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   لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة التاسعة والخمسون 

    2022شباط/فبراير  18-7فيينا،  
 مشروع التقرير   

 
 المرفق الثالث   

 
 مشروع تقرير الفريق العامل المعني بالفضاء والصحة العالمية   

 
هــا  ، عــاو ا القجنــا الررايــا المقميــا والتقنيــا ف   ور  76/76من قرار الجمعيــا المــامــا    11وفقــا لقرقرة   -1

 التاسما والخمسين عقد فريقها المامل الممن  بالرضاء والصحا المالميا.

  16إلى  9وعقد الرريق المامل أربع جقســــاا  حا ر اســــا أيسبال  اسســــببلر اســــبيســــرا  ف  الرترة من  -2
 .2022شباط/فبراير 

لررايـا عن أعمـا  وُعرضــــــــــــــا عقى الرريق المـامـل البـ ا ق المـ..برة ف  الرقرة ج...ا من  قرير القجنـا ا -3
  ور ها التاسما والخمسين.

ــترا  فيها من  دماا الترجما   -4 ــافا إلى الجقســــاا الت  عقديا واســ ــار الرريق المامل إلى أيا، باةضــ وأشــ
الشـــربيا أ ناء الدورة الحاليا لقجنا الررايا، فقد عقد ر يســـا والبفب  المهتما المشـــاوراا  ير الرســـميا المقررة ف   

 .2022شباط/فبراير  11ى إل  8الرترة من 

المضـــــسقع فهما ف  إيار  سا    2022وأشـــــار الرريق المامل إلى النشـــــايين التاليين من أيشـــــسا عا   -5
اعتمد ها القجنا الررايا ف   ور ها الســـا ســـا والخمســـين ف    ، الت 2022-2019عمقا المتمد ة الســـنباا لقرترة 

  :9، الت.ييل األو ، الرقرة ، المرفق الثالثA/AC.105/1202الب يقا ا 2019عا  

اســـــــتمرا   قرير الرريق المامل إلى القجنا الررايا ووضـــــــما ف  ،ـــــــيضتا النها يا، واســـــــتمرا    اأ   
  ب يا العتما ه من جايب الجمعيا الماما؛   مشروع قرار ووضما ف  ،يضتا النها يا، لتنظر فيا القجنا بغيا إقراره، 

ــتقبقيا المحتمقا،  اب   البا فيما إذا .ال ينبض   بســـــــيع يسال  سا الممل لتشـــــــمل األعما  المســـــ
 ووقف يشاط الرريق المامل ف  حا  عد   بسيع يسال  سا الممل.

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
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لتحقيق  قد  ف  الممل عقى وأشار الرريق المامل إلى عقد االجتماعين التاليين ف  فترة ما فين الدوراا   -6
 إعدا  المنصا ولتحضير األيشسا المقررة لقسنا األ يرة من  سا عمقا:

ُعِقد االجتماع األو  ف  فترة ما فين الدوراا، ال.ي أ . شـلل حققا عمل بشـ ل إ ارة الممرفا   اأ  
سـاا والخبراا القا ما ، واسـتهد  ما يق :  شـاير الممار 2021حزيرال/يبييا   15و شـايريا، عبر اةيتريا ف   

ــيناريبياا  ــا مجمبعا من ســـــ ــحا، وعر  ومناقشـــــ ــاء والصـــــ ف  ميدال اة ارة التماوييا لقممرفا ف  مجا  الرضـــــ
 ؛االستخدا  الت  ستنر. من  ال  منصا الرضاء والصحا المالميا المتاحا عالميا

، واسـتهد  2021األو / سسـمبر .ايبل   1ُعِقد االجتماع الثاي  ف  فترة ما فين الدوراا ف   اب  
ــاء والصـــــحا المالميا، وعر  التقد  المحر  ف   صـــــميم  ما يق : عر  ومناقشـــــا مشـــــروع القرار بشـــــ ل الرضـــ
ــير المسابقا فين أ،ــــــحاب   ــ ل ايليا المقترحا لتيســــ ــاا أشثر  حديدا بشــــ ــا المتاحا عالميا، ومجراء مناقشــــ المنصــــ

 المصقحا من ذوي المصالح المما قا.

ــتا الثالثا الممقب ة ف  وا رق  -7 ــباط/فبراير، عقى اةجراءاا التاليا المقتر    11الرريق المامل، ف  جقسـ شـ
 أل  تخ.يا القجنا الررايا المقميا والتقنيا:

ــحا المالمياف .بند  ا م ف  جدو  أعما  القجنا الررايا اعتبارا من عا   اأ   ــاء والصـ ــع فالرضـ وضـ
 فصاعدا؛ 2023

ــاء من  اب    ــاء والصــــــحا المالميا ومقريا جنية، والت    بل مخصــــــصــــــا  الترحيب بإيشــــ صــــــا الرضــــ
ومتمد ة الجبايب و ماوييا ومتاحا عالميا، بضر   مزيز التماول الرما  ف  المســـــــا ل المتمققا بالرضـــــــاء والصـــــــحا  

ــحا المالميا وم  ــيما منظما الصــــ ــاء وال ياياا التابما لمنظبما األمم المتحدة، ال ســــ لتب المالميا فين الدو  األعضــــ
شـوول الرضـاء الخارج ، و..لا المنظماا الدوليا والجهاا الراعقا الممنيا، عقى النحب المقتر  ف  ورقا االجتماع 

A/AC.105/C.1/2022/CRP.12 ؛ 

ــاء والصــــــــحا المالميا ب يا ة لجنا  بجيهيا يرأســــــــها منســــــــق  اج   ــبلا الرضــــــ ــاء شــــــ  الترحيب بإيشــــــ
 و ميين أيسبال  اسسببلر .منسق؛ ، A/AC.105/C.1/2022/CRP.12اايظر الب يقا 

  عبة شبلا الرضاء والصحا المالميا لتقدسم  قارير سنبيا إلى القجنا الررايا من  ال  منسقها؛  ا    

إقرار قيا  ملتب شــوول الرضــاء الخارج  فتســهيل عمل شــبلا الرضــاء والصــحا المالميا ف    ايـ  
ــاا المنمقـدة عقى يـامل  وراا القجـنا ولجنتيهـا حـدو  المبار  المـتاحـا، وال ســــــــــــــيمـا فيمـا يتمقق بجـدولـا  الجقســــــــــــ
 الررعيتين ويشر الب ا ق  ير المحررة و ير المترجما.

الرريق المـامـل ف  مشــــــــــــــروع القرار بشــــــــــــــ ل الرضــــــــــــــاء والصــــــــــــــحـا المـالميـا، البار  ف  الب يقـا   ويظر -8
A/AC.105/C.1/L.402 ــاـ ا الرســــــــــــــمـيا  . واســــــــــــــتـنا ا إلى المـداوالا الت  أجرايـا الرريق المـامـل  ال  جقســــــــــــ

ــيضا المنقحا لمشــــــروع القرار البار ة ف  الب يقا  ــده الصــــ و ير الرســــــميا المنمقدة  ال  الدورة، عقى يحب ما  جســــ
A/AC.105/C.1/2022/CRP.21 ا رق الرريق المامل عقى النص الممد  وشــــلل مشــــروع القرار، بالصــــيضا ،

ررايا وم احتا الحقا بالقضاا الرســميا الســا  البار ة ف   .ييل ي.ا التقرير لقرريق المامل، ةقراره من قبل القجنا ال
ــتين،   ــقميا، ف   ور ها الخامســــا الســ ــاء الخارج  ف  األ را  الســ  لألمم المتحدة، ل    قره لجنا اســــتخدا  الرضــ

 ،  ب يا العتما ه من جايب الجمعيا الماما.2022عا  ف  

 سا عمقا المتمد ة الســــــنباا،   الرريق المامل ف  مشــــــروع  قريره عن األعما  المنر.ة ف  إيار ويظر -9
، اـل.ي أعـده ر يا الرريق المـامـل. ووافق الرريق المـامـل عقى  قريره A/AC.105/C.1/L.403البار  ف  الب يـقا  

ــاء وال صــــــحا المالميا عن األعما  الت  النها   ف  مجمقا، وعنبايا المقتر  ف قرير الرريق المامل الممن  بالرضــــ
ــميا الســـا لألمم المتحدة  ــدر التقرير بالقضاا الرسـ ــيصـ ــنبااف، وسـ ــسقع فها ف  إيار  سا عمقا المتمد ة السـ اضـ

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.402
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.403
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لجنا اســـــــــــتخدا  الرضـــــــــــاء من قبل القجنا الررايا و قدسما إلى   ، ةقرارهA/AC.105/C.1/121باعتباره الب يقا 
 .2022ف  األ را  السقميا ف   ور ها الخامسا والستين، ف  عا   الخارج 

ويبَّه الرريق المامل مع التقدير بالمرو  اةسضــــــــاحيا بشــــــــ ل النظا  المب،ــــــــى با لمنصــــــــا الرضــــــــاء  -10
الرســـميا، والمر    والصـــحا المالميا المتاحا عالميا الت  قدمتا ممثقا جامما جنية ف  ســـيال المشـــاوراا  ير

ــحا المالمياف، ال.ي قدما ممثال جامما .ببقنز ــاء والصــــ ــ ل الرضــــ اليداو -الممنبل فالمبار  التمقيميا المرتبحا بشــــ
وجامما ســـــاراليد أسضـــــا ف  ســـــيال المشـــــاوراا  ير الرســـــميا، وأشـــــار إلى أيا ســـــتمقد حققا عمل بشـــــ ل المبار  

 .2022ييسال/أفريل  27التمقيميا المرتبحا ف  

والحظ الرريق المامل مع التقدير أل محتبياا الصـــــــرحا المخصـــــــصـــــــا لممقا عقى المبقع الشـــــــبل  لملتب  - 11
ــاء الخارج  ا  ــوول الرضـــ    http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/gh/index.htmlشـــ

 سجري  حديثها باستمرار. 

 واعتمد الرريق المامل ي.ا التقرير ف  جقستا الرابما الممقب ة ف  ج...ا شباط/فبراير. -12

  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/121
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/stsc/gh/index.html
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 التذييل 
 

 مشروع قرار بشأن الفضاء والصحة العالمية   
 إل الجمعيا الماما، 
  .ايبل األو /   6المورخ   68/ 54، و 1996.ايبل األو / سسمبر    13المورخ    122/ 51إلى قرارا ها    إذ  شير  

ــايبل األو /  9المورخ    66/71، و2004أشتببر  / شــــــــــــــرين األو   20المورخ    59/2، و1999 سســــــــــــــمبر    .ــ
،  2015أيقب /ســبتمبر    25المورخ  70/1، و2014.ايبل األو / سســمبر   5المورخ  69/85، و2011 سســمبر  

 76/3و  2018.ايبل األو / سســـــــمبر   7المورخ   73/91، و2016.ايبل األو / سســـــــمبر  6المورخ   71/90و
 ،2021 شرين األو /أشتببر  25المورخ 

إلى التب،ـياا البار ة ف  القرار الممنبل فاأللييا الرضـا يا: إعالل فيينا بشـ ل الرضـاء  ومذ  شـير أسضـا 
ســت شــا  الرضــاء الخارج  واســتخداما ف   والتنميا البشــرياف، ال.ي اعتمده مو مر األمم المتحدة الثالث الممن  با

ــقميا، ال.ي  عا فيا الدو  المشــــار.ا إلى ا خاذ إجراءاا لتحســــين  دماا الصــــحا الماما من      1ا األ را  الســ
  ال   بسيع و نسيق الخدماا الرضا يا لقتسبيب عن ُبمد ولملافحا األمرا  الممدسا،

األمم المتحدة األو  الممن  باســت شــا  الرضــاء   إلى ال..رى الســنبيا الخمســين لمو مر  ومذ  شــير ..لا 
الخا،ـــا با والمتمققا  5 ، واألولبيا المباضـــيعيا 50الخارج  واســـتخداما ف  األ را  الســـقميا االيبييســـبيا 

 فتمزيز التماول الرضا   من أجل الصحا المالميا،

ــاء و سبيقا ها ف  الجهب  الراميا إلى  حقيق  سا التنميا    ومذ  قر  ــها  عقب  و  نبلبجيا الرضـ ب يميا إسـ
من أيدا  التنميا المســـتداما بشـــ ل ضـــمال  مت ع الجميع ب يماط   3وال ســـيما الهد       2ا ،2030المســـتداما لما  

ــسقع فها ــحيا وبالرفاييا ف  جميع األعمار، ومذ  درا أل األعما  المضـــ ــحا    ايل ،ـــ ف  القساع الممن  بالصـــ
ف  الرضـــاء سملن أل  ســـهم ف  التنميا المســـتداما، ال ســـيما فيما يتمقق بالبرامإ الت   هد  إلى  حســـين يبايا 

 الحياة بسرا ق شتى، بما ف  ذلا  حسين ،حا اةيسال،

ــاء   2أل الهد  الما   ومذ  و.د   ــاء لت.ليل      3ا ف، 2030من  سا فالرضــــــ المتمثل ف   ســــــــخير إملاياا الرضــــــ
التحدساا اليبميا واالســـــترا ة من االفت اراا ذاا الصـــــقا بالرضـــــاء ف   حســـــين يبايا الحياة، سملن  ح يقا من  ال   

يق السب الرضــا   واالفت اراا المقميا   مزيز التماول المتمقق بالرضــاء  عما لقصــحا المالميا، و حســين اســتخدا  و سب 
والت نبلبجيا ف  ميدال الصــــــــحا المالميا، والتماول و با   الممقبماا، بما ف  ذلا وضــــــــع  لياا لقحرا  عقى ســــــــريا 
البياياا الشــــــخصــــــيا، ومعدا  أ واا لتحســــــين النهب  بالبحبت و مزيز فماليا التد الا ف  مجا  الصــــــحا الممبميا  

 ري.يا ف  البقا المناسب، و مزيز فناء القدراا ف  مجاالا السب الرضا   والمقب  والت نبلبجيا، والرعاسا الصحيا و ن 

ب يميا عقب  الرضـــــاء و  نبلبجيا الرضـــــاء والتسبيقاا الرضـــــا يا لتمزيز عقب  الحياة الرضـــــا يا   واقتناعا منها  
ســــا األوبنا عن ُبمد، بضر  و را     4ا ن ُبمد ع والت نبلبجياا الصــــحيا الرقميا، مثل الرعاسا الصــــحيا عن ُبمد والتسبيب  

 __________ 
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والسب اةشماع  عن ُبمد، ويب الميبل عن ُبمد، ويب األورا  عن ُبمد، والصيدلا عن ُبمد، والجراحا عن ُبمد، ويب األمرا  الجقدسا  
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البقاسا من األمرا  ومشــــاشل الصــــحا المالميا وملافحتها و مزيز ،ــــحا اةيســــال والصــــحا البينيا و،ــــحا الحيبال  
والمبار  واةمدا اا الض.ا يا، والنهب  بالبحبت السبيا وبالممارســــــــــاا الصــــــــــحيا، بما ف  ذلا  بفير  دماا الرعاسا  

والمجتمماا المحقيا بصـر  النظر عن المبقع الجضراف  .بسـيقا لتمزيز إملاييا حصـب  الجميع عقى   الصـحيا لألفرا  
  دماا الصحا عقى يحب عا   وبت قرا ميسبرة، وم راشا منها بالمسايماا الحاليا لما سبق، 

 أل من الثضراا القــا مــا ف  مجــال  التسبيــب عن ُبمــد والرعــاســا الصــــــــــــــحيــا عن ُبمــد  ومذ  الحظ بققق 
ــحيا، وعد  وجب  ممايير مبحدة   ــحا الماما والرعاسا الصـــ ــتيماب الت نبلبجياا الرقميا ف  يظم الصـــ محدو سا اســـ

 ،لتبا   البياياا فين مختقف مصنِ م  الممداا السبيا

عمل لجنا اســـــــتخدا  الرضـــــــاء الخارج  ف  األ را  الســـــــقميا، ويينتيها الررعيتين   ومذ  الحظ بار يا  
الخارج  التابع لألمايا ف  مجا  الرضــاء والصــحا المالميا، بما ف  ذلا ف  إيار فريق  وملتب شــوول الرضــاء 

ــياا مو مر األمم المتحدة الثالث الممن   6الممل  ــا بضر   نري.  ب،ـــــــــــ ــحا الماما ال.ي أيشـــــــــــ الممن  بالصـــــــــــ
ما، وفريق لقمتاب  6باســــت شــــا  الرضــــاء الخارج  واســــتخداما ف  األ را  الســــقميا، و..لا مبا رة فريق الممل 

المباضــــــــيعيا المتمققا   50من أولبياا اليبييســــــــبيا   5الخبراء الممن  بالرضــــــــاء والصــــــــحا المالميا، واألولبيا 
ــاء والصــــــحا المالميا التابع   ــا   من أجل الصــــــحا المالميا، والرريق المامل الممن  بالرضــــ فتمزيز التماول الرضــــ

ب فتقرير الرريق المامل عن األعما  المضــــــــسقع فها ف  إيار  لقجنا الررايا المقميا والتقنيا التابما لقجنا، و رح
   5ا السنباا، سا عمقا المتمد ة 

البالغ من اي ار المالميا المدمرة لألمرا  الممدسا المســـــــــــــتجدة وحاالا السبار   ومذ سســـــــــــــاوريا الققق 
 ، عقى الحياة البشــــــريا 19-األ رى الت   و ر عقى الصــــــحا، بما ف  ذلا جا حا مر  فيرون .برويا اشبفيد

 ور الحقب   فيهإ الصــــــــــــــحـا الباحـدةف من  ال   مزيز  والمجتمع والتنمـيا، ومذ  حـث المجتمع اـلدول  عقى األ ـ. ف 
 الرضا يا المبت رة، ال سيما الرعاسا الصحيا عن ُبمد، ف  أيشسا الر،د والت يب والتصدي،

شياياا األمم المتحدة والمنظماا الحلبميا الدوليا والحلبماا والقساع الخاص عقى  شــــجع  -1 
 الميا؛مبا،قا التنسيق الرما  ف  جميع األيشسا الرضا يا الر يسيا ذاا الصقا بالصحا الم

التماول ذا السابع الرســم  فين الســقساا الصــحيا والســقساا الرضــا يا عقى الصــميد  شــجع  -2 
 المحق ، و رحب بالشبلاا المتمد ة القساعاا القا ما الت   شجع  با   األف ار فين قساع  الرضاء والصحا؛

ل مدعبما بسياساا الدو  األعضاء عقى إيشاء  لياا ف  مجال  البينا والحب.ما   ب  شجع   -3 
عـامـا، مع إيالء االعتبـار الباجـب لقجباـيب القـايبييـا واأل القيـا، بغيـا إ الـا المبا ق الت   حب   ول اســــــــــــــتخـدا   

 الت نبلبجياا الرضا يا، بما فيها حقب  التسبيب عن ُبمد و يره من الت نبلبجياا المستجدة، استخداما فماال؛

ويإ لسـياسـاا وُيُهإ  شـار.يا لتبا   البياياا المرتبحا  الدو  األعضـاء عقى التر   شـجع أسضـا -4 
ــقا بالصــــحا المالميا،   من أجل  سبير و حســــين ســــبل الب،ــــب  إلى .ل الممقبماا الجضرافيا الملاييا ذاا الصــ

 بما ف  ذلا االستشمار عن ُبمد وبياياا ر،د األر ، .قما أملن؛

ــاء عقى إ احا إملاييا الت  ..لا شــــجع  -5  ــجيع أيشــــسا  الدو  األعضــ باؤ  التنظيم  والتقن  و شــ
 البحث واالفت ار من أجل  يسير  سبير و سبيق عقب  و  نبلبجيا الرضاء ف  قساع الصحا؛

.ياياا األمم المتحدة والمنظماا الحلبميا الدوليا عقى أل  ســــاعد عقى  بســــيع يسال     حث -6 
صـــــــــــحا الماما، بما ف  ذلا المتمققا باألوبنا  سبير و سبيق الحقب  الرضـــــــــــا يا المتمققا بالصـــــــــــحا المالميا وال

والجبا ح، وحاالا السبار  الت  قد سلبل لها    ير عقى الصـحا واالحتياجاا الصـحيا الرر سا لقدو  األعضـاء، 

 __________ 
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و بفير فرص عا لا لقب،ـــب  إليها، و شـــجع عقى  نري. مجمبعا أوســـع من الحقب  الرضـــا يا الراميا إلى  حقيق 
 بما ف  ذلا الشراشاا فين القساعين الما  والخاص؛التنميا المستداما، 

ــاء وال ياياا المشـــار.ا عقى المضـــ  قدما ف  جهب يا المتمققا بالبســـم   شـــجع  -7  الدو  األعضـ
الجضراف  لجميع المبجب اا المتصـــقا بالنظم الصـــحيا، بما ف  ذلا يظم الممقبماا الصـــحيا، وم احا االســـترا ة 

 قى فقبغ األيدا  المنشب ة ف  مجا  الصحا؛من  قا المبجب اا لقمساعدة ع

الدو  األعضـــــــــاء عقى إقرار أيميا الب،ـــــــــب  إلى فينا الرضـــــــــاء والبيناا المحاشيا   شـــــــــجع -8 
أل را  البحث والتسبير ف  مجا  الصـــحا وعقب  الحياة، وال ســـيما ف  مجا  ،ـــحا روا  الرضـــاء،    6ا لقرضـــاء

 وذلا من أجل  حقيق فبا د اجتماايا واقتصا سا عقى .ب.ب األر ؛

الدو  األعضـــــاء عقى أل  ممل فنشـــــاط عقى  مزيز التماول الدول  ف  ميدال    شـــــجع أسضـــــا -9 
ص لجميع المشـــار.ين المهتمين، ولصـــالح مبا،ـــقا اســـت شـــا  البشـــريا السب الرضـــا   عقى أســـان   افو الرر 

لقرضــاء الخارج ، وعقى أل  ممل فنشــاط عقى  شــجيع إيشــاء قاعدة عقميا و  نبلبجيا لمبا،ــقا أعما  التسبير 
 والتسبيق الت   مب  بالنرع ف  مجا  الصحا المالميا؛

رين مناســــبا ل يان مدى قدر ها عقى الدو  األعضــــاء عقى إجراء  دريباا و ما  ..لا شــــجع   -10 
اســـتمما  الت نبلبجياا الرضـــا يا عقى النحب المناســـب لقتصـــدي لمشـــاشل الصـــحا المالميا من حيث االســـتمدا  

 لقتشضيل و بفر القدراا والمهاراا الال ما لالستجابا؛

ــا متمد ة الجبايب و ماوييا ومتاحا عالميا مقريا جنية    رحب -11  ــا مخصــــــــصــــــ ــاء منصــــــ بإيشــــــ
 ر   مزيز التماول الرما  ف  المســـــــا ل المتمققا بالرضـــــــاء والصـــــــحا المالميا فين الدو  األعضـــــــاء و.ياياا بض

 األمم المتحدة وسا ر المنظماا الدوليا والجهاا الراعقا ذاا الصقا؛

عقى ر،ــد وقيد جميع األيشــسا الر يســيا والب ا ق المرجعيا والخسا ذاا الصــقا بالرضــاء    شــد   - 12 
بالصــحا المالميا الت   ضــسقع فها أو  مديا .ياياا األمم المتحدة عقى أســان ســنبي، بما ف  ذلا  قا الت   المتمققا  

 ضـــــسقع فها أو  مديا أجهزة منظما الصـــــحا المالميا وســـــا ر المنظماا الدوليا والدو  األعضـــــاء ف  لجنا اســـــتخدا   
ماا  ير الحلبميا وسا ر الجهاا الراعقا  ير الرضاء الخارج  ف  األ را  السقميا و..لا، قدر المستساع، المنظ 

ــتخد  لقبقب  عقى  ــسا النا إ عن ذلا ينبض  أل يبفر مرجما سسـ ــنبي لأليشـ ــا عقى أل القيد السـ ــد  أسضـ الحلبميا، و شـ
الثضراا القا ما والررص المتاحا ومناقشــــــتها، وينبض  إ احا االيالع عقيا عقى يسال واســــــع أل را  التبايا و مزيز  

 ين الجهاا الراعقا ذاا الصقا ف  ي.ا المجا ؛ التماول ف 

ب يميا  حقيل و قييم أ وار الجهاا الراعقا الحاليا ومصـــــــــــالحها ف  مجا  الرضـــــــــــاء    ســـــــــــقم -13 
 والصحا المالميا فهد   مزيز التآ ر والت امل والتماول والتنسيق فين جميع الجهاا الراعقا؛

اول فين القساعاا عقى يحب عا   ومســــــــتدا  عقى الحاجا إلى  مزيز التنســــــــيق والتم  شــــــــد  -14 
لضـمال فماليا أيشـسا فناء القدراا المضـسقع فها عقى .ل من الصـميد الدول  واةققيم  والبين  و ول البين  

 فيما يتصل باستخدا  عقب  و  نبلبجيا الرضاء ف  مجا  الصحا المالميا؛

ا من  لياا فناء القدراا من الدو  األعضــــاء عقى إشــــراا موســــســــاا  مقيميا و يري  شــــجع -15 
ــاب مهاراا وقدراا ف    ــباب المامقين ف  المجا  الصـــــح  ف  مرحقا مبلرة عقى اشتســـ أجل  حريز المهنيين الشـــ

 مجا  الرضاء؛

 __________ 
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ــا ر الجهاا     بافق -16  عقى  مزيز فمالياا فناء القدراا، الت   نظمها .ياياا األمم المتحدة وســــــ
ع  بالمســــايماا الهاما لمقب  و  نبلبجيا الرضــــاء والترويإ لالســــترا ة منها  الراعقا ذاا الصــــقا، فهد   يا ة الب 

فين الجهاا الراعقا الت  ُ سبِ ق ُيُهإ فالصـــــــحا الباحدةف، بغيا  يا ة عد  المنظماا والجهاا الراعقا األ رى ف   
 ؛المجا  الصح  الت   شارا فنشاط ف  استخدا  عقب  و  نبلبجيا الرضاء

ــاء الخارج ، ف  حدو  المبار  المتاحا،  مزيز فناء القدراا     سقب -17  إلى ملتب شــــــــوول الرضــــــ
ــاريع التماول التقن    ــيا والمحيا الها   وأمريلا الال ينيا وال اريب ، من  ال  مشــ ــبل  ف  أفري يا و ســ والربا الشــ

ء والصـحا المالميا .اسـترا يجيا اةققيميا، و عم المشـاريع الميداييا الراميا إلى  مزيز التماول فين قساع  الرضـا
فمالا  هد  إلى  حســين اســتخدا  عقب  و  نبلبجيا الرضــاء ة احا و،ــب  الدو  المســتريدة إلى  دماا الصــحا  

 المالميا، وملى االسترا ة عقى يحب أفضل من الررص الت  يتيحها التماول الثنا   أو المتمد  األيرا ؛

الدو  األعضـــاء عقى  مزيز الروابا فين األوســـاط األشا سميا والخبراء البينيين وييناا    شـــجع  - 18 
 نظيم اال صــاالا والســقساا الممنيا بالمقب  والت نبلبجيا فهد   حســين إملاييا الب،ــب  إلى الت نبلبجياا الرقميا 

 ويظم الممقبماا واستخدامها ف  مجا  الرعاسا الصحيا. 
 


