادة من البيانات الضيمة عن  و ب األر  في تيسير ودعم رصد مؤشرات 

ــكاإ حاليا على تجرلة هلا النهأل في مدن ميتارة في تايلن  ــتدامة. وتعك، اإلســ ــيا،  أهداى التنمية المســ د و ندونيســ
 ما توجيه التر يز مؤخرا لمجال الصحة وللتلهب والتصدي للجوااة.
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منصـــــــة واحدةط التي تتعهدها اإلســـــــكاإ على تشـــــــجيا الدول    - خرياة واحدة    - تعمل مبادرة طقيانات واحدة   
البيانات الضيمة عن  و ب األعضاء على إنشاء نظار (أو طمنصة واحدةط  يستيدر أحدث التكنولوجيات ويتكامل ما  

األر  (في إهار طخرياة واحدةط  دعما لرصــــــد أهداى التنمية المســــــتدامة واتياص اليرارات المتعلية قها على الصــــــعيد  
                                                                                                       المحلي، ما التر يز على االحتياجات صات األولوية التي ت حدد محليا. وســــتســــاعد البيانات المســــتمدة من هله المنصــــة 

للاوارئ و دارتها ووضـــــــــــا خاط إدارة الكوارث. وتعك، اإلســـــــــــكاإ حاليا على تجرلة هلا  الواحدة على دعم التيايط 
 النهأل في مدن ميتارة في تايلند و ندونيسيا، ما توجيه التر يز مؤخرا لمجال الصحة وللتلهب والتصدي للجوااة. 

 
 

 10السؤال   

ألغرا  التنمية المستدامة  اتسمت خاة عمل آسيا والمحيط الهادئ بشلن تسيير التابييات الفضااية 
النظر حين تناولت موضـــــــوص األولئة في إهار ما نصـــــــت عليه من اإلجراءات الميترحة.         ق ب ع د   2018-2030(

وعلى وجه التحديد، تتالب الياة من اإلســــــــــكاإ والدول األعضــــــــــاء فيها أن تعزز التعاون اإلقليمي لتحييذ ما 
ــار (أ  تعزيز تبادل الب  :يلي ــيمة من أجل احتواء انتشـــــــــــ يانات والنهو  بالتحلي.ت الياامة على البيانات الضـــــــــــ

األمرا  واألولئة في الحاضــــــــر والمســــــــتيبل؛ (إ  تنمية اليدرة على رســــــــم اليرااط التي تبين البؤر المعرضــــــــة 
خاج للبلدان  للمياهر الصــــحية باســــتيدار المعلومات الجغرااية المكانية والبيانات الضــــيمة؛ (ج  إي.ء اهتمار

 األدثر عرضة لحاالت الاوارئ الصحية. 

ــد جااحة  وفيد  ــااية لدعم رصــــ ــتيدر الحكومات البيانات الجغرااية المكانية والتابييات الفضــــ  19-وتســــ
والتلهب لها. ويتعاون اليااعان العار والياج على إنشـاء المنصـات ونشـر المنتجات اإلع.مية، مثل  والتصـدي

اليرااط المتاحة عبر المواقا الشــــــــبكية لتوضــــــــية أعداد اإلصــــــــابات والوايات، واليرااط التي تبين البنى التحتية 
 ل .واإلمدادات الحيوية، والارق المتاحة لموظفي اليدمات الابية، وغير ص

   ي:ومن األمثلة على المبادرات التي اتيلتها قلدان آسيا والمحيط الهادئ على الصعيد الياري ما يل 

 19- : اآلثــار المترتبــة على تــداقير اإلغ.ق ولوحــة متــابعــة اليرياــة الــل يــة لجــااحــة  وفيــد تــايلنــد  (أ   
 )COVID-19 iMap ؛  

 لبيان مستويات التعر  ليار اإلصابة؛خرااط التمثيل الحراري إندونيسيا:  (إ  

  اإللكترونيـة للمعلومـات الجغراايـة التي تتعهـدهـا  Bhuvan-COVID-19الهنـد: قوابـة قوفـان ( (ج  
 المؤسسة الهندية ألبحاث الفضاء؛

 ؛19-ايجي: لوحة متابعة، و دارة الكوارث خ.ل جااحة  وفيد (د  

 ؛WebGISماليزيا: لوحة المتابعة  (هـ  

 الصين: استيدار رموز االستجابة السريعة الميروءة آليا في مجال الصحة؛ (و  

 الفلبين: حملة لدعم التابييات المبتكرة؛ (ز  

 جمهورية  وريا: دور اليااص الياج في إنشاء المنصات صات األهمية الحيوية. (ح  

-www.unescap.org/publications/geospatial :(ل.ه.ص على تفـــــاصــــــــــــــيـــــل  ـــــل مثـــــال، انظر 

practices-sustainable-development-asia-and-pacific-2020-compendium.  

 
 

http://www.unescap.org/publications/geospatial-practices-sustainable-development-asia-and-pacific-2020-compendium
http://www.unescap.org/publications/geospatial-practices-sustainable-development-asia-and-pacific-2020-compendium
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 .10انظر الردود على السؤال  

 
 

 المجلس االستشاري لجيل الفضاء  

 

 ]األصل: باإلنكليزية[

   [2020تشرين الثاني/نوفمبر  11]
 نبذة عن المجلس االستشاري لجيل الفضاء وجهات االتصال  

للتابييات الفضـــــــااية، هو منظمة المجلس االســـــــتشـــــــاري لجيل الفضـــــــاء، الداعم لبرنامأل األمم المتحدة  
وشبكة عالمية غير حكومية ال تستهدى الرلة، تهدى إلى ضمان تمثيل المعنيين بالفضاء من ه.إ الجامعات 

عاما، في األمم المتحدة وفي و االت الفضـــــــــــــاء وقااص   35و 18وشـــــــــــــباإ المهنيين، ممن تتراوح أعمارهم قين 
ــاط األداديمية. ويمثل المج ــناعة واألوسـ ــو من أدثر من  15لس  الصـ قلدا في جميا أنحاء العالم،  150أل، عضـ

ويتمتا بصــفة مراقب داام لدى لجنة اســتيدار الفضــاء اليارجي في األغرا  الســلمية. ول.ه.ص على مزيد من 
ــبك ــاء، ي رجى زيارة موقعنا الشــــ ــاري لجيل الفضــــ ــتشــــ أو   spacegeneration.orgي:                                                                   المعلومات عن المجلس االســــ

 . info@spacegeneration.org ي:االتصال قنا عبر عنوان البريد اإللكترون 

وفريذ المشاريا المعني باب الفضاء وعلور الحياة الفضااية هو فريذ مؤل، من مجموعة أساسية من  
أعضـاء المجلس واليبراء، يهدى إلى إتاحة منصـة دولية متعددة الثيافات ومتعددة التيصـصـات لشـباإ المهنيين 

، قبيل 2018                                                         لفضـــااية. وقد أ نشـــه الفريذ بصـــفة غير رســـمية في حزيران/يونيه المهتمين بالعلور الابية الحيوية ا
الل رى الســـنوية اليمســـين لمؤتمر األمم المتحدة المعني باســـتكشـــاى الفضـــاء اليارجي واســـتيدامه في األغرا  

 ، إلتاحة منتدى للا.إ وشــــباإ المهنيين لمناقشــــة مســــاهمات الفضــــاء في الصــــحة 50الســــلمية (اليونيســــبيس 
                                                                                                    العالمية والاب. وأ هلذ فريذ المشـاريا بعد صل  بصـفة رسـمية، ود عي أعضـاؤه إلى المسـاهمة، وسـاهموا بالفعل، 
في أنشـاة الفريذ العامل المعني بالفضـاء والصـحة العالمية التابا للجنة الفرعية العلمية والتينية. ول.ه.ص على 

 spacegeneration.org/projects/smls ي:لموقا الشبكمزيد من المعلومات حول فريذ المشروص، يمكنكم زيارة ا
 . smsl@spacegeneration.org ي:أو االتصال بعنوان البريد اإللكترون 
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ي باب الفضــاء وعلور الحياة الفضــااية ما مجموعة من الشــر اء الدوليين  تعاون فريذ المشــاريا المعن  
من األوســـاط األداديمية وقااص الصـــناعة لتوفير اإلرشـــادات من اليبراء المتيصـــصـــين للجيل الميبل ايما يتعلذ 

 بالتصدي ليضايا الصحة العالمية باستيدار حلول فضااية. 

للمســتحضــرات الصــيدالنية في اســتضــافة  Merck، اشــترك فريذ المشــاريا ما شــر ة 2019وفي عار  
حلية نيا  ومناقشـة في إهار فريذ عامل حول الاب الفضـااي أثناء حلية عمل جيل الفضـاء األورولية الرابعة، 

  .spacegeneration.org/esgw2019في الكلية الملكية للعلور والتكنولوجيا والاب في لندن (

، اشــــــــترك فريذ المشــــــــاريا ما مؤســــــــســــــــة العالم اآلمن وفريذ المشــــــــاريا التابا  2019وفي أواخر عار  
للمجلس االســتشــاري لجيل الفضــاء والمعني بالتابييات األرضــية للتكنولوجيات الفضــااية من أجل تنســيذ وتنظيم 

                                                                        بالتزامن ما المؤتمر الدولي السـبعين للم.حة الفضـااية، اللي ع يد في واشـنان   Space4Earthن مسـابية هاداثو 
 . spacegeneration.org/event/sgac-space4earth-hackathon(  2019العاصمة، في تشرين األول/أدتولر 

https://spacegeneration.org/
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/info@spacegeneration.org
https://spacegeneration.org/projects/smls
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/smsl@spacegeneration.org
https://spacegeneration.org/esgw2019
https://spacegeneration.org/event/sgac-space4earth-hackathon
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وأتاحت هله المســـــابية ألعضـــــاء المجلس االســـــتشـــــاري لجيل الفضـــــاء ســـــاحة ل.قتكار والعمل على حل تحديات 
 مرتباة بلهداى األمم المتحدة للتنمية المستدامة في إهار أفرقة متعددة المهن والتيصصات.

والعلور   ، اشــــترك فريذ المشــــاريا أيضــــا ما راباة علور الحياة الفضــــااية 2020و   2019وعلى مدى عامي  
  لعيد حليات /www.ukspacelabs.co.ukالابية الحيوية بالمملكة المتحدة (الراباة البرياانية لعلور الحياة الفضـااية؛ 

ــلن عل  ــا على تنفيل  عمل تثعي ية عبر اإلنترنت بشــ ــاريا أيضــ ــحة العالمية. ويعك، فريذ المشــ ــااية والصــ ور الحياة الفضــ
حلية عمل عبر اإلنترنت مدتها ســتة أشــهر بعنوان طحلية العمل المعنية باالســتعرا  المنهجي لجهود تســيير الفضــاء 

ي باالســـــــتعرا  المنهجي لاب  يدمة الصـــــــحةط، بالتعاون ما الراباة البرياانية لعلور الحياة الفضـــــــااية والفريذ المعن ل 
 ، بمشـــــــار ة مراقبين  aerospacemed.rehab/systematic-review-groupالفضـــــــاء الجوي التابا لجامعة نورثامبريا ( 

ولية، ومر ز طأميسط للبحوث وقااص اليدرات وخبراء مشـــــرفين من مكتب الشـــــؤون التعليمية التابا لو الة الفضـــــاء األور 
الابية االسـتكشـااية التابعين لإلدارة الوهنية للم.حة الجوية والفضـاء بالواليات المتحدة األمريكية. وعيد فريذ المشـاريا  

ت  المعني باب الفضــاء وعلور الحياة الفضــااية التابا للمجلس االســتشــاري لجيل الفضــاء أيضــا حلية عمل عبر اإلنترن 
ــر ات  "(  SpaceGen Summitفي فعالية   ــا والشـ ــريكة في اليمة ناسـ ــملت الجهات الراعية والشـ ــاءط . وشـ قمة جيل الفضـ

Blue Origin  وVirgin Galactic  وLockheed Martin  انـظـر): spacegeneration.org/sgs2020/sponsors-

and-partners .  

وفي ســبيل المضــي قدما، نعمل اآلن على إقامة شــرادتين ما فريذ الجيل الميبل لاب الفضــاء الجوي  
التـــــابا للجمعيـــــة الملكيـــــة للم.حـــــة الجويـــــة بـــــالمملكـــــة المتحـــــدة لبرياـــــانيـــــا العظمى وأيرلنـــــدا الشــــــــــــــمـــــاليـــــة 

)nextgenasm.wordpress.com/  وما مؤســســة  InnovaSpace  )www.innovaspace.org/ لتنفيل مبادرات  
للتوعية في مجاالت العلور والتكنولوجيا والهندســــــــة والرياضــــــــيات قهدى تشــــــــجيا الا.إ من جميا أنحاء العالم 

 على االنيراط في دراسة هله المجاالت. 
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له (أ  اسـتيدار هي: يود فريذ المشـاريا المعني باب الفضـاء وعلور الحياة الفضـااية أن يوصـي بما يل 
لجهات الرايســـية المعنية بالفضـــاء والصـــحة، وتشـــجيا االســـتثمار المســـتدار با  لوضـــا قاامةالدراســـة االســـتيصـــااية 

                                                                                           الاويل األجل في تســــــيير الفضــــــاء ليدمة الصــــــحة العالمية من خ.ل حلية عمل إلكترونية؛ على أن ت ســــــتيدر 
(إ  وضــــــــــــــا خرياـة هريذ تبين األولوـيات  من أجـل االســــــــــــــتنـتاجـات التي تنتهي إليهـا حليـة العمـل اإللكترونـية

(ج  إعداد مجموعة أدوات تعاونية عبر اإلنترنت لجلإ انتباه الجهات الفاعلة في مجال و ،المواضــيعية الرايســية
 الصحة العالمية إلى الحلول الفضااية. ويرد توضية هله التوصيات الث.ث بمزيد من التفصيل أدناه. 

 
 

 لجهات المعنية وعقد حلقة عمل إلكترونيةوضع قائمة با )أ( 

ية، يوصــــي فريذ المشــــاريا بإجراء عملية تشــــارك فيها مجموعة من الجهات المعنية من  لتحييذ هله التوصــــ  
بالجهات الفاعلة صات الصـلة قناء على نتااأل هله الدراسـة االسـتيصـااية. ويمكن عندال   لوضـا قاامة ميتل، اليااعات 

ــاط جانبي للجنة الفرعية  ــيغة ميتلاة أو عبر اإلنترنت فيط  نشـــــــ                                                                                                      دعوة هله الجهات الفاعلة إلى حلية عمل ت عيد بصـــــــ
لمشــار ة الجهات الفاعلة الرايســية من العلمية والتينية، قتنســيذ من الفريذ العامل المعني بالفضــاء والصــحة العالمية، و 

الو االت الدولية وقااص الصـــــناعة واألوســـــاط األداديمية و يانات األمم المتحدة. وســـــيكون الهدى من حلية العمل هو  
 تحديد ما يمكن معالجته باستيدار التابييات الفضااية من األولويات الرايسية في مجال الصحة العالمية.  

 
 

file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.ukspacelabs.co.uk/
http://aerospacemed.rehab/systematic-review-group
https://spacegeneration.org/sgs2020/sponsors-and-partners
https://spacegeneration.org/sgs2020/sponsors-and-partners
https://nextgenasm.wordpress.com/
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.innovaspace.org/
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 ق ألولويات تسخير الفضاء لخدمة الصحة العالمية وضع خريطة طري )ب( 

يمكن اسـتيدار حلية العمل لوضـا خاة هريذ مدتها خمس سـنوات بشـلن تسـيير الفضـاء ليدمة الصـحة   
العالمية، لتحديد األولويات الرايسية ليااص الفضاء وتحييذ أهداى التنمية المستدامة، والمضي قدما في تنفيل جدول  

ية تنفيلا فعاال. ويمكن تصميم خرياة الاريذ بحي  يكون لكل سنة تر يز مواضيعي ميتل،،  أعمال الصحة العالم 
 من أجل إص اء الوعي قين صفوى األوساط الفضااية باألولويات الرايسية في مجال الصحة العالمية.  

 
 

 إعداد مجموعة أدوات تعاونية عبر اإلنترنت وعقد حلقات عمل )ج( 

ا بإنشـــاء منصـــة ميصـــصـــة للمســـاعدة على تيســـير التواصـــل قين  يانات  يوصـــي فريذ المشـــاريا أيضـــ  
األمم المتحدة وســـــــاار المنظمات الدولية والجهات الفاعلة صات الصـــــــلة ايما يتعلذ بمســـــــاال الفضـــــــاء والصـــــــحة 
العالمية. ويمكن أن تشــــــــــمل هله المنصــــــــــة مجموعة أدوات تعاونية عبر اإلنترنت، تشــــــــــجا الجهات المعنية في 

اء والصـحة على تبادل البيانات وأفضـل الممارسـات علنا لفاادة الصـحة العامة. ومن أمثلة األدوات قااعي الفضـ 
التعاونية الميصــــــــــــودة لوحة متابعة رصــــــــــــد األر  لغر  اتياص إجراءات ســــــــــــريعة للتصــــــــــــدي لفيرو   ورونا  

)race.esa.int/ــد األر  من  ، التي توفر ميزة شيمة لو اال ــحة العمومية عن هريذ تجميا قيانات رصـــــ ت الصـــــ
ــدي لجااحة مر  فيرو   ورونا (دوفيد ــاعدة على التصـــــــــ ــغلة والو االت للمســـــــــ  . 19-ميتل، الجهات المشـــــــــ

ولاإلضافة إلى صل ، فسوى يستفيد المشار ون في المنصة من ور  العمل التثعي ية التي سييسر فريذ المشاريا  
 ت المعنية والجيل الميبل من الباحثين.عيدها لفاادة الجها

و جماال، فمن شــــــلن هله المســــــاعي التعاونية أن تتية تبادل المعارى العلمية والبيانات، و لل  تياســــــم  
 الفوااد العرضية المتلتية من التكنولوجيات الفضااية واألرضية لصالة الجيل الميبل.

 
 

 3السؤال   

يهدى المجلس االسـتشـاري لجيل الفضـاء إلى االسـتفادة من إقداص الشـباإ وحماسـهم للنهو  باإلنسـانية   
من خ.ل اســـــــــتيدار الفضـــــــــاء اليارجي في األغرا  الســـــــــلمية. ويتوافذ هلا الهدى ما اليرار المعنون طاألل ية 

                             ت نشـــل، ضـــمن إهار لجنة اســـتيدار  الفضـــااية: إع.ن فيينا بشـــلن الفضـــاء والتنمية البشـــريةط، واللي يهدى إلى أن
الفضــاء اليارجي في األغرا  الســلمية، آلية تشــاورية لتســهيل اســتمرار مشــار ة الشــباإ من جميا أنحاء العالم، 

 وخصوصا النساء الشابات والشباإ من مواهني البلدان النامية، في األنشاة التعاونية المتعلية بالفضاء. 

لمجلس االسـتشـاري في إيصـال آراء الا.إ والمهنيين الشـباإ ووجهات ويتمثل أحد األهداى الرايسـية ل 
نظرهم من خ.ل تمثيلهم في المنتديات الدولية واإلقليمية والوهنية. ويشـــــــمل صل  التمتا بصـــــــفة مراقب داام لدى 

ــاة في الفريذ العامل المعني بالفضـــ  ــار ة النشـ ــلمية، والمشـ ــاء اليارجي في األغرا  السـ ــتيدار الفضـ اء لجنة اسـ
والصـــــحة العالمية التابا للجنة الفرعية العلمية والتينية.  ما أننا نســـــتند في توجيه عملنا إلى المواضـــــيا الشـــــاملة 

 . 2030المحددة في خاة التنمية المستدامة لعار 

وتسترشد اآلراء والمواق، التي نعرإ عنها في هله المحافل بآليات متعددة تتواصل مباشرة ما الا.إ  
هنيين في جميا أنحاء العالم. وتر ز هله اآلليات على الســــياســــات العامة وتعمل على إزالة الحواجز وشــــباإ الم

ــااية في دعم الصــــــحة العالمية، في الميار األول عن هريذ تهيئة  أمار اســــــتيدار التكنولوجيات والتابييات الفضــــ
شـر المعارى والمنهجيات صات الصـلة في الفرج لتبادل المعلومات والتعليم، والرلط قين االحتياجات والموارد، ون 

جميا أنحاء العالم، وخصـوصـا في البلدان النامية. ومن قين اآلليات التي نسـتيدمها لمسـاعدة الباحثين المبتداين  
ــية وفرج التاوير المهني. ويرد توضــــــية هله اآلليات  عيد الفعاليات المفتوحة لعمور النا  وتوفير المنة لدراســــ

 دناه.بمزيد من التفصيل أ

https://race.esa.int/
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 عيد الفعاليات  
 

تهيه الفعاليات التي يعيدها المجلس االســـــتشـــــاري لجيل الفضـــــاء وفريذ المشـــــاريا المعني باب الفضـــــاء  • 
 الدوللفجوات التي تفصـــــــــــل قين اوتســـــــــــد وعلور الحياة الفضـــــــــــااية ســـــــــــاحة لتبادل المعلومات والمعارى 

ــات واألجيال، عن هريذ اجتلاإ ال ــعة من والتيصـــــصـــ ــار ين من جميا أنحاء العالم ومن هاافة واســـ مشـــ
 اليل يات المهنية، و تاحة التواصل ما أقرز اليادة والمفكرين في قااص الفضاء. 

بشــــــــــلن (بحثية                                                                             تســــــــــهم مناقشــــــــــات األفرقة العاملة التي ت عيد في هله المحافل في إعداد ورقات قيضــــــــــاء  • 
الســـــياســـــات العامة تســـــتهدى المنظمات الدولية واإلقليمية وهيئات الحكم الوهنية التي تدعم أنشـــــاة قناء 

ــيير ا وتبادلاليدرات   ــباإ المهنيين في مجال تســــــــ ــراك الا.إ وشــــــــ لتكنولوجيات المعلومات، قهدى إشــــــــ
 الفضااية ليدمة الصحة العالمية. 

 
 

 توفير المنة الدراسية  
 

تيليل أو إزالة الحواجز المالية التي تحول دون حضـــــــور الا.إ وشـــــــباإ المهنيين، مهما  انت خل ياتهم  • 
 أو جنسياتهم الفعاليات، التي ينظمها المجلس االستشاري لجيل الفضاء أو شر اؤه.

 للتواصل من خ.ل عيد مسابيات عالمية بشلن المواضيا صات الصلة.إيجاد فرج  • 

 
 

 توفير فرج التاوير المهني  
 

 المعارى وآخر المستجدات من خ.ل الحليات الدراسية الشبكية. نشر • 

 قناء اليدرات، بما في صل  المهارات واإلمكانات، من خ.ل حليات العمل الرامية إلى التاوير المهني. • 

 عن فرج التيدر الوظيفي من خ.ل لوحة لإلع.ن عن الوظاا،.  ع.ناإل • 

 اإلرشاد لمعضاء. توفير • 

 
 

 5و 4السؤاالن   

 .منابيينغير  
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أنشــل المجلس االســتشــاري لجيل الفضــاء، من خ.ل فريذ المشــاريا المعني باب الفضــاء وعلور الحياة  
، تر ز على التعاون الدولي Slackالفضـااية التابا له، منصـة افتراضـية مسـتضـافة على أداة االتصـاالت التجارية 

ــباإ المهنيين والا.إ المهتمين قتابيذ علور وتكنو  ــات لشـ ــحة والمتعدد التيصـــصـ ــاء في مجال الصـ لوجيا الفضـ
أيضـــــــا ما الباحثين المبتداين من خ.ل منصـــــــات التواصـــــــل العالمية. ويتواصـــــــل المجلس االســـــــتشـــــــاري وفريذ 

 عضو.  14 000االجتماعي مثل تويتر. ويبل  مجموص عدد األعضاء اللين يتابعوننا على هله المنصات نحو 

ــاء المنصـــة، التي تلســـســـت في  عضـــوا  321، إلى 2019 انون الثاني/يناير  وقد ارتفا عدد أعضـ
. وتهدى المنصــة، باعتبارها ملتيى تكنولوجيا افتراضــيا، إلى تكوين 2020حتى نهاية تشــرين األول/أدتولر  

دتلة فاعلة من خ.ل هاافة من الممارســات وأنشــاة قناء اليدرات الرامية لتشــجيا الا.إ وشــباإ المهنيين 
مشـــــار ة في مجال الفضـــــاء والصـــــحة العالمية. وتمثل المنصـــــة نهجا مبتكرا في أي مكان في العالم على ال
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إزاء تحايم الحواجز التي تحول دون مشار ة األفراد اللين قد ال تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الموارد أو 
 اليبرات الفنية في منايتهم المحلية أو قلدهم. 

                                               الجهود الكبيرة التي ت بلل من خ.ل المنصــــــــــــة لبناء  و لى جانب العيمة غير الملموســــــــــــة التي تنتأل من  
ــية. ومن األمثلة على صل   ــا عدد من المشــــــــاريا والبرامأل الرايســــــ اليدرات والرلط الشــــــــبكي، فيد انبثذ عنها أيضــــــ
مشـــار ة أعضـــاء في فريذ المشـــاريا في مســـابية التابييات الفضـــااية التي عيدتها ناســـا بشـــلن اســـتيدار الفضـــاء 

ولالمثل، دعم أعضاء في فريذ  . /covid19.spaceappschallenge.org(   19-صدي لجااحة  وفيدإليجاد حلول للت 
المشــاريا فرييا (وصــل إلى المراحل النهااية  في المســابية التي نظمتها جمعية المريخ بشــلن تصــميم مدينة مســتيلة على 

و ان الدور اللي اضــالعت به المجموعة المشــار ة في المســابية من أعضــاء فريذ المشــاريا هو وضـــا  ســاة المريخ. 
ــتناد إلى التكنولوجيات الياامة   ــتيبل، باالسـ ــتعمرة ســـوى ت يار على ســـاة المريخ في المسـ ــور للبنية التحتية الابية لمسـ                                                                                                              تصـ

ـــــاا  ـــــات الـن ـــــة للمرضـــــــــــــى في البيـئ ـــــة التي ت ســـــــــــــتيــــــدر لتيــــــديم الرعــــــاـي ـــئ ـــــاشـــــــــــ ـــــة على ســـــــــــــاة األر  (انظر                                                              والـن   :ـي
www.marssociety.org/news/2020/09/28/finalists-chosen-in-mars-city-state-design-competition .  

 
 

 7السؤال   

دما أوضـحنا في الردود السـابية، يتواصـل  ل من المجلس االسـتشـاري لجيل الفضـاء وفريذ المشـاريا المعني   
ــاء وعلور الحياة  ــباإ المهنيين العاملين في  باب الفضـ ــااية ما المؤســـســـات التعليمية من أجل توفير قيئة تتية لشـ الفضـ

اليااص الصـحي أن يكتسـبوا المهارات ال.زمة لتابيذ الحلول الفضـااية من أجل تحسـين رعاية المرضـى على األر . 
المنهجي لجهود تســيير الفضــاء  وفي إهار هلا الهدى، أهلذ فريذ المشــاريا مؤخرا حلية العمل المعنية باالســتعرا  

 . ويعمل هلا المشــــروص اللي يمتد لفترة spacegeneration.org/projects/smls/ongoing-projectsيدمة الصــــحة ( ل 
ســـــــــتة أشـــــــــهر، واللي يرد وصـــــــــفه أدناه بمزيد من التفصـــــــــيل، على تزويد الباحثين المبتداين بالمهارات ال.زمة لتناول  

 التكنولوجيات والعلور والتابييات الفضااية بالتيييم النيدي واالستعرا .  

 
 

 خدمة الصحةلد تسخير الفضاء حلقة العمل المعنية باالستعراض المنهجي لجهو   

 

 مجال تر يز المشروص  
 

تهدى حلية العمل المعنية باالســـــــتعرا  المنهجي إلى تمكين الا.إ وشـــــــباإ المهنيين من تحديد الثغرات  
ــحة العالمية. ويجري صل   ــادل الصـ ــرية والوقوى على ما يمكن أن ينبثذ عنها من حلول لمشـ في أولويات البحوث البشـ

وراباة علور الحياة الفضــــااية والعلور الابية بالتعاون ما الفريذ المعني باالســــتعرا  المنهجي لاب الفضــــاء الجوي، 
الحيوية بالمملكة المتحدة، المنتـسبة إلى و الة الفـضاء بالمملكة المتحدة. وـسوى تـضمن هله المبادرة التعليمية أيـضا أن 

 .  يكون الجيل اليادر من الباحثين ملما بالتحديات التي يتعين حلها في قااص تسيير الفضاء ليدمة الصحة العالمية 

 
 

 الجما قين خبراء من مجالي الفضاء والصحة   
 

ــاريا. ووردت اقتراحات من خبراء من   ــاقذ من هلا العار دعوة للتيدر باقتراحات المشــــــ                                                                                            أ هليت في وقت ســــــ
ط  هاافة متنوعة من المنظمات، بما في صل  مكتب الشـــــؤون التعليمية التابا لو الة الفضـــــاء األورولية، ومر ز طآمس 

البحثي، والراباة البرياانية لعلور الحياة الفضــااية، وعدد من الجامعات   Blue Abyss                            للبحوث التابا لناســا، وتجم ا 
  14مثل  لية  ينغز  وليدج لندن. واختيرت لياامة التصــ ية النهااية تســعة مشــاريا قناء على اســتعرا  أقران قاده  

 خبيرا يمثلون قااعي الفضاء والصحة.  

 
 

https://covid19.spaceappschallenge.org/
file:///C:/Users/alhalabi/United%20Nations/UNOV%20Arabic%20Translation%20and%20Text%20Processing%20Section%20-%20ATTS%20Text%20Processing-General/www.marssociety.org/news/2020/09/28/finalists-chosen-in-mars-city-state-design-competition
https://spacegeneration.org/projects/smls/ongoing-projects
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 رقة المتعددة التيصصات  األف  
 

من الباحثين المبتداين من تيصــصــات متعددة، بما في صل  أخصــاايون    54اختير لحضــور حلية العمل  
 من المتيـدمين،   150عـاملون في قاـاعـات الرعـاـية الصـــــــــــــحـية واألخ.شـيات البيولوجـية وعلم الوراـثة، من قين قراـبة 

 بعد عيد حلية دراسية شبكية مجانية ومفتوحة. 

 وصفها منصة تعليميةاالستفادة من حلية العمل ق  
 

يمكن االه.ص على تســجي.ت للحليات الدراســية الشــبكية على قناة المجلس االســتشــاري لجيل الفضــاء  
على موقا يوتيوإ، إلى جانب مياها فيديو أخرى من سلسلة الحليات الدراسية الشبكية التي نظمها المجلس في 

                                                  افة إلى صل ، ج م  عت  ل الموارد المسـتيدمة في حلية بعنوان طالصـحة في الفضـاءط. ولاإلضـ   2019/2020الفترة 
مشـار ا، و لل   74                                                                                   العمل عبر خدمة طقاعة دراسـة غوغلط، وأ تية الوصـول إليها لجميا المشـار ين البال  عددهم 

ــااية والراباة البرياانية لعلور  ــاء وعلور الحياة الفضــــ ــاريا المعني باب الفضــــ ــيين من فريذ المشــــ لليبراء والمنســــ
ة الفضـااية، من خ.ل مسـاحة تيزين مشـتر ة قينهم على خدمة طغوغل دراي ط وعن هريذ واجهة اسـتيدار الحيا

 موحدة. وجميا المشار ين واليبراء في حلية العمل متاوعون.
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ــااية والراباة البرياانية لعلور الحياة   ــاء وعلور الحياة الفضــــ ــاريا المعني باب الفضــــ ــالا فريذ المشــــ اضــــ
،  19- التابييات الفـضااية في التـصدي لجااحة  وفيد الفضـااية قتنسـيذ مسـابية لكتابة المياالت، ر زت على اسـتيدار 
ج  ا الفاازون اللين دخلوا في قاامة التصـــــ ية النهااية على ت  يديم ملي  للحل الفضـــــااي اللي ييترحونه في شـــــكل                                                               وشـــــ 

ــلوا إلى المرحلة النهااية إلى تيديم عر  إيضـــــاحي خ.ل                                                                                                         مياا فيديو على موقا يوتيوإ. ود عي الفاازون اللين وصـــ
ــاء (انظر  خ.ل قمة جيل  19- جلســـــــــة عن تكنولوجيا الفضـــــــــاء والحلول الفضـــــــــااية للتصـــــــــدي لجااحة  وفيد   :الفضـــــــ

spacegeneration.org/sgs2020/spacegen-summit-schedule ونوقشــــــــــــــت إمكـانـية تابيذ الحلول الميترحـة . 
عمليا والتحديات التي تواجهها في إهار جلســات فرعية، ثم قدر ممثل لكل فريذ عرضــا إيضــاحيا بشــلن صل  خ.ل  

فســـــــــها. وعلى وجه التحديد، ناقن الباحثون المبتداون اللين حضـــــــــروا الجلســـــــــة الجدوى العملية الســـــــــتيدار اليمة ن 
تكنولوجـيا األجهزة المحموـلة واأللعـاإ اإللكترونـية من أجـل التواصــــــــــــــل ما األجـيال األصـــــــــــــغر لحثهم على االلتزار 

                         . وســـــــوى ي شـــــــج ا هلا الفريذ 19- وفيد بالتداقير الوقااية المتيلة للمحافظة على الصـــــــحة العامة ورصـــــــد أعرا    
والفاازون بمســـابية  تابة المياالت على مواصـــلة العمل على مشـــاريعهم من خ.ل فريذ المشـــاريا باســـتيدار أدوات  

 . Trelloو  Slackإدارة المشاريا عبر اإلنترنت مثل 
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أعد فريذ المشـــــاريا المعني باب الفضـــــاء وعلور الحياة الفضـــــااية قالبا نموصجيا للوحات تنظيم المشـــــاريا في   
                                                               ، لكي ت ســـــــــــتيدر تل  اللوحات في اســـــــــــتضـــــــــــافة الموارد المهمة لالبة الاب 19- ألغرا  جااحة  وفيد  Trelloتابيذ 

ن تعديله ليناسـب احتياجات اإلدارات الابية المحلية  واألهباء في المسـتشـ يات. وهلا اليالب النموصجي قاقل للتحرير ويمك 
في جميا أنحــاء العــالم. ولنــاء على التعييـبـات التي وردت إلينــا، فنحن على علم بــلن العــديــد من األهبــاء العــاملين في  

وتجميا   خاوط المواجهة في جميا أنحاء العالم قد اســـتيدموا اليالب النموصجي ألغرا  التعليم وتجهيز اليواام المرجعية 
-trello.com/invite/b/acmPNw1V/5cacb70b83280a66eb246ba97e699e9d/trello :اـلـموارد اـلـمـهمـــــــة (اـنـظر 

template-please-copy-the-template-and-make-it-your-own-covid-19-dashboard-for-doctors  .  

 
 

https://spacegeneration.org/sgs2020/spacegen-summit-schedule
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ــااية تجمعا من   ــاء وعلور الحياة الفضـ ــاريا المعني باب الفضـ دما هو مبين أع.ه، فيد  ون فريذ المشـ
الباحثين المبتداين، يضـــم أخصـــاايين في الرعاية الصـــحية وعلماء متيصـــصـــين في علور الحياة وأهباء عاملين  

امة وخبراء في رصـــــــد األر ، جميعهم دون ســـــــن اليامســـــــة والث.ثين، إلى جانب خبراء في مجال الصـــــــحة الع
ــكيل جماعة دولية من الباحثين   ــلة عمله على تشــــــــ ــاريا مواصــــــــ آخرين من جميا اليااعات. ويعتزر فريذ المشــــــــ

ضـمن هاافة المبتداين المهتمين قتسـيير الفضـاء ليدمة الصـحة لعالمية، وتوزيا نشـرته اإلخبارية الشـهرية التي تت 
 متنوعة من الفرج، مثل الفعاليات والمشاريا والمبادرات التعليمية. 
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يرجى الرجوص إلى ردودنا أع.ه. ونحن  فريذ نشـــــــجا االضـــــــا.ص بمشـــــــاريا متاحة ل.ه.ص المجاني  
ــاء والعلني في جميا المجاالت المل ورة من أجل تمكين الباحثين المبتداين من تعلم المزيد ع ــيير الفضــــــــ ن تســــــــ

على تعزيز مشــــار ة الجيل الميبل في الفعاليات والمبادرات،  عملن ســــ ليدمة الصــــحة العالمية. و ص نمضــــي قدما، 
 بغية اقتراح حلول قاقلة للتابيذ لمواجهة التحديات الماثلة، و لل  من أجل توفير فرج التعلم. 

 


