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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

الدورة التاسعة والخمسون

فيينا 18-7 ،شباط/فبراير 2022
َّ
المؤقت*
البند  16من جدول األعمال
الفضاء والصحة العالمية

مشروع قرار بشأن الفضاء والصحة العالمية
مذكرة من إعداد رئيس الفريق العامل المعني بالفضاء والصحة العالمية
-1

أقرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة اس ـ ــتاداض الفل ـ ــاف الاارجض فض األي ار

ال ـ ــلمية،

فض دورتها الاام ــة والام ــين فض عاض  ،2018اتفاق الفريق العامل الجامع على اســتحداب دند جديد فض جدول
أعمال اللجنة الفرعية عنوانه "الفلــاف والةــحة العالمية"ح ورلبت لجنة اســتاداض الفلــاف الاارجض فض األي ار

ال ــلمية ،فض دورتها الحاد ة وال ــتين المعقودة أ لــا فض عاض  ،2018باســتحداب البند الجديد فض جدول األعمال
بشـ ــلف الفلـ ــاف والةـ ــحة العالمية ،وعانشـ ــاف فريق عامل لـ ــمن الار البند المتعلق بالفلـ ــاف والةـ ــحة العالمية،

المنشـ ـ ــل لدي ا،
درئاسـ ـ ــة أناواف يا ـ ـ ــبولر سـ ـ ــوي ـ ـ ـرا)ح وأقرت اللجنة االتفاق على أف قدض رئيس الفريق العامل ُ

بالتعاوف مع األمانة ،الى اللجنة الفرعية فض دورتها ال ـادسـة والام ـين مقترلا بشـلف عاة عمل متعددة ال ـنوات
للفريق العـامـل ،تـلعـ فض الح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاف دور فريق الابراف المعنض بـالفلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف والةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة العـالميـة ،الـ ي أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

فض عاض  2014وسبق أف عقد أرععة اجتماعات فض الفترة من  2015الى 2018ح
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ووفقـا لااـة العمـل المتعـددة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات ،التض أقرتهـا اللجنـة فض دورتهـا ال ـانيـة وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين المعقودة فض

عاض  ،2019اتفق الفريق العامل المعنض بالفلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف والةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية ،فض اجتماعه المعقود فض عاض ،2021
على التوصـيات المتعلقة بال ـياسـات والتجارا والممارسـات فض مجال ت ـاير علوض وتجنولوجيا الفلـاف ألي ار

الة ـ ــحة العامة بقية تقد م تلو التوص ـ ــيات الى الجم ية العامة فض ش ـ ــول مش ـ ــرو قرارح وفض الار عمل الفريق

العامل لعاض  ،2021ســيقدض رئيس الفريق العامل مشــرو قرار لتقد مه الى الجم ية العامةح وتتلــمن ه ا الوقيقة
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مشـ ـ ـ ـ ــرو القرار ال ي أعدا رئيس الفريق العامل وال ي ج ـ ـ ـ ـ ــد التعليقات التض قدمها أعلـ ـ ـ ـ ــاف الفريق العامل فض
اجتماعه المعقود عبر اإلنترنت فيما دين الدورتين فض  1كانوف األول/د مبر 2021ح

مشروع قرار بشأن الفضاء والصحة العالمية
َّ
اف الجم ية العامة،
اذ تش ـ ـ ــير الى ق ارراتها  122/51المؤرخ  13كانوف األول/د ـ ـ ــمبر  ،1996و 68/54المؤرخ  6كانوف

األول/د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،1999و 2/59المؤرخ  20تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أ توعر  ،2004و 71/66المؤرخ  9ك ـ ـ ــانوف

األول/د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2011و 85/69المؤرخ  5كـ ـ ــانوف األول/د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2014و 1/70المؤرخ  25أيلول/

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  ،2015و 90/71المؤرخ  6كـ ــانوف األول/د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2016و 91/73المؤرخ  7كـ ــانوف األول/

د مبر  2018و 3/76المؤرخ  25تشرين األول/أ توعر ،2021

وإذ تشـير أ لـا الى التوصـيات الواردة فض القرار المعنوف "األليية الفلـائيةإ اع ف فيينا بشـلف الفلـاف

والتنمية البش ـرية" ،ال ي اعتمدا مؤتمر األمم المتحدة ال الا المعنض باســتجشــاا الفلــاف الاارجض واســتادامه فض

األي ار

ال ـ ــلمية،

)1

ال ي دعت فيه الدول المشـ ــاركة الى اتااذ اجرافات لتح ـ ــين عدمات الةـ ــحة العامة من

ع ل توسيع وتن يق الادمات الفلائية للتابيب عن ُبعد ولموافحة األم ار

المعد ة،

وإذ تشــير ك لو الى ال كرى ال ــنوية الام ــين لمؤتمر األمم المتحدة األول المعنض باســتجشــاا الفلــاف

الاارجض واسـ ــتادامه فض األي ار

ال ـ ــلمية اليوني ـ ــبيس  ،)50واألولوية الموالـ ــي ية  5الااصـ ــة به والمتعلقة

دتعزيز التعاوف الفلائض من أجل الةحة العالمية،

وإذ تقر بلهمية اس ــهاض علوض وتجنولوجيا الفل ــاف وتابيقاتها فض الجهود الرامية الى تحقيق عاة التنمية

الم ـ ــتدامة لعاض ،2030

)2

وال سـ ــيما الهدا  3من أهداا التنمية الم ـ ــتدامة بشـ ــلف لـ ــماف تمتنع الجميع بلنماط

عيش صحية وعالرفاهية فض جميع األعمار،

وإذ تؤكد أف الهدا العاض  2من عاة "الفلـاف ،"2030

)3

المتم ل فض ت ـاير اموانات الفلـاف لت ليل

التحد ات اليومية واالس ـ ــتفادة من االدتجارات ذات الة ـ ــلة بالفل ـ ــاف فض تح ـ ــين نوعية الحياة ،مون تح يقه من

ع ل تعزيز التعاوف المتعلق بالفلـ ـ ـ ــاف دعما للةـ ـ ـ ــحة العالمية ،وتح ـ ـ ـ ــين اسـ ـ ـ ــتاداض وتابيق الاب الفلـ ـ ـ ــائض

واالدتجارات العلمية والتجنولوجية فض ميداف الةحة العالمية ،والتعاوف وتبادل المعلومات واألدوات لتح ين فعالية

التدع ت فض مجال الةـ ــحة العمومية والرعا ة الةـ ــحية وتنفي ها فض الوقت المناسـ ــب ،وتعزيز دناف القدرات فض
مجاالت الاب والعلوض والتجنولوجيا،

واقتناعا منها بلهمية علوض الفلـ ـ ـ ـ ـ ــاف وتجنولوجيا الفلـ ـ ـ ـ ـ ــاف والتابيقات الفلـ ـ ـ ـ ـ ــائية لتعزيز علوض الحياة

الفل ــائية والتجنولوجيات الة ــحية الرقمية ،م ل الرعا ة الة ــحية عن ُبعد والتابيب عن ُبعد ود ارس ــة األوع ة عن
ُبعد ،بغر الوقا ة من األم ار ومش ــا ل الة ــحة العالمية وموافحتها وتعزيز ص ــحة اإلن ــاف والة ــحة البي ية
وص ـ ـ ــحة الحيواف والموارد واإلمدادات الغ ائية ،والنهو بالبحوب الابية وعالممارس ـ ـ ــات الة ـ ـ ــحية ،بما فض ذلو

__________

ال لمية ،فيينا،

 )1تقرير مؤتمر األمم المتحدة ال الا المعنض باستجشاا الفلاف الاارجض واستادامه فض األي ار
 30-19تموز/يوليه  1999منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع  ،)A.00.I.3الفةل األول ،القرار 1ح
 )2القرار 1/70ح
 )3القرار 3/76ح
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توفير عدمات الرعا ة الة ــحية لافراد والمجتمعات المحلية بة ــرا النار عن الموقع الجغرافض كوس ــيلة لتعزيز
اموانية لةول الجميع على عدمات الةحة على نحو عادل وعتجلفة مي ورة،

وإذ ت لظ بارتياح عمل لجنة اس ـ ـ ــتاداض الفل ـ ـ ــاف الاارجض فض األي ار

ال ـ ـ ــلمية ،وهي تيها الفرعيتين

وموتب شــؤوف الفلــاف الاارجض التابع لامانة فض مجال الفلــاف والةــحة العالمية ،بما فض ذلو فض الار فريق

العمل  6المعنض بالة ـ ـ ـ ـ ـ ــحة العامة ال ي أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بغر
باسـ ــتجشـ ــاا الفلـ ــاف الاارجض واسـ ــتادامه فض األي ار

تنفي توص ـ ـ ـ ـ ـ ــيات مؤتمر األمم المتحدة ال الا المعنض

ال ـ ــلمية ،وك لو مبادرة فريق العمل  6للمتابعة ،وفريق

الابراف المعنض بالفلـ ـ ـ ــاف والةـ ـ ـ ــحة العالمية ،واألولوية  5من أولويات اليوني ـ ـ ـ ــبيس  50الموالـ ـ ـ ــي ية المتعلقة

دتعزيز التعاوف الفلـ ـ ــائض من أجل الةـ ـ ــحة العالمية ،والفريق العامل المعنض بالفلـ ـ ــاف والةـ ـ ــحة العالمية التابع
للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة،

وإذ

ـ ـ ـ ـ ـ ــاورها القلق البال من اآلقار العالمية المدمرة لام ار

األعرى التض تؤقر على الة ـ ـ ــحة ،بما فض ذلو جائحة مر

المعد ة الم ـ ـ ـ ـ ـ ــتجدة ولاالت الاوار

فيروا كورونا

وفيد ،)19-على الحياة البش ـ ـ ـرية

والمجتمع والتنمية ،وإذ تحا المجتمع الدولض على األع د ـ ـ ـ ـ ـ "نهل الةحة الوالدة" من ع ل تعزيز دور الحلول

الفلائية المبتجرة ،ال سيما الرعا ة الةحية عن ُبعد ،فض أنشاة الرصد والتلهب والتةدي،

تُشـ ــجع كيانات األمم المتحدة والمنامات الحوومية الدولية والحوومات والقاا الااص على
-1
مواصلة التن يق الفعال فض جميع األنشاة الفلائية الرئي ية ذات الةلة بالةحة العالمية؛
تُشــجع التعاوف ذا الاابع الرســمض دين ال ــلاات الةــحية وال ــلاات الفلــائية على الةــعيد
-2
المحلض ،وترلب بالشبوات المتعددة القااعات القائمة التض تشجع تبادل األفجار دين قااعض الفلاف والةحة؛
-3

تُشجع الدول األعلاف على انشاف آليات فض مجالض البي ة والحوكمة تجوف مدعومة ب ياسات

عـامـة ،مع اي ف االعتبـار الواجـب للجوانـب القـانونيـة واألع ييـة ،بقيـة ا ازلـة العوائق التض تحول دوف اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتاـداض

التجنولوجيات الفلائية ،بما فيها للول التابيب عن ُبعد ،استاداماً فعاالً؛

ون ُهل تشـاركية لتبادل البيانات المفتولة
-4
تشـجع أ لـا الدول األعلـاف على الترويل ل ـياسـات ُ
من أجل تاوير وتح ـ ــين سـ ــبل الوصـ ــول الى كل المعلومات الجغرافية الموانية ذات الةـ ــلة بالةـ ــحة العالمية،

بما فض ذلو االستشعار عن ُبعد وعيانات رصد األر  ،كلما أمون؛

لو الدول األعلـ ــاف على اتالة اموانية التوالض التنايمض والتقنض وتشـ ــجيع أنشـ ــاة

-5

تشـ ــجع

-6

تحا كيانات األمم المتحدة والمنامات الحوومية الدولية على أف ت ـ ــاعد على توسـ ــيع نااق

البحا واالدتجار من أجل تي ير تاوير وتابيق علوض وتجنولوجيا الفلاف فض قاا الةحة؛

تاوير وتابيق الحلول الفلـ ــائية المتعلقة بالةـ ــحة العالمية والةـ ــحة العامة ولاالت الاوار التض قد ووف لها
تلقير على الةــحة وااللتياجات الةــحية الفرد ة للدول األعلــاف ،وتوفير فرص عادلة للوص ـول اليها ،وتشــجع

على تنفي مجموعة أوسـع من الحلول الفلـائية الرامية الى تحقيق التنمية الم ـتدامة ،بما فض ذلو الشـ ار ات دين

القااعين العاض والااص؛
-7

تش ــجع الدول األعل ــاف والجيانات المش ــاركة على المل ــض قدما فض جهودها المتعلقة بالوس ــم

الجغرافض لجميع الموجودات المتة ــلة بالنام الة ــحية ،بما فض ذلو نام المعلومات الة ــحية ،وإتالة االس ــتفادة

من تلو الموجودات للم اعدة على دلوغ األهداا المنشودة فض مجال الةحة؛
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تشـ ـ ـ ـ ـ ــجع الدول األعلـ ـ ـ ـ ـ ــاف على اجراف تدريبات وتمارين مناسـ ـ ـ ـ ـ ــبة ل ياا مدى قدرتها على

اس ــتعمال التجنولوجيات الفل ــائية على النحو المناس ــب للتة ــدي لمش ــا ل الة ــحة العالمية من ليا االس ــتعداد

للتشغيل وتوفر القدرات والمهارات ال زمة ل ستجابة؛
بغر

-9

ترلب بانشـ ـ ـ ــاف منةـ ـ ـ ــة ماة ـ ـ ـ ـةـ ـ ـ ــة متعددة الجوانب وتعاونية ومتالة عالميا مقرها جنيف

تعزيز التعاوف الفعال فض الم ـ ـ ــائل المتعلقة بالفل ـ ـ ــاف والة ـ ـ ــحة العالمية دين الدول األعل ـ ـ ــاف وكيانات

األمم المتحدة وسائر المنامات الدولية والجهات الفاعلة ذات الةلة؛
-10

تشـ ـ ــدد على رصـ ـ ــد وقيد جميع األنشـ ـ ــاة الرئي ـ ـ ــية والوقائق المرج ية والاا ذات الةـ ـ ــلة

بالفلـ ـ ـ ــاف المتعلقة بالةـ ـ ـ ــحة العالمية التض تلـ ـ ـ ــالع دها أو تعدها كيانات األمم المتحدة على أسـ ـ ـ ــاا سـ ـ ـ ــنوي،

بما فض ذلو تلو التض تلـ ـ ـ ــالع دها أو تعدها أجهزة منامة الةـ ـ ـ ــحة العالمية وسـ ـ ـ ــائر المنامات الدولية والدول
األعلـ ــاف فض لجنة اسـ ــتاداض الفلـ ــاف الاارجض فض األي ار

ال ـ ــلمية وك لو ،قدر الم ـ ــتاا  ،المنامات يير

الحوومية وسـ ــائر الجهات الفاعلة يير الحوومية ،وتشـ ــدد أ لـ ــا على أف القيد ال ـ ــنوي لانشـ ــاة الناتل عن ذلو
ينبغض أف يوفر مرجعا

ــتادض للوقوا على ال غرات القائمة والفرص المتالة ومناقشــتها ،وينبغض اتالة االل

ألير
ا
عليه على نااق واسع

التوعية وتعزيز التعاوف دين الجهات الفاعلة ذات الةلة فض ه ا المجال؛

-11

ت ـ ـ ـ ـ ــلم بلهمية تحليل وتقييم أدوار الجهات الفاعلة الحالية ومة ـ ـ ـ ـ ــالحها فض مجال الفل ـ ـ ـ ـ ــاف

-12

تشـ ـ ـ ــدد على الحاجة الى تعزيز التن ـ ـ ـ ــيق والتعاوف دين القااعات على نحو عادل وم ـ ـ ـ ــتداض

والةحة العالمية دهدا تعزيز التآزر والتجامل والتعاوف والتن يق دين جميع الجهات الفاعلة؛

للـماف فعالية أنشـاة دناف القدرات الملـالع دها على كل من الةـعيد الدولض واإلقليمض والولنض ودوف الولنض
فيما يتةل باستاداض علوض وتجنولوجيا الفلاف فض مجال الةحة العالمية؛
-13

تشـ ــجع الدول األعلـ ــاف على اش ـ ـراس مؤس ـ ـ ـ ــات تعليمية وييرها من آليات دناف القدرات من

أجل تحفيز المهنيين الش ـ ــباا العاملين فض المجال الة ـ ــحض فض مرللة مبورة على ا ت ـ ــاا مهارات وقدرات فض

مجال الفلاف؛

-14

توافق على تعزيز فعاليات دناف القدرات ،التض تنامها كيانات األمم المتحدة وسـ ـ ـ ــائر الجهات

الفاعل ة ذات الةـ ــلة ،دهدا زيادة الوعض بالم ـ ــاهمات الهامة لعلوض وتجنولوجيا الفلـ ــاف والترويل ل سـ ــتفادة منها

دين الجهات الفاعلة التض تُ ِّ
ابق ُن ُهل "الة ـ ـ ــحة الوالدة" ،بقية زيادة عدد المنامات والجهات الفاعلة األعرى فض
المجال الةحض التض تشارس دنشاط فض استاداض علوض وتجنولوجيا الفلافح
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