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أول -مقدمة
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أيَّدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ،التابعة للجنة اسـ ــت داف الفاـ ــاي ال األجر فر األلراة ال ـ ــلمية،

فر دوألتها ال ام ـ ـ ـ ـ ــة وال م ـ ـ ـ ـ ــين ،فر عاف  ،2018اتفاق فريقها العامل الجامع على إدألاج بند جديد فر جدول

أعمالها بعنوان "الفاــاي والةــحة العالمية" ،وأللبت لجنة اســت داف الفا ـاي ال األجر فر األلراة ال ــلمية ،فر
دوألتها الحادية وال ـ ـ ــتين ،المعقودة أيا ـ ـ ــا فر عاف  ،2018بإدألاج البند الجديد فر جدول األعمال ،واتفقت على

تكوين فريق عامل فر إطاأل البند المتعلق بالفا ـ ــاي والة ـ ــحة العالمية ،برناس ـ ــة أ(سوان لاي ـ ــبولر س ـ ــوي ـ ـ ـ ار
ِّ
َّ
المنش ـ ـ ــً لديلا ،بالتعاون مع األما(ة ،إلى اللجنة الفرعية
واتفقت اللجنة أيا ـ ـ ــا على أن يقدف ألنيس الفريق العامل ُ
فر دوألتها ال ــادســة وال م ــين مقترلا بشــًن مسة عمل ِّ
متعددة ال ــنوات للفريق العامل ،تًما فر الح ــبان دوأل
فريق ال براي المعنر بالفاـ ـ ــاي والةـ ـ ــحة العالمية ،الاا أُ(شـ ـ ـ فر عاف  2014وعقد أألبعة اجتماعات فر الفترة

من  2015إلى 2018
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وأقرت اللجنة فر دوألتها اللا(ية وال ـ ـ ـ ــتين ،فر عاف  ،2019مسة العمل المتعددة ال ـ ـ ـ ــنوات التالية فر

إطاأل بند "الفااي والةحة العالمية" للفترة :2022-2019
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 2019االتفاق على طرانق العمل ومسة العمل
وض ــع اس ــتبيان ِّ
تعمم األما(ة ،من أجل التماس م ــاتمات من الدول األعا ــاي فر اللجنة،
والمنظمـات الـدوليـة الحيوميـة ولير الحيوميـة التر تتمتع بةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـة م ارقـ

دانم لـد اللجنـة،

وكيا(ات األمم المتحدة ،والفريق المعنر برص ـ ــد األألة ،والمنظمة العالمية لة ـ ــحة الحيوان،

واالتحاد الدولر لجمعيات الةـلي

التجاألب والمماألسات الرامية إلى ت

األلمر والهالل األلمر ،ومنظمة أطباي بال لدود ،بشـًن
ير علوف وتكنولوجيا الفااي أللراة الةحة العالمية،

وبشــًن المماألســات والمبادألات الحالية أو الم معة المفاويم والعلوف وبناي القدألات والعمليات

فر مجال اس ـ ــت داف الفا ـ ــاي التكنولوجيا والتسبيقات والمماألس ـ ــات والمبادألات من أجل دعم

الةـ ـ ـ ــحة العالمية وتحقيق أتداة التنمية الم ـ ـ ـ ــتدامة المتةـ ـ ـ ــلة بالةـ ـ ـ ــحة ،الواألدة فر مسة

التنمية الم تدامة لعاف 2030

 2020اس ـ ــتعراة الم ـ ــاتمات الواألدة ألدتا على االس ـ ــتبيان و جراي تبادل عاف ل ألاي بش ـ ــًن اللغرات
المحتمل وجودتا فر القدألات الوطنية واإلقليمية والدولية فر مجال اس ــت داف علوف وتكنولوجيا
الفااي وتسبيقاتها من أجل الةحة العالمية

إعداد م ـ ـ ـ ـ ـ ــاتمات يمين للفريق العامل تقديمها إلى الفريق العامل المعنر ب سة "الفا ـ ـ ـ ـ ـ ــاي

 "2030التابع للجنة

إعداد ألنيس الفريق العامل مشـ ـ ــروع مجموعة توصـ ـ ــيات بشـ ـ ــًن مواضـ ـ ــيع معيَّنة ات أتمية فر
مجالر الة ـ ــحة والفا ـ ــاي ،يمين أن ِّ
توفر توجيها لتحليل اللغرات المحتمل وجودتا فر القدألات

الوطنية واإلقليمية والدولية فر مجال اسـ ـ ـ ـ ــت داف علوف وتكنولوجيا الفاـ ـ ـ ـ ــاي وتسبيقاتها من أجل

الة ـ ــحة العالمية ،مع مراعاة مسة "الفا ـ ــاي  ،"2030بغية تقديم تلك التوص ـ ــيات إلى الجمعية

العامة فر شيل مشروع قراأل

استمراأل األما(ة فر الدعوة إلى تقديم م اتمات فر تاا االستبيان
إعداد ألنيس الفريق العامل مشروعا أوليتا لتقرير الفريق إلى اللجنة الفرعية
2021

اسـتعراة مشـروع مجموعة التوصـيات الاا س ِّ
ـيقدم ألنيس الفريق العامل بشـًن المجاالت الحالية
الست داف الفااي التكنولوجيا والتسبيقات والمماألسات والمبادألات فر دعم الةحة العالمية

تقديم ألنيس الفريق العامل مش ـ ـ ـ ـ ـ ــروعا أوليتا لتقرير الفريق إلى اللجنة الفرعية ومش ـ ـ ـ ـ ـ ــروع قراأل

مقابال يقدَّف إلى الجمعية العامة

 2022اس ـ ــتعراة تقرير الفريق العامل إلى اللجنة الفرعية ووض ـ ــع فر ص ـ ــيغت النهانية ،واس ـ ــتعراة

مشـ ـ ــروع قراأل ووضـ ـ ــع فر صـ ـ ــيغت النهانية ،لتنظر ري اللجنة بغية إق ارألم ،توميا العتمادم من
جا( الجمعية العامة

البت ريما إ ا كان ينبغر توس ـ ـ ــيع (ساق مسة العمل لتش ـ ـ ــمل األعمال الم ـ ـ ــتقبلية المحتملة

ووقف (شاط الفريق العامل فر لال عدف توسيع (ساق مسة العمل
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ويقـدف تـاا التقرير لمحـة عـامـة عن األعمـال التر (ها بهـا الفريق العـامـل والنتـانل التر توصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليهـا فر

إطاأل مسة عمل المتعددة ال ــنوات وقد أعد باالس ــتناد إلى الم ــاتمات المقدمة فر أعمال الفريق والبحوث اإلض ــارية
التر قاف بها كل من ألني ـ ـ واألما(ة بش ـ ــًن جملة مواض ـ ــيع ،بما يش ـ ــمل األعمال الما ـ ــسلع بها فر إطاأل فريق العمل

المعنر بالة ــحة العامة التابع للجنة اس ــت داف الفا ــاي ال األجر فر األلراة ال ــلمية فريق العمل  ، 6ومبادألة فريق
2/16
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العمل  6ال اصـة بالمتابعة ،وفريق ال براي المعنر بالفاـاي والةـحة العالمية ،واألولوية المواضـيعية  5تع ي التعاون
الفا ـ ـ ـ ـ ــانر من أجل الة ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية لعملية االلتفال بالاكر ال ـ ـ ـ ـ ــنوية ال م ـ ـ ـ ـ ــين لمؤتمر األمم المتحدة المعنر

باسـ ــتكشـ ــاة الفاـ ــاي ال األجر واسـ ــت دام فر األلراة ال ـ ــلمية "اليو(ي ـ ــبيس  ، "50وبالتماشـ ــر مع الهدة  3من

أتداة التنمية الم تدامة المتعلق بالةحة الجيدة والرفام

ثانيا -أهمية استخدام تكنولوجيات الفضاء والمعلومات والنظم الفضائية في مجال
الصحة العالمية
-4

مع ا(تش ـ ـ ـ ـ ــاأل جانحة فيروس كوألو(ا وفيد 19-وفر ما ـ ـ ـ ـ ــم تة ـ ـ ـ ـ ــدا البلدان لها ،يل ف أن يتعاون العالم

وتتاـ ــافر جهودم ويتبع (هجا مبتكرة لحل مشـ ــا ل الةـ ــحية سـ ــعيا إلى اسـ ــتكمال المماألسـ ــات الجيدة التقليدية فر قساع

الةـحة من أجل تح ـين سـبل التةـدا لهاا ال سر وليرم من األمساأل التر تهدد الةـحة العالمية وتشـمل تام النهل

اس ـ ــت داف علوف وتكنولوجيا الفا ـ ــاي أللراة تع ي الة ـ ــحة ولمايتها ومراقبتها وتوفير الرعاية الة ـ ــحية فر المناطق

النانية باسـت داف مدمات التسبي عن ُبعد وتقديم ال دمات الةـحية عن ُبعد وتوفر علوف وتكنولوجيا الفاـاي منةـات
بحلية مبتكرة للنهوة بالمعرفة السبية واالســتفادة من الفواند العرضــية المتًتية من مجاالت الفا ـاي فر تسوير معدات
الرعاية الةحية وأ(شسة التشغيل واإلجرايات التنفياية وتع ز البيا(ات والتكنولوجيات الفاانية االتةاالت فر لاالت

السواألئ الةـحية ،ويشـيل إدماج المعلومات الم ـتمدة من الفاـاي فر (ظم الرعاية الةـحية عنةـ ار تاما من عناصـر

الةـ ـ ــحة الرقمية ،ويدعم عمليات ألس ـ ـ ـم ال رانط ال ـ ـ ــيا(ية وعالج األمراة وتوزيع األدوية و(ظم النقل ومدادات الميام

والةرة الةحر ،وي هل ألصد االتجاتات المتعلقة بنوعية الهواي والعوامل البيئية المتةلة بالةحة ويرد فر المرفق

األول من تاا التقرير جدول يبين العالقة بين األ(شسة الفاانية والةحة العالمية
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والةــحة اإللكترو(ية مةــسلم عاف ي ــت دف لإشــاألة إلى جميع المعلومات الرقمية المتعلقة بالةــحة ،ومن

أش ــيالها مدمات التسبي واالس ــتش ــاألات الة ــحية عن ُبعد ،و(ظم ال ــجالت الة ــحية اإللكترو(ية ،و(ظم المعلومات
اإللكترو(ية ال اصـة بالم ـتشـتيات والشـؤون الةـحية ،والوصـفات السبية اإللكترو(ية والتةـوير بم ـاعدة الحاسـوب
وشــددت جمعية الةــحة العالمية فر قراألتا  28-58على أن الةــحة اإللكترو(ية تر "االســت داف الفعال من لي

التكلفة واآلمن لتكنولوجيات المعلومات واالتةـ ـ ــاالت لدعم الةـ ـ ــحة والمجاالت المتةـ ـ ــلة بها ،بما فر لك مدمات

الرعاية الةـ ــحية وم ار بة الةـ ــحة واألدبيات الةـ ــحية والتلييو الةـ ــحر والمعاألة والبحوث الةـ ــحية" وقد ات ـ ــع
معنى الة ـ ــحة اإللكترو(ية مؤم ار ليش ـ ــمل مفهوف الة ـ ــحة الرقمية ،الاا يفهم على أ( مجال المعاألة والمماألس ـ ــات

المرتبسة بتسوير واست داف التكنولوجيات الرقمية لتح ين الةحة

وت ـ ــت دف تسبيقات الرعاية الةـ ــحية والتسبي عن ُبعد تكنولوجيات الحاسـ ــوب واالتةـ ــاالت الم تلفة،
-6
بما يشـ ــمل االتةـ ــاالت ال ـ ــاتلية ،من أجل تميين ال براي السبيين من التواصـ ــل عبر اإل(تر(ت مع المرضـ ــى أو
األطباي فر المناطق النانية والريتية ،مما يغنر عن الحاجة إلى تكبد مةـاأليو باتظة لال(تقال إلى الم ـتشـتيات

فر المناطق الحاـرية وت ـتفيد (ظم التسبي عن ُبعد أياـا من المبتكرات ،التر تًتت عرضـا فر سـياق تسوير
التكنولوجيا من أجل األتياد اإل( ــان للفاــاي ،ألداي أ(شــسة للرعاية الةــحية ،بما يشــمل تش ـ ي األمراة عن
بعد و جراي العمليات الجرالية عن ُبعد

وتشـ ــمل د األسـ ــة األوبئة عن ُبعد اسـ ــت داف المعلومات الم ـ ــتمدة من المنةـ ــات ال ـ ــاتلية لتحرا لاالت
-7
تفش ــر األمراة المعدية الفاش ــيات وعودتها إلى الظهوأل وللتنبؤ بتلك الحاالت وقد أد اس ــت داف االس ــتش ــعاأل
عن ُبعد إلى تقدف كبير فر إميا(ية تتبع وتة ـ ـ ـ ــوير مرالل تسوأل الفاش ـ ـ ـ ــيات واألوبئة المحلية فر الوقت الحييقر
وألس ــم مرانط للبنى التحتية الحيوية للة ــحة العامة وللتًايرات البيئية على األوبئة وفر مجال د األس ــة األوبئة عن
ُبعد ،يت ايد اسـ ــت داف المعلومات الم ـ ــتمدة من الفاـ ــاي مع المعلومات الجغرارية وتكنولوجيات ال ـ ـواتل الماللية

V.21-09226

3/16

A/AC.105/C.1/L.403

العالمية فر د األســة وبانيات األمراة ،وتاا يتيم التوســع فر اســت داف عمليات التحليل الميا(ر الســتبا(ة العوامل
اإلييولوجية والبيئية والمنامية وليرتا من العوامل التر يمين أن تؤار تًاي ار سـ ــلبيا على الةـ ــحة العامة أو يمين

أن ت اتم فر ا(تشاأل أمراة معينة

واالتةــاالت ال ــاتلية أســاســية لتوفير الرعاية الةــحية عن ُبعد و داألة األوبئة فر الحاالت التر تنسوا
-8
على كواألث طبيعية أو من صـنع اإل( ـان وتعتمد (ظم اإل(ااأل المبير والتًت للكواألث على ما تجمع ال ـواتل
من بيا(ات يجرا التلبت من صـ ـ ـ ـ ــحتها من مالل العمل الميدا(ر ويمين اسـ ـ ـ ـ ــت داف منتجات البيا(ات تام ،عند

إدألاجهـا فر قـاعـدة بيـا(ـات جغراريـة ،لوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع (مـا ج ميـا(يـة للتنبؤ بـالمنـاطق العـاليـة الم ـاطر وفر مجـال لمـايـة
الةــحة ،فإن تكنولوجيا الفاــاي مناســبة تماما للتعامل مع السبيعة الدينامية لفاشــيات األمراة المعدية وا(تشــاألتا

الوبانر ،ويمين لسانفة متنوعة من الشـ ـ ـ ــركاي اسـ ـ ـ ــت دامها لتوفير المعلومات ووضـ ـ ـ ــع (ما ج لدعم اسـ ـ ـ ــتراتيجيات

التوعية والتًت
-9

والتةدا والميافحة المتعلقة بالفاشيات

والمحسات الفاـ ــانية و(ظانرتا األألضـ ــية تر بملابة منةـ ــات للد األسـ ــات الةـ ــحية وأدت ال ةـ ــان

الفريدة للفا ـ ـ ــاي ال األجر إلى تهوأل م تبرات مداألية وأبرز ملال لها تو محسة الفا ـ ـ ــاي الدولية ،لي

أ(اس ويعملون فر ميان مع ول و(اي ويجرون بحواا فر مجال الجا بية الةــغر
مهم من جوا(

يعيش

وعلوف الحياة الفاــانية جا(

العمل الاا ينها ب ألواد الفاـ ـ ـ ـ ـ ــاي أاناي البعلات الفاـ ـ ـ ـ ـ ــانية ،التر يجرون ماللها بحواا فر

مجال الجا بية الةـ ـ ــغر ويرصـ ـ ــدون التغيرات الف ـ ـ ــيولوجية فر ج ـ ـ ـم اإل( ـ ـ ــان وعالوة على لك ،فقد تسوألت
تكنولوجيا الرلالت الفاـانية المًتولة تسو األ عظيما وباتت تشـمل مجموعة واسـعة من مجاالت ال برة الفنية ،من
بينها التقدف فر تقنيات الدفع الةـاألومر والمركبات الفاـانية وتركي

المبتكرات الم ت دمة للتغل

المواد والتكنولوجيات الروبوتية ،إلى جا(

على تحديات العمل فر األما ن المع ولة والنانية

ثالثا -خلفية تاريخية
-10

ان علم األلياي والس

محوأل تركي الدوألة المواضــيعية ال ام ــة لمؤتمر األمم المتحدة األول المعنر

باس ـ ــتكش ـ ــاة الفا ـ ــاي ال األجر واس ـ ــت دام فر األلراة ال ـ ــلمية اليو(ي ـ ــبيس  ،الاا عقد فر فيينا فر آب/

أل ـ ـ ـ ـ ــسس  1968وأ دت الدوألة أن علم األلياي والس

يؤديان دو األ ألاندا فر البحوث الكو(ية ،وال س ـ ـ ـ ـ ــيما ريما

يتعلق برلالت الفاــاي المًتولة وأن (تانل البحوث الفاــانية والتسوأل العاف لعلوف الفاــاي كان لهما تًاير كبير

على تقدف علم األلياي والس
-11

كعلمين (ظاميين ،وكالك على جوا(بهما العملية العامة

ولولظ فر مؤتمر األمم المتحدة اللا(ر المعنر باســتكشــاة الفاــاي ال األجر واســت دام فر األلراة

ال ـ ـ ــلمية اليو(ي ـ ـ ــبيس اللا(ر  ،المعقود فر فيينا فر آب/أل ـ ـ ــسس  ،1982أن الفاـ ـ ــاي يملل بيئة بحلية جديدة

وقوية لعلم األلياي والس  ،لي

توجد ري عوامل ،ملل الجا بية الةـ ــغر وي ـ ــر الوصـ ــول إلى السيو الكو(ر

لإشـعاعات وتوفر مةـدأل لير محدود بالفعل للفراش شـب التاف ،لم ي ـبق للكاننات الحية أن صـادفتها على مداأل

وجودتا وتسوألتا على سسم األألة وتتفاوت قدألة الكاننات الحية على تحمل كل منها
-12

وعمال بقراأل الجمعيـة العـامـة  ،162/40الـاا اعتمـد فر عـاف  ،1985بـدأت اللجنـة الفرعيـة النظر فر البنــد

المتعلق بعلوف الحيـاة ،بمـا فر لـك السـ

الفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانر ،فر جـدول أعمـالهـا وتـل تـاا البنـد على جـدول أعمـال اللجنـة

الفرعية لتى عاف  ،1999عندما اس ـ ـ ـ ــتعرة وييل جدول األعمال فر إطاأل التحا ـ ـ ـ ــير لمؤتمر األمم المتحدة اللال

المعنر باسـ ــتكشـ ــاة الفاـ ــاي ال األجر واسـ ــت دام فر األلراة ال ـ ــلمية اليو(ي ـ ــبيس اللال  ،المعقود فر فيينا فر

تموز/يولي  1999وأقرت الوايقة ال تامية لليو(ي ــبيس اللال بًتمية علوف الفاــاي والتسبيقات الفاــانية فر المعاألة
األســاســية للةــحة وليرتا من المجاالت ،وبالم ــاتمة الرني ــية التر قدمتها علوف وتكنولوجيا الفاــاي فر ألفام البشـرية،

وعلى وج التحديد فر مجاالت التنمية االقتةـ ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية واللقارية ،وأعلنت أ( ينبغر ات ا إجرايات من أجل
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تح ـ ــين مدمات الة ـ ــحة العامة من مالل توس ـ ــيع وتن ـ ــيق ال دمات الفا ـ ــانية المقدمة فر مجالر التسبي عن ُبعد
وميافحة األمراة المعدية
-13

ومن أجل متابعة توص ــيات اليو(ي ــبيس اللال  ،أ(شـ ـ ألس ــميا فر عاف  2001فريق العمل المعنر بالة ــحة

العامة التابع للجنة اس ـ ــت داف الفا ـ ــاي ال األجر فر األلراة ال ـ ــلمية فريق العمل  6وترد التقاألير األولية والنهانية
لفريق العمل الماكوأل ،الاا تشـاألكت فر ألناسـت كندا والهند ،فر التاييل الرابع للمرفق ال امس من الوايقة A/59/174

والوايقة  A/AC.105/C.1/L.305وفر عاف  ،2012أطلق فريق العمل ،اسـ ـ ـ ـ ـ ــتنادا إلى عمل لتى لك الحين ،مبادألة
بييادة جامعة كوبلنتس  -ال(داو فر ألما(يا ،تعرة بمبادألة فريق العمل  6ال اصة بالمتابعة

-14

وفر الفترة من عاف  2000إلى عاف ( ،2013ظرت اللجنة الفرعية وفريقها العامل الجامع فر الم ـ ــانل

المتةـ ــلة بنشـ ــاط فريق العمل وبمبادألت ال اصـ ــة بالمتابعة وفر عاف  ،2014اتفقت اللجنة الفرعية على إ(شـ ــاي

فريق مبراي معنر مةـيةـا بالفاـاي والةـحة العالمية للنظر فر الم ـانل المتةـلة باسـت داف تكنولوجيا الفاـاي
أللراة الةـ ـ ــحة العامة ،مع اإلشـ ـ ــاألة إلى أ( لن يحتاج إلى مدمات أما(ة وتشـ ـ ــاألخ فر ألناسـ ـ ــة فريق ال براي

المعنر بالفاـاي والةـحة العالمية باسـيال ميشـيل

ندا وأ(سوان لاي ـبولر سـوي ـ ار وعقد اجتماعات فر الفترة

من  2015إلى  2018وتبين الوايقــة  ،A/AC.105/1088فر الفقرة  7من مرفقهــا األول ،واليــة فريق ال براي
ومسة عمل اللالاية ال ـ ـ ــنوات ،اللتين أقرتهما اللجنة الفرعية وتبين تقاألير فريق ال براي األعمال التر اضـ ـ ــسلع

بهــا A/AC.105/C.1/2017/CRP.28 ،A/AC.105/C.1/2016/CRP.21 ،A/AC.105/C.1/2015/CRP.29

وA/AC.105/C.1/2018/CRP.17
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وكان موضــوع تع ي التعاون الفاــانر من أجل الةــحة العالمية ضــمن األولويات المواضــيعية ال ــبع

لعملية "اليو(ي ـ ـ ـ ـ ـ ــبيس  ،A/71/20 "50الفقرة  ، 296التر (ظمت فر عاف  2018لاللتفال بالاكر ال ـ ـ ـ ـ ـ ــنوية
ال م ــين لمؤتمر األمم المتحدة األول المعنر باس ــتكش ــاة الفا ــاي ال األجر واس ــت دام فر األلراة ال ــلمية

وكان المؤتمر المشــترخ بين األمم المتحدة ومنظمة الةــحة العالمية وســوي ـ ار بشــًن تع ي التعاون الفاــانر من

أجل الةـ ـ ـ ــحة العالمية ،الاا تشـ ـ ـ ــاألخ فر تنظيم ميت

شـ ـ ـ ــؤون الفاـ ـ ـ ــاي ال األجر ومنظمة الةـ ـ ـ ــحة العالمية

والحيومة ال ـوي ـرية ،بدعم من وكالة الفاـاي األوألوبية ،وعقد فر جنيو فر آب/أل ـسس  ،2017مؤتم ار ألاندا

للعمل فر إطاأل تام األولوية المواضـ ـ ـ ـيعية ا(ظر الوايقة  A/AC.105/1161وأدت عملية "اليو(ي ـ ـ ــبيس "50

إلى إ(شاي الفريق العامل المعنر بالفااي والةحة العالمية

رابعا -ملخص لألعمال التي اضطلع بها الفريق العامل في إطار خطة عمله
المتعددة السنوات
-16

مسة عمل

فر شــباط/فبراير  ،2019اتفق الفريق العامل المعنر بالفاــاي والةــحة العالمية الحدي

اإل(شــاي على

 ،A/AC.105/1202المرفق اللال  ،التاييل األول وأش ـ ــاأل إلى أن مسة العمل توفر م ـ ــا األ منظما

(حو تع ي القدألات الوطنية على ت ـ ير الم ـاتمات المتًتية من مجال الفاـاي فر تنفيا مسة الةـحة العالمية

وأقر الفريق العامل أياـ ـ ـ ــا االسـ ـ ـ ــتبيان المتعلق بال ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ــات والتجاألب والمماألسـ ـ ـ ــات الرامية إلى ت ـ ـ ـ ـ ير علوف

وتكنولوجيا الفاـ ـ ــاي أللراة الةـ ـ ــحة العالمية لكر تعمم األما(ة على الدول األعاـ ـ ــاي فر اللجنة والمنظمات
الدولية الحيومية ولير الحيومية  ،A/AC.105/1202المرفق اللال  ،التاييل اللا(ر

-17

وبناي على لك ،أألس ــل ميت

ش ــؤون الفا ــاي ال األجر فر عامر  2019و 2020دعوات يسل

فيها

الرد على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيـان ووألدت ألدود من الـدول والمنظمـات التـاليـة :أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراليـا وتـايلنـد والج انر والفلبين واليـابـان،

واالتحاد األوألوبر  A/AC.105/C.1/117االتحاد الروسـ ـ ــر وسـ ـ ــوي ـ ـ ـ ار  A/AC.105/C.1/117/Add.1كندا
A/AC.105/C.1/119/Add.2
V.21-09226

أس ـ ـ ــتراليا وألما(يا وباألالواا وتركيا والمي ـ ـ ــيك واليابان A/AC.105/C.1/119
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تنغاأليا والهند ولجنة أبحاث الفا ــاي واللجنة االقتة ــادية واالجتماعية آلس ــيا والمحيط الهادئ والمجلس االس ــتش ــاألا
لجيـل الفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي  A/AC.105/C.1/119/Add.1األألجنتين وبيرو وكولومبيـا ومـالي يـا ومة ـ ـ ـ ـ ـ ــر والمملكـة العربيـة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــعوديـة واالتحـاد الـدولر لالتةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت وبر(ـامل األمم المتحـدة للبيئـة  A/AC.105/C.1/119/Add.2بلغـاأليـا

وبوليتيا دولة متعددة القوميات
-18

A/AC.105/C.1/119/Add.3

إ(دو(ي يا A/AC.105/C.1/2021/CRP.25

واسـ ــتنادا إلى الردود على االسـ ــتبيان ،أعد ألنيس الفريق العامل ،بدعم فنر من األما(ة ،تحليال للتجاألب

والق ـ ــدألات المتعلق ـ ــة ب ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ــداف علوف وتكنولوجي ـ ــا الفاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي وتسبيق ـ ــاته ـ ــا أللراة الةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ــة الع ـ ــالمي ـ ــة
A/AC.105/C.1/2021/CRP.7
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واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنادا إلى تحليل الردود على االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيان الواألدة فر الوايقة ، A/AC.105/C.1/2021/CRP.7

وكالك التوصــيات ال ــابقة المقدمة بشــًن الفاــاي والةــحة العالمية ،وضــع ألنيس الفريق العامل مجموعة من مشــاأليع

التوص ـ ـ ـ ـ ــيات  A/AC.105/C.1/2021/CRP.8ام أقر الفريق العامل ،أاناي الدوألة اللامنة وال م ـ ـ ـ ـ ــين للجنة الفرعية

العلمية والتقنية المعقودة فر عاف  ،2021مجموعة التوصيات التر أعدتا ألني

بشًن ال ياسات والتجاألب والمماألسات

الرامية إلى ت ير علوف وتكنولوجيا الفااي أللراة الةحة العالمية  ،A/AC.105/1240المرفق اللال  ،الفقرة 7
-20

وأشـ ـ ـ ــاأل الفريق العامل ،فر اجتماع المعقود فر عاف  ،2019إلى أن جامعة كوبلنتس-ال(داو ألما(يا

ســت ــاعدم على توفير موألد مشــترخ للمعلومات تشــجيعا الســتحداث مواألد تعليمية مجا(ية ومفتولة بشــًن الفاــاي
والةــحة العالمية وســيوفر لك الموألد مةــد األ إضــاريا للمعلومات ،وســيجرا إ(شــامم بالتن ــيق مع إ(شــاي ميت

شؤون الفااي ال األجر للةفحة الشبيية ال اصة بالفريق العامل

 -21واتفق الفريق العامل ،فر اجتماع المعقود فر عاف  ،2020على إعداد توصـ ـ ـ ــيات بشـ ـ ـ ــًن دوأل ووييل
المنة ـ ـ ــة المتالة عالميا ،التر أُو ِّ
صـ ـ ـ ـر بإ(ش ـ ـ ــانها فر إطاأل األولوية المواض ـ ـ ــيعية  5لعملية "اليو(ي ـ ـ ــبيس "50
ا(ظر الوايقة  ،A/AC.105/1172الفقرة  74ب
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واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتفـاد الفريق العـامـل فر عملـ من العروة العلميـة والتقنيـة التـاليـة ،التر قـدمـت مالل دوألات اللجنـة

الفرعية العلمية والتقنية فر الفترة  :2021-2019أ "د األس ـ ـ ـ ــة األوبئة عن ُبعد :ما تر الم ـ ـ ـ ــاتمة التر يمين أن
ِّ
تقدمها البيا(ات ال ـ ــاتلية المتعلقة برص ـ ــد األألة أ(ش ـ ــسة المرك الوطنر للد األس ـ ــات الفا ـ ــانية فر مجال د األس ـ ــة

األوبئة عن ُبعد" ،قدَّمت ممللة فر( ـا ب "األ(شـسة األسـترالية فر مجال بناي القدألات وت ـ ير المعاألة الم َّ
ـتمدة
من التكنولوجيات الفاـانية أللراة الةـحة العالمية" ،قدَّم مملل أسـتراليا ج "أ(شـسة اليابان من أجل الةـحة
العالمية" ،قدَّمت ِّ
ممللة اليابان د "(قل المعاألة من مجال الس الفاـ ـ ـ ـ ـ ــانر إلى مجال الةـ ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية على
وك

األألة" ،قدَّم ِّ
مملل الب ارزيل و "فريق المشــاأليع المعنر بالس

للمجلس االس ـ ــتش ـ ــاألا لجيل الفا ـ ــاي الرم واأل(ش ـ ــسة" ،قدَّم المراق

الفاــانر وعلوف الحياة الفاــانية ،التابع

عن المجلس االس ـ ــتش ـ ــاألا لجيل الفا ـ ــاي

و "التسبيقات الجغرارية الميا(ية فر إداألة األزمات الةـ ــحية :تجربة فر الترجمة المعررية ومريسة طريق" ،قدَّمت

ممللة أس ـ ـ ـ ــتراليا ز "المبادألات األس ـ ـ ـ ــترالية فر مجال الة ـ ـ ـ ــحة الرقمية أاناي أزمة الجانحة وبعدتا" ،قدَّمت ممللة
أس ـ ــتراليا ك "تكنولوجيا المعلومات الميا(ية والوقاية من األمراة وميافحتها فر الة ـ ــين" ،قدَّم مملل الة ـ ــين
ط " يمياي الفاـ ــاي والةـ ــحة العالمية :اسـ ــتحداث ماـ ــادات لمرة فيروس كوألو(ا

وفيد 19-فر الفاـ ــاي"،

قدَّم مملل تنغاأليا ا "االستفادة من تسبيقات تكنولوجيا الفااي فر الهند فر التةدا لكوفيد ،19-قدَّم مملل
الهند خ "االس ــتفادة من الس

الفا ــانر فر الس

األألض ــر 60 :عاما منا األتياد اإل( ــان الفا ــاي ألول مرة"،

قدَّم مملل االتحاد الروسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ل "بر(امل كوبر(ييوس وكوفيد :19-مبادألات بر(امل االتحاد األوألوبر لرصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
األألة" ،قدمت الم ار بة عن االتحاد األوألوبر ف "الجلسات الدموية فر الفاـ ـ ـ ــاي وآااألتا على األبحاث المتعلقة

بيوفيـد 19-على األألة" ،قَّـدمـ الم ارقـ
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محتملة للتنبؤ بالمواألد و داألتها مالل جانحة كوفيد ،"19-قدَّمت الم ار بة عن المجلس االسـ ــتشـ ــاألا لجيل الفاـ ــاي
س "دوأل الفااي فر التةدا لألوبئة العالمية" ،قدَّم المراق
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عن جامعة الفااي الدولية

واســتفاد الفريق العامل أياــا من العروة اإلياــالية التر قدمت فر ســياق المشــاوألات لير الرســمية،

بش ــًن المواض ــيع التالية" :الكون والس " و"ألللة االس ــتكش ــاة :لي

يلتقر الس

بالمريا" و"النهوة بًتداة

التنمية الم ـ ـ ــتدامة المتةـ ـ ــلة بالةـ ـ ــحة من مالل علوف وتكنولوجيا الفاـ ـ ــاي والتسبيقات الفاـ ـ ــانية" و"ت ـ ـ ـ ير

التسبيقات الفاـ ـ ــانية أللراة الةـ ـ ــحة العالمية" و"جماعة المماألسـ ـ ــين :الفاـ ـ ــاي من أجل الةـ ـ ــحة" و"للول

مـدعومـة بنظم المعلومـات الجغراريـة إلداألة األزمـات العـالميـة ( -قـل المعـاألة من أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراليـا إلى كنـدا" و"توزيع
المواألد الةحية على النحو األملل من مالل النماجة الجغرارية الميا(ية الواقعية" والموألد المرجعر الم تند إلى
برمجيــة ويير الــاا تعــدم جــامعــة كوبلنتس -ال(ــداو فر إطــاأل واليــة الفريق العــامــل ،و"أوج ـ التقــدف فر الس ـ

الفاانر الم ت دمة فر التةدا لألوبئة العالمية على األألة"
-24

وفر إطاأل التة ـ ـ ـ ـ ــدا لجانحة كوفيد ،19-عقد الفريق العامل اجتماعا لير ألس ـ ـ ـ ـ ــمر عبر اإل(تر(ت فر 12

ل يران/يو(ي  2020وتاــمن االجتماع عروضــا إياــالية عن المواضــيع التالية" :اســت داف التسبيقات الفاــانية فر
تتبع الم السين وألعاية الم ـنين فر ليبة كوفيد" ،و"وضـع اسـتبيا(ات مةـممة مةـيةـا باالسـتناد إلى النظاف العالمر

لتحديد المواقع من أجل است الص تدابير للدعم النف ر مالل أزمة كوألو(ا" ،و"(قل المعرفة من مجال الس الفاانر

اللتواي األوبئة والجوانم" و"منةة " "GHEIDلتشاطر المعرفة لول تنفيا وتقييم برامل الةحة الرقمية"
-25

وعقدت للقة عمل ميرسـ ـ ـ ـ ــة لموضـ ـ ـ ـ ــوع إداألة المعرفة وتشـ ـ ـ ـ ــاطرتا فر  15ل يران/يو(ي  2021بهدة

تشـ ــاطر المماألسـ ــات وال برات القانمة فر ميدان اإلداألة التعاو(ية للمعرفة فر مجالر الفاـ ــاي والةـ ــحة ،وعرة

ومناقشــة مجموعة من الحاالت المتعلقة باســت داف (ظم اإلداألة التعاو(ية للمعرفة التر ســتنفا على منةــة الفاــاي
والةـ ـ ــحة المتالة عالميا وسـ ـ ــعيا إلى تحفي النقا

لول األ(شـ ـ ــسة الجاألية فر مجال إداألة المعرفة وتشـ ـ ــاطرتا

والتحديات ات الةـ ــلة ومن أجل ت ـ ــليط الاـ ــوي عليها ،قدمت عروة إياـ ــالية عن المواضـ ــيع التالية" :لما ا
الفا ـ ـ ـ ـ ـ ــايل" "األ(ش ـ ـ ـ ـ ـ ــسة الجاألية فر مجال األمراة البيئية المنقولة بالنواقل فر األألجنتين :تحديد مواطن القوة

والاـ ـ ــعف" و"تقييم م اطر الجلسات الدموية فر الفاـ ـ ــاي وكيو ي ـ ـ ــاعد فر التقييم اإل لينيير لم اطرتا على

األألة :وجهات (ظر ومعلومات محداة من الفريق الم ت
-26

بهاا الموضوع التابع لوكالة الفااي األوألوبية"

وعقـد الفريق العـامـل اجتمـاعـا فر فترة مـا بين الـدوألات فر  1كـا(ون األول/دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2021من أجـل

النهوة بًعمال المتعلقة بالمنةـة المتالة عالميا وللتحاـير لأل(شـسة المقرألة مالل ال ـنة النهانية ل سة عمل

للفترة  2022-2019واسـتعرة المشـاألكون فر االجتماع مشـروع قراأل ي ـتند إلى التوصـيات التر أقرتها اللجنة
الفرعية العلمية والتقنية فر دوألتها اللامنة وال م ـ ـ ـ ــين ،فر عاف  ،2021و(اقش ـ ـ ـ ـوا ال سوات األولية فر تةـ ـ ـ ــميم

المنةة المتالة عالميا

خامسا -استعراض للردود الواردة على الستبيان المتعلق بالسياسات والتجارب والممارسات
الرامية إلى تسخير علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العالمية
-27

أقر الفريق العامل ،فر ش ـ ــباط/فبراير  ،2019االس ـ ــتبيان المتعلق بال ـ ــياس ـ ــات والتجاألب والمماألس ـ ــات

الرامية إلى ت ـ ير علوف وتكنولوجيا الفاــاي أللراة الةــحة العالمية لكر تعمم األما(ة على الدول األعاــاي
فر اللجنة والمنظمات الدولية الحيومية ولير الحيومية  ،A/AC.105/1202المرفق اللال  ،التاييل اللا(ر

-28

وتاـمن االسـتبيان أسـئلة عن االتفاقات التعاو(ية الرسـمية القانمة أو الم معة وليرتا من الترتيبات المؤسـ ـية

ماكرات التفاتم ومسابات االتفاق وأطر التعاون ،إلا بين قساع الةــحة وســانر القساعات المعنية مباشـرة باأل(شــسة
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الفاـانية على الةـعيد الوطنر ،وطل توصـيات بشـًن إ(شـاي منةـة ميرسـة للتن ـيق الفعَّال بين كيا(ات األمم المتحدة

وسانر المنظمات الدولية والجهات الفاعلة ات الةلة فر معالجة شؤون الفااي والةحة العالمية
-29

وأتهر تحليل للردود الواألدة من  24دولة وسـت منظمات بشـًن الروابط القانمة بين القساعات الم تلفة أمللة

على التعاون الفعال بين قساع الة ـ ـ ـ ـ ــحة والقساعات األمر المعنية بالم ـ ـ ـ ـ ــانل المتة ـ ـ ـ ـ ــلة بالفا ـ ـ ـ ـ ــاي على م تلف

الم ــتويات وريما بين م تلف الجهات الفاعلة ،بما فر لك الهيئات الحيومية ،ملل وكاالت الفاــاي ،وو ازألات الةــحة

وتكنولوجيا المعلومات واالتةاالت والبيئة ،وسلسات إداألة الكواألث ،وكالك المنظمات السبية ومؤس ات البحوث
-30

ولم تكن تناخ ترتيبات تعاو(ية ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية فر تاا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــًن فر عدد من البلدان وقت تقديم الردود على

االســتبيان وتبيَّن فر تام الحاالت أن التعاون بين القساع الةــحر والقساعات األمر التر تشــاألخ مباش ـرة فر
األ(شــسة الفاــانية على الةــعيد الوطنر يتم من مالل مش ـاأليع علمية وتكنولوجية أو أ(شــسة ومبادألات مشــتركة

أمر

أما فر البلدان التر لديها ترتيبات ألس ـ ـ ـ ــمية قانمة ،فقد أض ـ ـ ـ ــفر السابع الرس ـ ـ ـ ــمر على التعاون من مالل

مجموعة من الة ـ ـ ـ ـ ــيوخ اللنانية ،ملل ماكرات التعاون ،وماكرات التفاتم ،وماكرات التفاتم الش ـ ـ ـ ـ ــاملة المدعومة
ب سابات اتفاق ،واتفاقات التعاون
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ومن األمللة النمو جية للتن ــيق بين أص ــحاب المة ــلحة المتعددين على الة ــعيد الوطنر إ(ش ــاي تيئة

مشــتركة بين المؤس ـ ــات ميرســة لتي ــير التعاون بين ال ــلسات الوطنية المتعددة ومنها أياــا آلية أوســع (ساقا
وأقل ألسـ ــمية ت ـ ــمم بإشـ ـراخ طانفة أوسـ ــع من أصـ ــحاب المةـ ــلحة ماألج (ساق ال ـ ــلسات الحيومية ،وتتملل فر
ش ـ ـ ـ ـ ــبية ومنة ـ ـ ـ ـ ــة اتة ـ ـ ـ ـ ــاالت مقابلة تربط بين قساعات م تلفة وتعمل على تحقيق وتدعيم الت زأل بين قساعر

الفا ـ ــاي والة ـ ــحة من مالل التبادل الميلف للمعاألة واألفكاأل وأُش ـ ــير فر بعا الحاالت إلى ض ـ ــروألة إ(ش ـ ــاي

بر(امل وطنر للفا ــاي إما باعتباأل أن وجودم ش ــرط م ــبق لتوفير قنوات ألس ــمية للتعاون بين الوكاالت و ما أل(
يملل فر لد ات آلية توفر الدعامة األساسية إلقامة ألوابط ألسمية بين المؤس ات
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وأبرزت الردود أيا ــا الدوأل الهاف الاا تؤدي االس ــتراتيجيات وال ــياس ــات الفا ــانية المعتمدة بالفعل فر

الربط بين مجالر ال فاـ ـ ــاي والةـ ـ ــحة ويمين من النالية المواضـ ـ ــيعية تةـ ـ ــنيو االتفاقات التعاو(ية وليرتا من
الترتيبـات المؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة القـانمـة أو الم معـة وفق المجـاالت التـاليـة :الربط بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيـات مدمات التسبيـ عن ُبعد
والم ـتشـتيات وألسـم مرانط للمواألد الةـحية ومدمة المجتمعات المحلية فر المناطق النانية ود األسـة األوبئة عن
بعد وتوفير مدمات الةـحة العامة عن ُبعد فر مجاالت م تلفة ،منها (وعية الهواي وتغير المناخ والتلوث البيئر
واألمراة المنقولة بالنواقل وكوفيد 19-وعلوف الحياة الفاانية و داألة الكواألث والسواألئ الةحية
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وبينت الردود أن توفير منةـ ـ ــة ميرسـ ـ ــة للتن ـ ـ ــيق يعتبر تسو األ جدي ار بالترلي

لد القساع الةـ ـ ــحر،

لكنها لم ت ـ ــتةـ ــوب مع لك إ(شـ ــاي أا مؤسـ ـ ـ ــات جديدة للعمل كمنةـ ــات تن ـ ــيق ،بل أوصـ ــت باالسـ ــتفادة من

المؤس ـ ـ ـ ــات القانمة على (حو أ لر فعالية ،وال سـ ــيما منظمة الةـ ــحة العالمية ،والفريق العامل المعنر بالفاـ ــاي

والةـ ــحة العالمية ،ومنتد التعاون االقتةـ ــادا آلسـ ــيا والمحيط الهادئ ،وجماعة المماألسـ ــين الةـ ــحيين التابعة
للفريق المعنر برصد األألة ،وسانر المنظمات الدولية التر ترك على أتمية است داف التكنولوجيات والتسبيقات

الفاــانية لتع ي الةــحة العالمية وريما يتعلق بالفريق العامل المعنر بالفاــاي والةــحة العالمية ،جر التشــديد

على ضروألة تامين ممللين من وكاالت الفااي والهيئات الةحية الوطنية على ال واي
-34

وأُبرزت أتمية مشـاألكة منظمة الةـحة العالمية ،بوصـفها وكالة مت ةـةـة تابعة لألمم المتحدة تعنى بشـؤون

الةــحة العالمية ،و لك فر ضــوي ما تقوف ب من وتانف وما ا ت ــبت من مبرة فر التةــدا لتحديات الةــحة العامة

اقترك ألبط المنة ـ ـ ــة الميرس ـ ـ ــة للتن ـ ـ ــيق بً(ش ـ ـ ــسة بر(امل األمم المتحدة
فر م تلف البيئات وال ـ ـ ــياقات االجتماعية و ُ

السـ ــت داف المعلومات الفاـ ــانية فر إداألة الكواألث واالسـ ــتجابة فر لاالت السواألئ بر(امل سـ ــبايدأل أو تشـ ــييلها على
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( ــق الشـ ـ ار ة القانمة بين االتحاد الدولر لالتة ــاالت ومنظمة الة ــحة العالمية بش ــًن الة ــحة اإللكترو(ية ،التر توفر

إطا األ سياساتيا لم اعدة الدول على بناي القدألات الالزمة لوضع مسة استراتيجية وطنية للةحة اإللكترو(ية

 -35وريما يتعلق بالتن ـ ـ ـ ــيق على (ساق منظومة األمم المتحدةُ ،ألنر أن االجتماع المش ـ ـ ـ ــترخ بين الوكاالت
بش ــًن أ(ش ــسة الفا ــاي ال األجر ،بوص ــف آلية ات س ــجل مش ــهود فر الجمع بين كيا(ات األمم المتحدة لمناقش ــة
الم ـانل المتةـلة باسـت داف تكنولوجيات الفاـاي فر أ(شـستها ،كما يتاـم من تقريرم ال اص عن اسـت داف علوف

وتكنولوجيا الفا ــاي فر إطاأل منظومة األمم المتحدة فر مدمة الة ــحة على (ساق العالم ، A/AC.105/1091

ي ـتسيع اسـتكشـاة طرانق لتوايق أواصـر التعاون والتن ـيق بين ميت

شـؤون الفاـاي ال األجر ومنظمة الةـحة

العالمية وأوص ـ ــر بإجراي مش ـ ــاوألات منتظمة بين أص ـ ــحاب المة ـ ــلحة الرني ـ ــيين ،ملل ميت

ش ـ ــؤون الفا ـ ــاي

ال األجر ومنظمة الة ــحة العالمية ومنظمة األلاية وال ألاعة لألمم المتحدة ويمين ،بدال من لك ،إ(ش ــاي مرك

تابع لألمم المتحدة للتعاون فر مجال الفاـاي والةـحة العالمية لييون ج ـ ار للتعاون فر العمل بين ميت

الفااي ال األجر ومنظمة الةحة العالمية
-36

شـؤون

ويمين اســت داف المنةــة الميرســة للتن ــيق من أجل تع ي التن ــيق فر الم ــانل المتعلقة بالفاــاي والةــحة

العالمية بين الدول األعاــاي وكيا(ات األمم المتحدة والمنظمات الدولية وســانر الجهات الفاعلة ات الةــلة وتشــاطر
أفا ـ ـ ــل المماألس ـ ـ ــات وقة ـ ـ ـ

النجاك والدألوس الم ـ ـ ــتفادة وص ـ ـ ــداأل تنبيهات وتجميع القدألات الموجودة فر مجال

الفاـ ــاي والةـ ــحة العالمية وألبسها بمجموعات المهاألات ال اصـ ــة بالمهنيين الةـ ــحيين وتهيئة الظروة لالضـ ــسالع
بًعمال فعالة شاملة لعدة ت ةةات وجراي بحوث مقاأل(ة والتوعية وتي ير الوصول إلى برامل بناي القدألات

-37

ويمين للمنةـ ـ ــة أن تعالل المجاالت التالية :الدوألة الكاملة إلداألة الكواألث والجوا(

الم تلفة للةـ ـ ــحة

البيئية ملل (وعية الهواي والةـحة ،وتغير المناخ ،وال ـالمة الكيميانية ،و(وعية الميام ،ومرافق الةـرة الةـحر

األس ــاس ــية ،واألمراة الحيوا(ية المة ــدأل وألص ــد اآلااأل والعواق

المترتبة على جانحة كوفيد 19-على س ــبيل

الملال ،برصــد األألة بال ـواتل والتكيو مع الحياة فر تل فيروس كوألو(ا على ســبيل الملال ،باســت داف (ظم

التسبي

عن ُبعد المدعومة بال دمات الفاانية والفواند العرضية واالبتكاألات المتةلة بالفااي

 -38وريما يتعلق بالمنة ــة الميرس ــة للتن ــيق ،أوص ــى بًن تُدعم بًداة مرك ية تعمل عبر اإل(تر(ت لتش ــاطر
البيا(ات والمنهجيات والوصــول إليها فر الوقت الحييقر وبًن تكون م ــتودعا للواانق الةــحية والفاــانية وبًن

تشـ ــمل (ظما للاكاي االصـ ــسناعر ،ملل البيا(ات الا ـ ـ مة ،من أجل ألسـ ــم مرانط للم اطر الةـ ــحية والسـ ــت داف

األألاضر ولير لك من أ(واع ال رانط ،ومن أجل ألصد تهوأل الفاشيات وبًن تُ ت دف لمناقشة البرامل والم انل
والتحديلات المناس ـ ـ ـ ــبة من أجل تكوين قاعدة معررية يمة ت ـ ـ ـ ــاعد على تح ـ ـ ـ ــين اس ـ ـ ـ ــتجابة الحيومات وينبغر
أال ت ـ ـ ــت دف تام األداة تجاأليا( ،ظ ار لدوألتا اإل( ـ ـ ــا(ر ،وينبغر تميين جميع الجهات الفاعلة من الوصـ ـ ــول إليها

بةفة دانمة دون قيود وفر وقت مناس
-39

طلـ
وفر إطـاأل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبيـانُ ،

سـياسـاتيا ريما ي

ويمين لألما(ة أن تدير تلك األداة اإللكترو(ية

من المجيبين تبيين اآلليـات الموجودة أو الم مع إ(ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامتـا المـدعومـة

البيئة والحوكمة والتر تهدة إلى إزالة الحواج أماف اسـت داف التكنولوجيات الفاـانية بشـيل

فعـال فر دعم الةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة العـالميـة ومن بين الحواج المحـددة فر تـاا الةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد (ق

البحوث العلميـة فر تـاا

الموضـوع ،وتشـظر االتةـاالت بين الجهات الفاعلة فر مجاالت الةـحة والفاـاي والعلوف التسبييية ،واالسـت داف

المحدود للبيا(ات ال ــاتلية (تيجة ألس ــباب تتة ــل بإميا(ية الوص ــول إليها والقدألة على اس ــتعمالها و(وعية البيا(ات

ومواو ية المعلومات ،وقلة الوعر باألعمال الجاألية فر تاا المجال على الةعيدين الدولر والوطنر
-40

وتوجد فر عدد من البلدان آليات تن ـ ــيق مرك ية للتغل

على تام الحواج وتع ي الحوكمة فر قساع

الفاـ ــاي بغية دعم وتح ـ ــين التن ـ ــيق فر المجال الةـ ــحر على الةـ ــعيدين الوطنر والعالمر وقد أ(شـ ــًت دول
بالفعل أو تعمل على إ(شـ ـ ــاي برامل فاـ ـ ــانية وطنية لاـ ـ ــمان االسـ ـ ــت داف الفعال لتكنولوجيا الفاـ ـ ــاي فر م تلف
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القسـاعـات ،بمـا فر لـك الةـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة العـامـة وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـل تـام البرامل تقييم القـدألات والمواألد وااللتيـاجـات الحـاليـة

والم ـ ــتقبلية وتحديد األولويات والفرص المتالة والتن ـ ــيق عبر القساعات و (ش ـ ــاي برامل تدألي

مت ة ـ ـة ـ ــة

وموايمة برامل البحوث مع االلتياجات الوطنية ولير لك من الميو(ات االســتراتيجية وســلم المجيبون بًن من

الاــروألا ،لاــمان اســت داف البيا(ات الفاــانية على (حو أ لر فعالية فر مجال الةــحة العالمية ،أن تُت ا أوال
ترتيبات قا(و(ية و داألية
-41

طل
وُ

من المجيبين فر االسـ ـ ــتبيان تبيين اآلليات الموجودة أو الم مع إ(شـ ـ ــامتا إلشـ ـ ـراخ المؤسـ ـ ـ ـ ـ ــات

التعليمية وليرتا من آليات بناي القدألات فر تحفي ش ـ ــباب المهنيين الة ـ ــحيين على ا ت ـ ــاب المهاألات والقدألات

الالزمة لالسـ ـ ــتفادة الناجعة من الم ايا التر توفرتا التكنولوجيا والعلوف والتسبيقات الفاـ ـ ــانية فر مرللة مبيرة من
م ــاألتم الوتيفر وأتهرت الردود وجود آليات لبناي القدألات موجهة للشــباب فر شــيل برامل للعلوف فر المداألس
والمعاتد والكليات والجامعات ،وفرص للبح

ومشاأليع تعاون ،وبرامل تدألي
-42

طل
وُ

والتسوير متةــلة بالفاــاي ،ودوألات د األســية مقدمة عبر اإل(تر(ت،

وللقات دألاسية ،ومؤتمرات ،وفعاليات للتواصل والتوعية

أياـ ـ ـ ــا من المجيبين تبيين كيتية إدماج تكنولوجيا الفاـ ـ ـ ــاي والتسبيقات الفاـ ـ ـ ــانية فر عمليات

الت سيط للسواألئ و داألة لاالت السواألئ ومسط إداألة الكواألث المتةـ ــلة بالةـ ــحة وسـ ــلم المجيبون بالدوأل الهاف
الاا تؤدي تكنولوجيات الفا ــاي فر التة ــدا لحاالت السواألئ ،و لك من مالل الم ــاتمة فر عمليات الرص ــد
واإلبالش ،والتوعية على الة ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد الوطنر باأللوال ال ـ ـ ـ ـ ـ ــاندة ،وأدوات اإل(ااأل بالم اطر والتقييم المتكامل لها،

فاـال عن ت سيط و داألة تدابير التةـدا على الةـعيد الوطنر وت ـت دف البيا(ات الفاـانية وتكنولوجيا الفاـاي

لتوفير الدعم السبر فر لاالت السواألئ فر المناطق النانية والمناطق التر ية ـ ـ ـ ـ ــع

الوص ـ ـ ـ ـ ــول إليها ،واإل(ااأل

بالم اطر الة ـ ـ ــحية ،وتحليل س ـ ـ ــيناأليوتات الم اطر ،والتميين من وض ـ ـ ــع مرانط لالس ـ ـ ــتجابة ال ـ ـ ـريعة ومرانط

لل ـ ــيان المتاـ ــرألين ومرانط وبانية ألمراة محددة ،و جراي تقييمات مفةـ ــلة لألض ـ ـراأل ،ودعم االتةـ ــاالت فر

لـاالت السواألئ ،ودعم جهود اإل(قـا  ،وتقييم األلوال فر مواقع السواألئ ،وتحـديـد أ( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اإلعماأل وإلقامة مرافق صحية قادألة على الةمود
-43

وطل

المواقع لجهود إعـادة

من المجيبين أيا ـ ـ ـ ــا تقديم لمحة عامة عن المماألس ـ ـ ـ ــات والمبادألات القانمة والم مع تنفياتا فر

مجال االسـ ــت دامات الحالية للفاـ ــاي التكنولوجيات والتسبيقات والمماألسـ ــات والمبادألات لدعم الةـ ــحة العالمية

واستبا(ة اللغرات ،إن وجدت

 -44ومن بين اللغرات القانمة فر مجال التسبي والرعاية الةــحية عن ُبعد التر لددتا المجيبون محدودية
القدألة على اسـتيعاب تكنولوجيا المعلومات ألسـباب تتعلق ملال بالمعدات الحاسـوبية و(ظم المعلومات اإلشـعاعية

و(ظم المعلومات فر الم ـ ــتشـ ــتيات فر المؤس ـ ـ ـ ــات السبية ،وال سـ ــيما على م ـ ــتو المجتمعات المحلية وماألج
الم ار

ال ـ ـ ـ ـ ــيا(ية الكبيرة وا( فاة م ـ ـ ـ ـ ـ ـتو كفاية معظم العاملين فر المجال السبر ملل الفنيين والجرالين

وأمةـانير األشـعة فر اسـت داف التكنولوجيات الرقمية و(ظم المعلومات فر الرعاية الةـحية والتشـ ي

السبر،

وعلى وج ال ةوص التةوير اإلشعاعر التش يةر وعدف وجود معايير مت قة لتشاطر البيا(ات بين م تلف
ِّ
مةنعر المعدات السبية ملل معدات التةوير اإلشعاعر التش يةر والمشا ل التقنية ملل إميا(ية االتةال
والةيا(ة ،وال سيما فر المواقع السررية ،والحاجة إلى التن يق بين جميع أصحاب المةلحة

 -45ومما يعرقل التسبيق الفعال لتقنيات وبيا(ات اس ــتش ــعاأل األألة عن ُبعد لميافحة األمراة المعدية فر
مجالر د األسـ ـ ــة األوبئة عن بعد والةـ ـ ــحة البيئية ضـ ـ ــعف القدألة على الوصـ ـ ــول إلى البيا(ات ومحدودية البيا(ات،
لي

إن الكلير من ال ـ ـ ـواتل ال تتيم توليد معلومات عالية الجودة على الة ـ ـ ــعيد اإلقليمر أو ال ت ـ ـ ــتسيع توليد

بيا(ات فر النساقات السيتية لألشـ ــعة تحت الحمراي الح ارألية وفر الحاالت التر تتوافر فيها البيا(ات ،تناخ تحد
معا س ،وتو كيتية ا(تقاي يم المؤش ـرات الرني ــية ،التر يمين اســت دامها للتحليل الوبانر والنماجة الوبانية ،من
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بيا(ات تقدأل بالتيرابايتات وباإلضافة إلى لك ،فإن عدف وجود إطاأل تنظيمر مناس  ،وعدف كفاية المواألد المالية
والبشرية ،واالفتقاأل إلى البنى التحتية الالزمة وال سيما على الةعيد اإلقليمر  ،والحاجة إلى إطاأل دولر لتي ير

اسـت داف المؤسـ ـات الحيومية ألسـميا لمةـادأل المعلومات تام فر صـنع القراأل عوانق تجعل من الم ـتحيل لاليا

االستفادة من كامل المنافع التر يمين أن توفرتا تكنولوجيا الفااي
-46

ومن العوانق اإلضارية فر تاا الشًن محدودية الوعر لد العاملين فر المجال الةحر بفواند الفااي

بالن ـبة للةـحة ،وقلة وعر مبراي الفاـاي بالتياجات القساع الةـحر ،وافتقاأل العاملين فر المجال الةـحر إلى

المعاألة والمهاألات المتعلقة بالفاــاي ،وغياب التعاون بين العاملين فر مجاالت الةــحة والفاــاي وتناخ لاجة
فر مجال علوف الحياة الفا ـ ـ ـ ـ ــانية إلى منبر دولر للتعاون من أجل النهوة بً(ش ـ ـ ـ ـ ــسة البح

والتسوير فر تاا

المجــال أمــا فر مجــال إداألة الكواألث والتة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدا لحــاالت السواألئ ،فهنــاخ لــاجــة إلى التوعيــة بــالتكنولوجيــات

الفاـ ــانية القانمة وكيتية اسـ ــت دامها فر المماألسـ ــة العملية ،وتع ي آليات التعاون المشـ ــترخ بين الوكاالت وريما
بين المنظمات وبين الت ة ـ ـةـ ــات الم تلفة ،وتةـ ــميم برامجيات و(ظم جديدة وتع ي البرامجيات والنظم القانمة

ابتغاي اسـ ــت داف التكنولوجيات الفاـ ــانية بفعالية للحةـ ــول على تنبؤات فر الوقت المناس ـ ـ

بالةحة ،وتع ي (ظم اإل(ااأل المبير بحاالت السواألئ المتةلة بالةحة
-47

باأللداث المتةـ ــلة

وباإلض ـ ـ ـ ــافة إلى تقديم ألدود تتعلق بالمجاالت الرني ـ ـ ـ ــية األألبعة للتكنولوجيا والتسبيقات والمماألس ـ ـ ـ ــات

والمبــادألات ،أأل المجيبون ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروألة االتتمــاف بــاللوانم الهييليــة والتقنيــة الالزمــة لتنظيم م تلف (مــا ج (ســاقــات
الترددات الم ــت دمة فر االتة ــاالت ال ــاتلية من أجل ض ــمان تقليل أارتا على ص ــحة اإل( ــان إلى أد(ى لد،

وأشـ ــاألوا إلى أتمية المحافظة على ال ـ ــالمة البيولوجية الكوكبية الحماية الكوكبية  ،التر تهدة إلى منع التلوث

البيولوجر لألألة واألجراف ال ماوية األمر على ال واي
-48

وبيَّن المجيبون أياـ ــا ال ـ ــياسـ ــات الموجودة أو الم مع وضـ ــعها ريما ي

تشـ ــاطر البيا(ات المفتولة

والنهل التشــاألكية التر تهدة إلى تسوير وتح ــين ســبل الوصــول إلى المعلومات الجغرارية الميا(ية ات الةــلة

بالةـ ــحة العالمية والجهود القانمة أو الم مع بالها ريما يتعلق بالوسـ ــم الجغرافر لجميع الموجودات ات الةـ ــلة
بالنظم الة ـ ـ ـ ــحية ،بما فر لك (ظم المعلومات الة ـ ـ ـ ــحية والجهود القانمة أو الم مع بالها فر مجال التن ـ ـ ـ ــيق

والتعاون بين القساعات لامان فعالية أ(شسة بناي القدألات الماسلع بها على كل من الةعيد الدولر واإلقليمر

والوطنر ودون الوطنر ،والتر لها صـلة باسـت داف علوف وتكنولوجيا الفاـاي فر مجال الةـحة العالمية واآلليات
القانمة أو الم مع إ(شـ ــامتا لتح ـ ــين إدماج البيا(ات والمعلومات الم ـ ــتمدة من الفاـ ــاي فر عمليات صـ ــنع القراأل

المتعلقة بالة ـ ـ ــحة العالمية ،ولمناس ـ ـ ـقة تلك البيا(ات وتبادلها وقدموا معلومات عن األ(ش ـ ـ ــسة والواانق المرجعية
وال سط الرني ية ات الةلة بموضوع "الفااي من أجل الةحة العالمية"

سادسا -التوصيات المتعلقة بالسياسات والتجارب والممارسات الرامية إلى تسخير علوم
وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العالمية
-49

اســتنادا إلى الردود على االســتبيان المتعلق بال ــياســات والتجاألب والمماألســات الرامية إلى ت ـ ير علوف

وتكنولوجيا الفاـ ـ ــاي أللراة الةـ ـ ــحة العالمية ،التر وألدت من الدول األعاـ ـ ــاي فر اللجنة والمنظمات الدولية

الحيومية ولير الحيومية ،واس ــترش ــادا بتوص ــيات المؤتمر المش ــترخ بين األمم المتحدة ومنظمة الة ــحة العالمية

وس ــوي ـ ـ ار بش ــًن تع ي التعاون الفا ــانر من أجل الة ــحة العالمية ،الاا عقد فر جنيو فر الفترة من  23إلى

 25آب/أل ـ ــسس  2017كمؤتمر ألاند للعمل فر إطاأل األولوية المواض ـ ــيعية  5لعملية "اليو(ي ـ ــبيس  ،"50أعد
ألنيس الفريق العامل مشـروع مجموعة من التوصـيات بشـًن المواضـيع ات األتمية فر مجالر الةـحة والفاـاي

V.21-09226

11/16

A/AC.105/C.1/L.403

وأقر الفريق العامل التوصيات التالية وأيدتها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية فر دوألتها اللامنة وال م ين المعقودة

فر شباط/فبراير 2021

وضع سياسات لتع ي التعاون بين قساعر الفااي والةحة العالمية
التوصية -1

تش ـ ـ ـ ـ ـ ــجيع كيا(ات األمم المتحدة والمنظمات الحيومية الدولية والحيومات الوطنية على مواص ـ ـ ـ ـ ـ ــلة

التن ـيق الفعال فر جميع األ(شـسة الفاـانية الرني ـية ات الةـلة بالةـحة العالمية ،بما يشـمل االتةـاالت ،والنظم

العالمية ل واتل الماللة ،واالستشعاأل عن ُبعد و(ظم المعلومات الجغرارية ،وتنمية علوف وتكنولوجيا الحياة الفاانية
التوصية -2

الةعيد الوطنر
التوصية -3

االعتباأل الواج

التشـ ــجيع على إبراف اتفاقات ألسـ ــمية للتعاون بين ال ـ ــلسات الةـ ــحية وال ـ ــلسات الفاـ ــانية على
تشــجيع الدول األعاــاي على إ(شــاي آليات مدعومة ب ــياســات عامة للبيئة والحوكمة ،مع إيالي

للم ـ ـ ــانل القا(و(ية واألمال ية ،إلزالة الحواج التر تحول دون االسـ ـ ــت داف الفعال للتكنولوجيات

الفاانية ،بما فر لك الحلول المتعلقة بالتسبي

عن ُبعد

وضع سياسات لتع ي إميا(ية الحةول على البيا(ات وتبادلها
التوصية -4

تشجيع الدول األعااي على الترويل ل ياسات و(هل تشاألكية لتبادل البيا(ات المفتولة من أجل

التوصية -5

تشـ ـ ــجيع الدول األعاـ ـ ــاي على تهيئة اإلميا(يات التنظيمية والتقنية الالزمة للتشـ ـ ــغيل البينر من

تسوير وتح ين سبل الوصول إلى كل المعلومات الجغرارية الميا(ية ات الةلة بالةحة العالمية ،ليلما أمين

أجل تي ير العمل على تسوير واست داف العلوف والتكنولوجيات الفاانية فر قساع الةحة

تسوير وتنفيا تسبيقات الحلول الفاانية المتعلقة بالةحة العالمية
التوصية -6

ينبغر لكيا(ات األمم المتحدة والمنظمات الحيومية الدولية أن ت ـ ــاعد على توسـ ــيع (ساق العمل

على تسوير وتسبيق الحلول الفا ــانية المتعلقة بالة ــحة العالمية والة ــحة العامة وااللتياجات الة ــحية الفردية

للدول األعاـاي ويمين أن يتًتى لك من مالل التشـجيع على تنفيا مجموعة أوسـع (ساقا من الحلول الفاـانية

المتعلقة بالتنمية الم تدامة ،كما يمين أن يشمل لك إقامة ش ار ات بين القساعين العاف وال اص
التوصية -7

تش ـ ــجيع الدول األعا ـ ــاي والكيا(ات المش ـ ــاألكة على الما ـ ــر قدما فر جهودتا المتعلقة بالوس ـ ــم

الجغرافر لجميع الموجودات المتة ــلة بالنظم الة ــحية ،بما فر لك (ظم المعلومات الة ــحية ،و تالة االس ــتفادة

من تلك الموجودات للم اعدة على بلوش األتداة المنشودة فر مجال الةحة
التوصية -8

تشــجيع الدول األعاــاي على إجراي تدأليبات وتماألين مناســبة ليياس مد قدألتها على اســتعمال

التكنولوجيات الفاـ ــانية على النحو المناسـ ـ

وتوفر القدألات والمهاألات الالزمة لالستجابة

للتةـ ــدا لمشـ ــا ل الةـ ــحة العالمية من لي

االسـ ــتعداد للتشـ ــغيل

إداألة المعاألة وتبادلها
التوصية -9

إ(شـ ــاي منةـ ــة م ة ـ ـةـ ــة للتن ـ ــيق الفعال بين كيا(ات األمم المتحدة وسـ ــانر المنظمات الدولية

والجهات الفاعلة ات الةلة فر معالجة الم انل المتعلقة بالفااي والةحة العالمية

التوصية  -10ألصـ ــد وقيد جميع األ(شـ ــسة الرني ـ ــية والواانق المرجعية وال سط ات الةـ ــلة بالفاـ ــاي المتعلقة
بً(شـسة الةـحة العالمية التر تقوف بها كيا(ات األمم المتحدة ،بما فر لك أجه ة منظمة الةـحة العالمية وسـانر
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المنظمات الدولية ،والدول األعااي فر اللجنة ،وكالك ،بقدأل اإلميان ،المنظمات لير الحيومية وسانر الجهات

الفاعلة لير الحيومية لك الةلة وسوة يوفر تاا القيد ال نوا لأل(شسة مرجعا ي ت دف للوقوة على اللغرات
القانمة والفرص المتالة ومناقش ـ ـ ـ ــتها ،وس ـ ـ ـ ــوة يتاك االطالع علي على (ساق واس ـ ـ ـ ــع أللراة التوعية وتع ي

التعاون بين الجهات الفاعلة ات الةلة فر تاا المجال

التوصية  -11وضــع اســتراتيجية للمشــاألكة من أجل تحليل وتقييم أدواأل الجهات الفاعلة الحالية ومةــالحها فر
مجال الفاـ ــاي والةـ ــحة العالمية ومن المتوقع أن ت ـ ــت دف اسـ ــتراتيجية المشـ ــاألكة للم ـ ــاعدة على تع ي الت زأل

والتكامل والتعاون والتن يق بين جميع الجهات الفاعلة

أ(شسة بناي القدألات
التوصية  -12تع ي التن ــيق والتعاون بين القساعات لا ــمان فعالية أ(ش ــسة بناي القدألات الما ــسلع بها على

ل من الةـ ـ ــعيد الدولر واإلقليمر والوطنر ودون الوطنر ريما يتةـ ـ ــل باسـ ـ ــت داف علوف وتكنولوجيا الفاـ ـ ــاي فر

مجال الةـ ــحة العالمية وينبغر للجهات الفاعلة المشـ ــاألكة فر تام األ(شـ ــسة أن تنظر فر توفير آليات للمتابعة

بهدة تع ي استدامة األ(شسة

التوصية  -13تش ـ ــجيع الدول األعا ـ ــاي على إشـ ـ ـراخ المؤسـ ـ ـ ـ ــات المعنية بً(ش ـ ــسة التعلم وس ـ ــانر آليات بناي
القدألات فر تحفي شباب المهنيين الةحيين على ا ت اب مهاألات وقدألات فر مجال الفااي فر مرللة مبيرة

التوصية  -14تع ي فعـاليـات بنـاي القـدألات ،التر تنظمهـا كيـا(ـات األمم المتحـدة وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانر الجهـات الفـاعلـة ات

الةـ ــلة ،بهدة زيادة الوعر بالم ـ ــاتمات الهامة لعلوف وتكنولوجيا الفاـ ــاي والترويل لالسـ ــتفادة منها بين الجهات

الفاعلة التر تُ ِّ
سبق "(هل الةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحة الوالدة" وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترمر تلك الجهود إلى زيادة عدد المنظمات والجهات الفاعلة
األمر فر المجال الةحر التر تشاألخ بنشاط فر است داف علوف وتكنولوجيا الفااي

استعراة مسة العمل
التوصية -15ا(سالقا من االتتماف بتلبية االلتياجات الواسـ ــعة النساق المعرب عنها على مر ال ـ ــنين فر مجال

الفاـاي والةـحة العالمية ،ومراعاة لتسوأل االلتياجات المسلوبة فر الم ـتقبل ،وال سـيما ما يتعلق منها بالتةـدا

لألوبئة العالمية ،سـيقوف الفريق العامل ،أاناي الدوألة التاسـعة وال م ـين للجنة الفرعية ،باسـتعراة إطاألم المرجعر

والنظر ريما إ ا كان من الاروألا تمديد مسة عمل
-50

وقد أيدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ،فر دوألتها ال ـ ـ ـ ـ ــابعة وال م ـ ـ ـ ـ ــين ،المعقودة فر عاف ،2020

اتفاق الفريق العامل على إعداد توص ـ ـ ـ ـ ــيات بش ـ ـ ـ ـ ــًن دوأل ووييل المنة ـ ـ ـ ـ ــة المتالة عالميا ،A/AC.105/1224

المرفق اللال  ،الفقرة  ، 12التر أُوصـ ــر بإ(شـ ــانها فر إطاأل األولوية المواضـ ــيعية  5لعملية "اليو(ي ـ ــبيس "50

وفر إطاأل متابعة تلك التوص ـ ـ ـ ـ ــية( ،ظر الفريق العامل ،فر اجتماعات المعقودة فر عاف  ،2021فر العناص ـ ـ ـ ـ ــر

األولية لمنةة الفااي والةحة المتالة عالميا ،على النحو الواألد فر المرفق اللا(ر لهاا التقرير ،واتفق على أن
يا ـ ــع ألني ـ ـ ـ تة ـ ــميما للمنة ـ ــة ويقدف ما يلبت ص ـ ــحة التة ـ ــوأل المحدد لها وعقد الفريق العامل س ـ ــل ـ ــلة من

االجتماعات ريما بين الدوألات فر  12ل يران/يو(ي  2020و 15ل يران/يو(ي  2021و 1كا(ون األول/دي ـمبر

 2021لتحقيق تقدف فر عمل بشًن المنةة المتالة عالميا
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التطور التكنولوجي

علوم الحياة الفضائية

عن بعد

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

التسبيقات الرقمية

توجي لاالت السواألئ السبية

التشغيل اآللر عن ُبعد

التفاعل بين األقران

االستشاألات عن ُبعد

ألصد عن ُبعد
التش ي عن ُبعد

ألأا اان

أمةانر

▪

▪

▪

▪

▪

تح ين ال دمات الةحية

معلومات عن ال ياقات الموقعية

التدألي عن طريق األقران

التعليم عن ُبعد

المحلية

▪ التلييو الةحر فر المجتمعات

فر المجتمعات المحلية

▪ تدألي الموتفين الةحيين

التدألي المهنر

الرعاية الةحية عن ُبعد

ال دمات الةحية

السبية

▪ (قاط توفير الرعاية

▪

ملل الشي ومة

الوقاية من العدو

▪ معرفة ج م اإل( ان

▪

(قل المعرفة

علوف الةحة

البحوث السبية

األمراة المنقولة بالنواقل المالأليا

▪

▪

األمن الغاانر

األمراة المنقولة بالميام ملل الكولي ار

أو تلوث الهواي ملل الربو

الت سيط واالستجابة

قبل وبعد

لاالت السواألئ

▪ دألاسة األوبئة عن ُبعد فر

▪

تتبع األمراة وعوامل ال سر

▪ ألسم مرانط الكواألث

تتبع الحيوا(ات الم ت دمة للكشف عن األمراة

تن يق أما ن عمال االستجابة

مواقع مةادأل العدو والتلوث

▪

معلومات مفةلة عن المواقع

وال براي ،واألفراد

اإللااة ،ومواقع التن يق،

والتن يق والتواصل بين عمال

▪

المواقع الجغرارية لظهوأل األمراة

اتةاالت السواألئ من أجل إداألة الفاشيات والجوانم

▪ األمراة المنقولة جوا ،بما يشمل ا(تقالها عبر الغباأل

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

(شر البيا(ات من مالل م ار

ال برة

م تويات الميام واألمراة المنقولة بالميام

▪ الت سيط االستراتيجر،

▪

إداألة الكواألث

قدألات مر(ة وقابلة للنشر

دألاسة األوبئة عن ُبعد

الوقاية من األمراة المعدية والم منة وميافحتها

صحة ال يان

األمن الةحر العالمر

ملحوتة :ال يقةد بالجدول أن ييون شامال وقد تكون تناخ م اتمات إضارية لأل(شسة الفاانية فر مجال الةحة العالمية ومن المقرأل استكمال الجدول بمعلومات من ال براي الوطنيين

في الفضاء

تحليق اإلنسان

األنشطة الساتلية
استشعار األرض والغالف الجوي

ونظم المعلومات الجغرافية

النظم العالمية لسواتل المالحة

التصالت

األنشطة الفضائية األساسية

التسبي عن ُبعد

المماألسة السبية

صحة الفرد

األفراد والجماعات

العالقة بين األنشطة الفضائية والتطبيقات الصحية العالمية في لمحة
األنشطة الصحية األساسية

المرفق األول
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المرفق الثاني
العناصر األولية لمنصة الفضاء والصحة المتاحة عالميا
معلومات أساسية
●

أوصـ ــر بإ(شـ ــاي منةـ ــة متالة عالميا فر إطاأل األولوية المواضـ ــيعية  5تع ي التعاون الفاـ ــانر من

أجل الة ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية لعملية االلتفال بالاكر ال ـ ـ ـ ـ ــنوية ال م ـ ـ ـ ـ ــين لمؤتمر األمم المتحدة المعنر
باسـ ــتكشـ ــاة الفاـ ــاي ال األجر واسـ ــت دام فر األلراة ال ـ ــلمية "اليو(ي ـ ــبيس  "50ا(ظر الوايقة

 ،A/AC.105/1172الفقرة  74ب
●

ترد االث توصـ ـ ـ ــيات بشـ ـ ـ ــًن إداألة المعاألة وتشـ ـ ـ ــاطرتا فر مشـ ـ ـ ــاأليع توصـ ـ ـ ــيات الفريق العامل المعنر

بالفااي والةحة العالمية  ،A/AC.105/C.1/2021/CRP.8التوصيات  9و 10و11
عناصر التصميم الرئيسية للمنصة المتاحة عالميا
●

توفر المنةـ ـ ــة على لد س ـ ـ ـواي منةـ ـ ــة إلداألة المعرفة عبر اإل(تر(ت ومنةـ ـ ــة تجينة تتيم المشـ ـ ــاألكة

بالحاــوأل الشـ ةــر وعبر اإل(تر(ت لإداألة المجتمعية من أجل دعم عمليات تشــاطر المعرفة وصــنع

القراأل وبناي القدألات
●

ت ـ ـ ـ ـ ــتفيد المنةـ ـ ـ ـ ــة من المنةـ ـ ـ ـ ــات المفتولة القانمة ،ملل أطلس الةـ ـ ـ ـ ــحة الرقمية لمنظمة الةـ ـ ـ ـ ــحة

العالمية،
األألة،

●

1

3

ومنةـ ـ ـ ــة منظمة الةـ ـ ـ ــحة العالمية المفتولة،

ومنةة ميت

شؤون الفااي ال األجر،

4

2

ومنةـ ـ ـ ــة المنظومة العالمية لنظم ألصـ ـ ـ ــد

ومنةة ويييفيرسيتر

5

توفر منة ـ ـ ـ ـ ــة إداألة المعرفة الوتانف التالية :تمليل المعاألة النظامية فر مجال الفا ـ ـ ـ ـ ــاي والة ـ ـ ـ ـ ــحة
العالمية أدوات لجمع البيا(ات فهرســة وشــرك الواانق بلغات متعددة بدعم آلر أدوات لتنظيم البيا(ات

وم ار بة جودتها أدوات لتحليل البيا(ات وتةويرتا
●

توفر منة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلداألة المجتمعيــة أدوات وعمليــات ومرافق لعقــد اجتمــاعــات بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــًن أعمــال جمــاعــات

●

شـ ــؤون الفاـ ــاي ال األجر ومنظمة الةـ ــحة العالمية

المماألسين ولنشر المعرفة واستاافة فعليات تجينة

تُداأل منةـ ــة اإلداألة المجتمعية بالتعاون مع ميت
والفريق المعنر برصد األألة واالتحاد الدولر لالتةاالت والمنظمة العالمية لألألصاد الجوية

استراتيجيات التنفيذ والستدامة المقترحة
●

االستفادة من إلد المنةات الموجودة المعنية بإداألة المعرفة بدال من صنع أداة جديدة بديا من الةفر

__________
https://www.digitalhealthatlas.org/en/ 1
https://openwho.org/ 2
https://earthobservations.org/geoss.php 3
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/gh/index.html 4
https://en.wikiversity.org/wiki/Space_and_Global_Health 5
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●

التعاون مع مبراي إداألة المعرفة وال براي المت ةـ ـة ــين فر المجاالت ات الة ــلة ،وال س ــيما الش ــركاي

●

اســتلماأل معظم المواألد الم ــتدامة فر جمع الواانق وتحدي

قاعدة بيا(ات الواانق فر الوقت المناسـ ،

●

التعاون مع الجهات القانمة الداعية والمنظمة لالجتماعات الس ـ ــتا ـ ــافة أ(ش ـ ــسة اإلداألة المجتمعية التر

األ اديميين ،فر تشييل أ( اق منةة إداألة المعرفة

إلى جا(

ضمان جودة تنظيم البيا(ات

ستقاف بالحاوأل الش ةر والمشاألكة عبر اإل(تر(ت
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