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مشروع قرار بشأن الفضاء والصحة العالمية
مذكرة من األمانة
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أقرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة اس ـ ــتاداض الفل ـ ــاف الااراض فض األي ار

ال ـ ــلمية،

فض دورتها الاام ــة والام ــيي فض اض  ،2018اتفاق فريقها العامل الجامع لى اس ــتحدان ند اديد فض ادو
أ ما اللجنة الفرعية نوانه "الفلــاف والصــحة العالمية" ورحبت لجنة اســتاداض الفلــاف الااراض فض األي ار

ال ـلمية ،فض دورتها الحادية وال ـتيي المعقودة أيلـا فض اض  ،2018باسـتحدان البند الجديد فض ادو األ ما ،
وبإنشاف فريق امل ضمي إطار البند معنض بالفلاف والصحة العالمية ،رئاسة أنطوان ياي بولر (سوي را)

المنشأ حديثا ،بالتعاون مع األمانة ،إلى اللجنة
-2
وأقرت اللجنة االتفاق لى أن يقدض رئيس الفريق العامل ُ
الفرعية فض دورتها ال ـ ـ ــادس ـ ـ ــة والام ـ ـ ــيي مقترحا بش ـ ـ ــأن طة مل متعددة ال ـ ـ ــنوات للفريق العامل ،تأ فض
الح ــنان دور فريق الابراف المعنض بالفلــاف والصــحة العالمية ،ال أ أنشـ فض اض  2014وســبق أن قد أربعة

ااتما ات فض الفترة مي  2015إلى  2018وأقرت اللجنة ،فض دورتها الثانية وال ـ ـ ــتيي المعقودة فض اض 2019

( ،A/74/20الفقرة  ،)176طة العمل المتعددة ال ـ ـ ـ ــنوات للفريق العامل المعنض بالفل ـ ـ ـ ــاف والص ـ ـ ـ ــحة العالمية،
بصيغتها الواردة فض الت ييل األو مي المرفق الثالث للوثيقة A/AC.105/1202
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ووفقا لاطة العمل المتعددة ال ـ ـ ــنوات ،نرر الفريق العامل ،فض ااتما اته يير الرسـ ـ ــمية والرسـ ـ ــمية المنعقدة

أثناف الدورة التاسـعة والام ـيي للجنة الفرعية العلمية والتقنية ،فض اـناب/فبراير  ،2022فض مشـرو القرار بشـأن الفلـاف
والصـحة العالمية ،الوارد فض الوثيقة  A/AC.105/C.1/L.402واسـتنادا إلى المداوالت التض أارااا الفريق العامل ال

تلك الدورة ،لى نحو ما تج ـد الصـيغة المنقحة لمشـرو القرار الواردة فض الوثيقة ،A/AC.105/C.1/2022/CRP.21
اتفق الفريق العـامـل لى النا المعـد واـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ(ـل مش ـ ـ ـ ـ ـ ــرو القرار (بـالص ـ ـ ـ ـ ـ ــيغـة الواردة فض تـ ييـل المرفق الرابع للوثيقـة

 )A/AC.105/1258إلقرار مي قبل اللجنة الفرعية وإتاحته الحقا فض وثيقة باللغات الرسـمية ال ـت لممم المتحدة ،ل ض
تنرر فيه لجنة اسـتاداض الفلـاف الااراض فض األي ار

ال تماد مي اانب الجمعية العامة (انرر المرفق)
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ال ـلمية ،فض دورتها الاام ـة وال ـتيي ،فض اض  ،2022تو يا
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المرفق
مشروع قرار بشأن الفضاء والصحة العالمية
َّ
إن الجمعية العامة،
إذ تش ـ ـ ــير إلى ق ارراتها  122/51المؤرخ  13كانون األو /دي ـ ـ ــمبر  ،1996و 68/54المؤرخ  6كانون

األو /دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،1999و 2/59المؤرخ  20تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريي األو /أ توبر  ،2004و 71/66المؤرخ  9ك ـ ـ ــانون

األو /دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2011و 85/69المؤرخ  5كـ ـ ــانون األو /دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2014و 1/70المؤرخ  25أيلو /

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمبر  ،2015و 90/71المؤرخ  6كـ ــانون األو /دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2016و 91/73المؤرخ  7كـ ــانون األو /

دي مبر  2018و 3/76المؤرخ  25تشريي األو /أ توبر ،2021

وإذ تشـير أيلـا إلى التوصـيات الواردة فض القرار المعنون "األليية الفلـائيةإ إ الن فيينا بشـأن الفلـاف

والتنمية النش ـرية" ،ال أ ا تمد مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعنض باســت شــاا الفلــاف الااراض واســتادامه فض
ال ـ ــلمية( ،)1ال أ د ت فيه الدو المشـ ــاركة إلى اتااذ إارافات لتح ـ ـيي دمات الصـ ــحة العامة مي

األي ار

المعدية،

ال توسيع وتن يق الادمات الفلائية للتطبيب ي ُبعد ولم(افحة األم ار

وإذ تشــير ك لك إلى ال كرى ال ــنوية الام ــيي لمؤتمر األمم المتحدة األو المعنض باســت شــاا الفلــاف
ال ـ ــلمية (اليوني ـ ــبيس  ،)50واألولوية المواضـ ــيعية  5الااصـ ــة به والمتعلقة

الااراض واسـ ــتادامه فض األي ار
تعزيز التعاون الفلائض مي أال الصحة العالمية،

وإذ تقر بأامية إس ــهاض لوض وت نولوايا الفل ــاف وتطبيقاتها فض الجهود الرامية إلى تحقيق طة التنمية

الم ـ ــتدامة لعاض  ،)2(2030وال سـ ــيما الهدا  3مي أاداا التنمية الم ـ ــتدامة بشـ ــأن ضـ ــمان تمتُّع الجميع بأنماب
عيش ص ـ ــحية وبالرفاهية فض اميع األ مار ،وإذ تدرك أن األ ما المل ـ ــطلع ها فض القطا المعنض بالص ـ ــحة
فض الفل ــاف يم(ي أن ت ــهم فض التنمية الم ــتدامة ،ال س ــيما فيما يتعلق بالبرامإ التض تهدا إلى تح ــيي نوعية

الحياة بطرائق اتى ،بما فض ذلك تح يي صحة اإلن ان،

وإذ تؤكد أن الهدا العاض  2مي طة "الفل ـ ـ ـ ــاف  ،)3("2030المتمثل فض ت ـ ـ ـ ــاير إم(انات الفل ـ ـ ـ ــاف لت ليل

التحديات اليومية واالس ـ ــتفادة مي اال ت ارات ذات الص ـ ــلة بالفل ـ ــاف فض تح ـ ــيي نوعية الحياة ،يم(ي تح يقه مي ال
تعزيز التعاون المتعلق بالفلــاف د ما للصــحة العالمية ،وتح ــيي اســتاداض وتطبيق الطب الفلــائض واال ت ارات العلمية
والت نولواية فض ميدان الصـحة العالمية ،والتعاون وتناد المعلومات ،مع حف
أدوات لتح ــيي النهو

صـوصــية البيانات الشـاصــية ،وإ داد

بالنحون وتعزيز فعالية التد الت فض مجا الص ــحة العمومية والر اية الص ــحية وتنفي اا فض

الوقت المناسب ،وتعزيز ناف القدرات فض مجاالت الطب الفلائض والعلوض والت نولوايا،

واقتنا ا منها بأامية لوض الفل ـ ــاف وت نولوايا الفل ـ ــاف والتطبيقات الفل ـ ــائية لتعزيز لوض الحياة الفل ـ ــائية

والت نولوايات الصـ ــحية الرقمية ،مثل الر اية الصـ ــحية ي ُبعد والتطبيب ي ُبعد

()4

__________

ود ارسـ ــة األوبنة ي ُبعد ،بغر

ال لمية،

( )1تقرير مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعنض باست شاا الفلاف الااراض واستادامه فض األي ار
فيينا 30-19 ،تموز/يوليه ( 1999منشورات األمم المتحدة ،رقم المبيع  ،)A.00.I.3الفصل األو  ،القرار 1
( )2القرار 1/70
( )3القرار 3/76
(ُ )4ي تادض مصطلح "التطبيب ي ُبعد" لى نطاق واسع ليشير إلى استاداض االتصاالت ال ل ية والالسل ية واالتصاالت ال اتلية
وت نولوايا المعلومات لتوفير الر اية الصحية ال ريرية ي ُبعد ،ويشمل العديد مي المجاالت الفرعية النشطة وذات الصلة،
مثل طب القلب ي ُبعد ،والطب اإلاعا ض ي ُبعد ،وطب العيون ي ُبعد ،وطب األوراض ي ُبعد ،والصيدلة ي ُبعد،
والجراحة ي ُبعد ،وطب األم ار الجلدية ي ُبعد ويير ذلك مي المجاالت التض تشهد تطو ار
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الوقاية مي األم ار

ومشـ ــا ل الصـ ــحة العالمية وم(افحتها وتعزيز صـ ــحة اإلن ـ ــان والصـ ــحة البينية وصـ ــحة الحيوان

والموارد واإلمدادات الغ ائية ،والنهو

بالنحون الطبية وبالممارسـ ـ ـ ـ ــات الصـ ـ ـ ـ ــحية ،بما فض ذلك توفير دمات الر اية

الصـحية لمفراد والمجتمعات المحلية بصـرا النرر ي الموقع الجغرافض كوسـيلة لتعزيز إم(انية حصـو الجميع لى
دمات الصحة لى نحو اد وبت لفة مي ورة ،وإد ار ا منها بالم اامات الحالية لما سبق،

وإذ تالح بقلق أن مي الثغرات القــائمــة فض مجــالض التطبيــب ي ُبعــد والر ــايــة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيــة ي ُبعــد
محدودية اإلقنا لى الت نولوايات الرقمية فض نرم الصحة العامة والر اية الصحية ،و دض واود معايير موحدة
ِّ
مصنعض المعدات الطبية،
لتناد البيانات يي ماتلف
وإذ تالح بارتياح مل لجنة اس ـ ـ ــتاداض الفل ـ ـ ــاف الااراض فض األي ار

ال ـ ـ ــلمية ،واينتيها الفر يتيي

وم(تب اـؤون الفلـاف الااراض التابع لممانة العامة فض مجا الفلـاف والصـحة العالمية ،بما فض ذلك فض إطار
فريق العمل  6المعنض بالص ـ ــحة العامة ال أ أنشـ ـ ـ بغر
باسـت شـاا الفلـاف الااراض واسـتادامه فض األي ار

تنفي توص ـ ــيات مؤتمر األمم المتحدة الثالث المعنض

ال ـلمية ،وك لك منادرة فريق العمل  6الااصـة بالمتابعة،

وفريق الابراف المعنض بالفلـاف والصـحة العالمية ،واألولوية  5مي أولويات اليوني ـبيس  50المواضـيعية المتعلقة
تعزيز التعاون الفلـ ـ ــائض مي أال الصـ ـ ــحة العالمية ،والفريق العامل المعنض بالفلـ ـ ــاف والصـ ـ ــحة العالمية التابع

للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة ،وترحب تقرير الفريق العامل ي األ ما الملـ ـ ـ ــطلع ها فض إطار
طة مله المتعددة ال نوات(،)5

وإذ ي ـ ـ ـ ـ ـ ــاوراا القلق النال مي اآلثار العالمية المدمرة لمم ار

األ رى التض تؤثر لى الص ـ ـ ــحة ،بما فض ذلك اائحة مر
والمجتمع والتنمية ،وإذ تحث المجتمع الدولض لى األ

المعدية الم ـ ـ ـ ـ ـ ــتجدة وحاالت الطوارئ

فيروس كورونا ( وفيد ،)19-لى الحياة النش ـ ـ ـرية

ـ ـ ـ ـ ـ "نهإ الصحة الواحدة" مي ال تعزيز دور الحلو

الفلائية المبت رة ،ال سيما الر اية الصحية ي ُبعد ،فض أنشطة الرصد والتأاب والتصدأ،
-1

تشـ ــجع كيانات األمم المتحدة والمنرمات الح(ومية الدولية والح(ومات والقطا الااص لى

-2

تشــجع التعاون ذا الطابع الرســمض يي ال ــلطات الصــحية وال ــلطات الفلــائية لى الصــعيد

-3

تشجع الدو األ لاف لى إنشاف آليات فض مجالض البينة والحوكمة ت ون مد ومة ب ياسات

مواصلة التن يق الفعا فض اميع األنشطة الفلائية الرئي ية ذات الصلة بالصحة العالمية؛

المحلض ،وترحب بالشن(ات المتعددة القطا ات القائمة التض تشجع تناد األف ار يي قطا ض الفلاف والصحة؛

ـامـة ،مع إيالف اال تنـار الوااـب للجوانـب القـانونيـة واأل القيـة ،بييـة إ ازلـة التحـديـات التض تحو دون تي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير

اسـتاداض الت نولوايات الفلـائية لد م الصـحة العالمية ،بما فيها حلو التطبيب ي ُبعد ويير مي الت نولوايات
الم تجدة ،استاداما فعاال؛
تشـجع أيلـا الدو األ لـاف لى الترويإ ل ـياسـات وُن ُهإ تشـاركية لتناد البيانات المفتوحة
-4
مي أال تطوير وتح ـ ــيي سـ ــبل الوصـ ــو إلى كل المعلومات الجغرافية الم(انية ذات الصـ ــلة بالصـ ــحة العالمية،
بما فض ذلك االستشعار ي ُبعد وبيانات رصد األر  ،كلما أم(ي؛
-5

تشـ ــجع

لك الدو األ لـ ــاف لى إتاحة إم(انية التوالض التنريمض والتقنض وتشـ ــجيع أنشـ ــطة

النحث واال ت ار مي أال تي ير تطوير وتطبيق لوض وت نولوايا الفلاف فض قطا الصحة؛

__________
(A/AC.105/C.1/121 )5
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-6

تحث كيانات األمم المتحدة والمنرمات الح(ومية الدولية لى أن ت ـ ــا د لى توسـ ــيع نطاق

تطوير وتطبيق الحلو الفل ـ ـ ـ ـ ــائية المتعلقة بالص ـ ـ ـ ـ ــحة العالمية والص ـ ـ ـ ـ ــحة العامة ،بما فض ذلك المتعلقة باألوبنة

والجوائح ،وحاالت الطوارئ التض قد ي(ون لها تأثير لى الصـحة واالحتيااات الصـحية الفردية للدو األ لـاف،
وتوفير فرص ادلة للوصـو إلى تلك الحلو الفلـائية ،وتشـجع لى تنفي مجمو ة أوسـع مي الحلو الفلـائية
الرامية إلى تحقيق التنمية الم تدامة ،بما فض ذلك الش ار ات يي القطا يي العاض والااص؛
-7

تش ــجع الدو األ ل ــاف وال يانات المش ــاركة لى المل ــض قدما فض اهوداا المتعلقة بالوس ــم

الجغرافض لجميع المواودات المتص ــلة بالنرم الص ــحية ،بما فض ذلك نرم المعلومات الص ــحية ،وإتاحة االس ــتفادة

مي تلك المواودات للم ا دة لى لوغ األاداا المنشودة فض مجا الصحة؛
للفل ــاف

-8

()6

ألي ار

تش ـ ـ ـ ــجع الدو األ ل ـ ـ ـ ــاف لى إقرار أامية الوص ـ ـ ـ ــو إلى ينة الفل ـ ـ ـ ــاف والبينات المحا ية

النحث والتطوير فض مجا الص ــحة و لوض الحياة ،وال س ــيما فض مجا ص ــحة رواد الفل ــاف،

وذلك مي أال تحقيق فوائد ااتماعية واقتصادية لى كوكب األر ؛
-9

تشجع أيلا الدو األ لاف لى أن تعمل نشاب لى تعزيز التعاون الدولض فض ميدان الطب

الفلـ ــائض لى أسـ ــاس ت افؤ الفرص لجميع المشـ ــاركيي المهتميي ولصـ ــالح مواصـ ــلة اسـ ــت شـ ــاا النش ـ ـرية للفلـ ــاف

الااراض ،و لى تشجيع التنمية والتطبيقات العلمية والت نولواية بما يعود بالنفع فض مجا الصحة العالمية؛
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تشـ ــجع

لك الدو األ لـ ــاف لى إاراف تدرينات وتماريي مناسـ ــنة ل ياس مدى قدرتها لى

اس ــتعما الت نولوايات الفل ــائية لى النحو المناس ــب للتص ــدأ لمش ــا ل الص ــحة العالمية مي حيث االس ــتعداد

للتشغيل وتوفر القدرات والمهارات الالزمة لالستجابة؛
بغر

-11

ترحب بإنشـ ـ ـ ــاف منصـ ـ ـ ــة ماص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة متعددة الجوانب وتعاونية ومتاحة الميا مقراا انيف

تعزيز التعاون الفعا فض الم ـائل المتعلقة بالفلـاف والصـحة العالمية يي الدو األ لـاف وكيانات األمم

المتحدة وسائر المنرمات الدولية والجهات الفا لة ذات الصلة؛
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تشـ ـ ــدد لى رصـ ـ ــد وقيد اميع األنشـ ـ ــطة الرئي ـ ـ ــية والوثائق المراعية والاطط ذات الصـ ـ ــلة

بالفلـاف فض مجا الصـحة العالمية التض تلـطلع ها أو تعداا كيانات األمم المتحدة لى أسـاس سـنوأ ،بما فض
ذلك تلك التض تلـطلع ها أو تعداا منرمة الصـحة العالمية وسـائر المنرمات الدولية والدو األ لـاف فض لجنة

اسـ ـ ــتاداض الفلـ ـ ــاف الااراض فض األي ار

ال ـ ـ ــلمية وك لك ،قدر الم ـ ـ ــتطا  ،المنرمات يير الح(ومية وسـ ـ ــائر

الجهات الفا لة يير الح(ومية ،وتشـ ـ ــدد أيلـ ـ ــا لى أن القيد ال ـ ـ ــنوأ لمنشـ ـ ــطة الناتإ ي ذلك يننغض أن يوفر
مراعا ي ـ ـ ـ ـ ـ ــتادض للوقوا لى الثغرات القائمة والفرص المتاحة ومناقشـ ـ ـ ـ ـ ــتها ،ويننغض إتاحة االطال

نطاق واسع ألي ار

التوعية وتعزيز التعاون يي الجهات الفا لة ذات الصلة فض ا ا المجا ؛

ليه لى

-13

ت ـ ـ ـ ـ ــلم بأامية تحليل وتقييم أدوار الجهات الفا لة الحالية ومص ـ ـ ـ ـ ــالحها فض مجا الفل ـ ـ ـ ـ ــاف

-14

تشـ ـ ـ ــدد لى الحااة إلى تعزيز التن ـ ـ ـ ــيق والتعاون يي القطا ات لى نحو اد وم ـ ـ ـ ــتداض

والصحة العالمية هدا تعزيز التآزر والت امل والتعاون والتن يق يي اميع الجهات الفا لة؛

للـمان فعالية أنشـطة ناف القدرات الملـطلع ها لى كل مي الصـعيد الدولض واإلقليمض والوطنض ودون الوطنض

فيما يتصل باستاداض لوض وت نولوايا الفلاف فض مجا الصحة العالمية؛

__________
الزمـة ال ـرير" لدراسة ت يف الج م النشرأ مع
( )6تشمل البينات المحا ية للفلاف الطيران الم(اف لبلوغ حالة انعداض الجاذ ية ،ود ارسـات " ُم َ
انعداض الوزن ،والنعثات االست شافية إلى القطب الجنوبض (أنتاركتي(ا) ويير مي البينات المنعزلة والمغلقة والقاسية التض تحا ض ينة
الفلاف لى األر
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تشـ ــجع الدو األ لـ ــاف لى إا ـ ـراك مؤس ـ ـ ـ ــات تعليمية وييراا مي آليات ناف القدرات مي

أال تحفيز المهنييي الش ـ ــناا العامليي فض المجا الص ـ ــحض فض مرحلة من(رة لى ا ت ـ ــاا مهارات وقدرات فض

مجا الفلاف؛

-16

توافق لى تعزيز فعاليات ناف القدرات ،التض تنرمها كيانات األمم المتحدة وسـ ـ ـ ــائر الجهات

الفا لة ذات الصـ ــلة ،هدا زيادة الو ض بالم ـ ــاامات الهامة لعلوض وت نولوايا الفلـ ــاف والترويإ لالسـ ــتفادة منها

يي الجهات الفا لة التض تُ ِّ
طبق ُن ُهإ "الص ـ ـ ــحة الواحدة" ،بيية زيادة دد المنرمات والجهات الفا لة األ رى فض
المجا الصحض التض تشارك نشاب فض استاداض لوض وت نولوايا الفلاف؛
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تطلب إلى م(تب اـ ـ ـ ــؤون الفلـ ـ ـ ــاف الااراض ،فض حدود الموارد المتاحة ،تعزيز ناف القدرات

والربط الشـ ــن(ض فض أفري يا وآسـ ــيا والمحيط الهادئ وأمري(ا الالتينية وال اريبض ،مي ال مشـ ــاريع التعاون التقنض

اإلقليمية ،ود م المشـاريع الميدانية الرامية إلى تعزيز التعاون يي قطا ض الفلـاف والصـحة العالمية كاسـتراتيجية

فعالة تهدا إلى تح ــيي اســتاداض لوض وت نولوايا الفلــاف إلتاحة وصــو الدو الم ــتفيدة إلى دمات الصــحة

العالمية ،وإلى االستفادة لى نحو أفلل مي الفرص التض يتيحها التعاون الثنائض أو المتعدد األطراا؛
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تش ـ ـ ـ ـ ــجع الدو األ ل ـ ـ ـ ـ ــاف لى تعزيز الروابط يي األوس ـ ـ ـ ـ ــاب األ اديمية والابراف الوطنييي

واينات تنريم االتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـ ـ ـ ــلطات المعنية بالعلوض والت نولوايا هدا تح ـ ـ ـ ـ ـ ــيي إم(انية الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــو إلى
الت نولوايات الرقمية ونرم المعلومات واستادامها فض مجا الر اية الصحية
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