
 A/AC.105/L.331/Add.7  األمــم المتحـدة  

  

 

 العامةالجمعية  
 

Distr.: Limited 

3 June 2022 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

060622    060622    V.22-03593 (A) 

*2203593*  

   الخارجيلجنة استخدام الفضاء 
 في األغراض السلمية 
 الدورة الخامسة والستون 

    2022حزيران/يونيه    10- 1فيينا،  
 مشروع التقرير   

 
 إضافة   

 
 المرفق   

 
 مشروع قرار بشأن الفضاء والصحة العالمية  

 إنَّ الجمعية العامة، 
كانون   6المؤرخ   54/68، و1996كانون األول/ديســــم ر   13المؤرخ   51/122إلى قراراتها    إذ تشــــير 

كانون األول/   9المؤرخ   66/71، و2004تشـــــــــريت األول/  تو ر  20المؤرخ   59/2، و1999األول/ديســـــــــم ر 
،  2015 يلول/ســ تم ر    25المؤرخ  70/1، و2014ســم ر كانون األول/دي   5المؤرخ  69/85، و2011ديســم ر  

 76/3و  2018ألول/ديســـــــم ر  كانون ا 7المؤرخ   73/91، و2016كانون األول/ديســـــــم ر  6المؤرخ   71/90و
 ،2021تشريت األول/  تو ر  25المؤرخ 

إلى التوصـيا  الواردة ف  الررار المعنون ااألليية الضاـاةيةإ إن ن فيينا أشـان الضاـا   وإذ تشـير  ياـا 
والتنمية البشــريةا، ال ا انتمدم مؤتمر األمم المتحدة اللالا المعن  أاســت شــاا الضاــا  السارد  واســتسدامه ف   

ــلمية يت خدما  الصــــحة العامة مت ، ال ا دنت فيه الدول المشــــاركة إلى اتساذ إدرا ا  لتحســــ ( 1) األغراض الســ
 خ ل توسيع وتنسيق السدما  الضااةية للتط يب نت ُأعد ولمكافحة األمراض المعدية،

إلى ال كرى الســنوية السمســيت لمؤتمر األمم المتحدة األول المعن  أاســت شــاا الضاــا    وإذ تشــير ك ل  
الساصـــة أه والمتعلرة  5ة المواضـــيعية (، واألولوي 50السارد  واســـتسدامه ف  األغراض الســـلمية )اليونيســـ ي  

 بتعزيز التعاون الضااة  مت  دل الصحة العالمية،

_______ ___ 

  1999تموز/يوليه    30- 19تررير مؤتمر األمم المتحدة اللالا المعن  أاست شاا الضاا  السارد  واستسدامه ف  األغراض السلمية، فيينا،   ( 1)  
 . 1 (، الضصل األول، الررار A.00.I.3)منشورا  األمم المتحدة، رقم الم يع  
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ــا  وتط يراتها ف  الجهود الرامية إلى تحريق خطة التنمية    وإذ ترر  ــهال نلول وت نولوديا الضاـ أاهمية إسـ
تمتُّع الجميع أانماط مت  هداا التنمية المســــتدامة أشــــان ضــــمان   3، وال ســــيما الهدا  ( 2) 2030المســــتدامة لعال  

ــحة   ــطلع بها ف  الرطاا المعن  أالصـــ ــحية و الرفايية ف  دميع األنمار، وإذ تدرا  ن األنمال الماـــ عيش صـــ
ف  الضاـــا  يمكت  ن تســـهم ف  التنمية المســـتدامة، ال ســـيما فيما يتعلق أال رامإ الت  تهدا إلى تحســـيت نوعية 

 نسان،الحياة أطراةق شتى، أما ف  ذل  تحسيت صحة اإل

ــا     2 ن الهدا العال  وإذ تؤكد   ــا  لت ليل ( 3) ا 2030مت خطة االضاــ ــسير إمكانا  الضاــ ، المتملل ف  تســ
التحديا  اليومية واالســتضادة مت االبت ارا  ذا  الصــلة أالضاــا  ف  تحســيت نوعية الحياة، يمكت تحخيره مت خ ل  

العالمية، وتحســـــيت اســـــتسدال وتط يق الطب الضاـــــاة  واالبت ارا  تعزيز التعاون المتعلق أالضاـــــا  دنما للصـــــحة  
ــية ال يانا    العلمية والت نولودية ف  ميدان الصـــــــــــــحة العالمية، والتعاون وتبادل المعلوما ، مع حضا خصـــــــــــــوصـــــــــــ
الشــسصــية، وإنداد  دوا  لتحســيت النهوض أالبحوي وتعزيز فعالية التدخ   ف  مجال الصــحة العمومية والرناية 

 ية وتنضي ها ف  الوقت المناسب، وتعزيز بنا  الردرا  ف  مجاال  الطب الضااة  والعلول والت نولوديا، الصح 

أاهمية نلول الضاــا  وت نولوديا الضاــا  والتط يرا  الضاــاةية لتعزيز نلول الحياة الضاــاةية   واقتنانا منها  
ودراســــــــــة األو ،ة نت ُأعد،    ( 4) ط يب نت ُأعد والت نولوديا  الصــــــــــحية الرقمية، ملل الرناية الصــــــــــحية نت ُأعد والت 

أغرض الوقاية مت األمراض ومشـــا ل الصـــحة العالمية ومكافحتها وتعزيز صـــحة اإلنســـان والصـــحة ال ي،ية وصـــحة  
الحيوان والموارد واإلمدادا  الغ اةية، والنهوض أالبحوي الط ية و الممارســا  الصــحية، أما ف  ذل  توفير خدما   

ألفراد والمجتمعا  المحلية أصــــرا الننر نت الموقع الجغراف  كوســــيلة لتعزيز إمكانية حصــــول  الرناية الصــــحية ل 
الت  قدمتها تل  العلول منها أالمســــاهما     وتســــليما الجميع نلى خدما  الصــــحة نلى نحو نادل و ت لضة ميســــورة،  

 ، ف  تل  المجاال   والت نولوديا والتط يرا  الضااةية 

لغرا  الرــاةمــة ف  مجــال  التط يــب نت ُأعــد والرنــايــة الصــــــــــــــحيــة نت ُأعــد  ن مت ال  وإذ ت حا أرلق 
محدودية اإلقبال نلى الت نولوديا  الرقمية ف  ننم الصحة العامة والرناية الصحية، وندل ودود معايير موحدة  

 لتبادل ال يانا  بيت مستلف مصن ِّع  المعدا  الط ية،

نمل لجنة اســـــــتسدال الضاـــــــا  السارد  ف  األغراض الســـــــلمية، وهي،تيها الضرنيتيت   وإذ ت حا أارتياح 
ومكتب شـؤون الضاـا  السارد  التاأع لألمانة العامة ف  مجال الضاـا  والصـحة العالمية، أما ف  ذل  ف  إ ار  

ــيا  مؤتمر األمم المتحدة الل   6فريق العمل   ــحة العامة ال ا  نشـــــي أغرض تنضي  توصـــ الا المعن  المعن  أالصـــ
الساصـة أالمتاأعة،  6أاسـت شـاا الضاـا  السارد  واسـتسدامه ف  األغراض السـلمية، وك ل  مبادرة فريق العمل 

المواضيعية المتعلرة   50مت  ولويا  اليونيس ي   5وفريق الس را  المعن  أالضاا  والصحة العالمية، واألولوية 
ــاة  مت  دل الصــــــحة العالمية ــا  والصــــــحة العالمية التاأع  بتعزيز التعاون الضاــــ ، والضريق العامل المعن  أالضاــــ

للجنة الضرعية العلمية والترنية التاأعة للجنة، وترحب بتررير الضريق العامل نت األنمال الماــــــــطلع بها ف  إ ار  
 ،( 5) خطة نمله المتعددة السنوا 

_______ ___ 

 . 70/1الررار  (2) 
 . 76/3الررار  (3) 
يستسدل مصطلح االتط يب نت ُأعدا نلى نطاق واسع ليشير إلى استسدال االتصاال  السل ية وال سل ية واالتصاال  الساتلية   (4) 

 وت نولوديا المعلوما  لتوفير الرناية الصحية السريرية نت ُأعد، ويشمل العديد مت المجاال  الضرعية النشطة وذا  الصلة،  

 شعان  نت ُأعد، و ب العيون نت ُأعد، و ب األورال نت ُأعد، والصيدلة نت ُأعد، والجراحة ملل  ب الرلب نت ُأعد، والطب اإل 

 نت ُأعد، و ب األمراض الجلدية نت ُأعد وغير ذل  مت المجاال  الت  تشهد تطورا.
 (5) A/AC.105/C.1/121 . 
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ية المســـــــــــــتجدة وحاال  الطوار  مت اآلثار العالمية المدمرة لألمراض المعد  البالغ وإذ يســـــــــــــاورها الرلق 
(، نلى الحياة البشــــــرية 19-األخرى الت  تؤثر نلى الصــــــحة، أما ف  ذل  داةحة مرض فيرون كورونا ) وفيد

انهإ الصــــــــــــــحـة الواحـدةا مت خ ل تعزيز دور الحلول  والمجتمع والتنمـية، وإذ تحـا المجتمع اـلدول  نلى األخـ  ب 
 صحية نت ُأعد، ف   نشطة الرصد والتاهب والتصدا،الضااةية الم ت رة، ال سيما الرناية ال

كيانا  األمم المتحدة والمننما  الحكومية الدولية والحكوما  والرطاا الساص نلى  تشــــجع -1 
 مواصلة التنسيق الضعال ف  دميع األنشطة الضااةية الرةيسية ذا  الصلة أالصحة العالمية؛

التعاون ذا الطاأع الرســم  بيت الســلطا  الصــحية والســلطا  الضاــاةية نلى الصــعيد  تشــجع -2 
 أالشبكا  المتعددة الرطانا  الراةمة الت  تشجع تبادل األف ار بيت قطان  الضاا  والصحة؛المحل ، وترحب 

الدول األناا  نلى إنشا  آليا  ف  مجال  ال ي،ة والحوكمة ت ون مدنومة أسياسا    تشجع -3 
ول دون تيســــــــــــــير  نـامـة، مع إي   االنتبـار الوادـب للجواـنب الرـانونيـة واألخ قيـة، أةيـة إزالـة التحـدـيا  الت  تح

اسـتسدال الت نولوديا  الضاـاةية لدنم الصـحة العالمية، أما فيها حلول التط يب نت ُأعد وغيرم مت الت نولوديا  
 المستجدة، استسداما فعاال؛

الدول األناـا  نلى الترويإ لسـياسـا  وُنُهإ تشـاركية لتبادل ال يانا  المضتوحة   تشـجع  ياـا -4 
ــلة أالصــــحة العالمية،  مت  دل تطوير وتحســــيت ســــ ل الوصــــول إلى كل المعلوما  الجغرافية المكانية ذا  الصــ

 ف  ذل  االستشعار نت ُأعد و يانا  رصد األرض، كلما  مكت؛ أما

ــا   تشــــجع ك ل  -5  ــجيع  نشــــطة  الدول األناــ نلى إتاحة إمكانية التواؤل التننيم  والترن  وتشــ
 البحا واالبت ار مت  دل تيسير تطوير وتط يق نلول وت نولوديا الضاا  ف  قطاا الصحة؛

كيانا  األمم المتحدة والمننما  الحكومية الدولية نلى  ن تســــاند نلى توســــيع نطاق    تحا -6 
ة أالصـــــــــــحة العالمية والصـــــــــــحة العامة، أما ف  ذل  المتعلرة أاألو ،ة تطوير وتط يق الحلول الضاـــــــــــاةية المتعلر

والجواةح، وحاال  الطوار  الت  قد يكون لها تاثير نلى الصـحة واالحتيادا  الصـحية الضردية للدول األناـا ، 
ة  وتوفير فرص نادلة للوصـول إلى تل  الحلول الضاـاةية، وتشـجع نلى تنضي  مجمونة  وسـع مت الحلول الضاـاةي 

 الرامية إلى تحريق التنمية المستدامة، أما ف  ذل  الشرا ا  بيت الرطانيت العال والساص؛

ــا  وال يانا  المشـــاركة نلى الماـــ  قدما ف  دهودها المتعلرة أالوســـم   تشـــجع -7  الدول األناـ
االســـتضادة   الجغراف  لجميع المودودا  المتصـــلة أالننم الصـــحية، أما ف  ذل  ننم المعلوما  الصـــحية، وإتاحة

 مت تل  المودودا  للمساندة نلى بلوغ األهداا المنشودة ف  مجال الصحة؛

الدول األناـــــــــا  نلى إقرار  همية الوصـــــــــول إلى بي،ة الضاـــــــــا  وال ي،ا  المحا ية  تشـــــــــجع -8 
ألغراض البحا والتطوير ف  مجال الصـــحة ونلول الحياة، وال ســـيما ف  مجال صـــحة رواد الضاـــا ،   ( 6) للضاـــا 

 وذل  مت  دل تحريق فواةد ادتماعية واقتصادية نلى كوكب األرض؛

الدول األناا  نلى  ن تعمل بنشاط نلى تعزيز التعاون الدول  ف  ميدان الطب   تشجع  ياا  - 9 
ــان ت افؤ الضر  ــاة  نلى  ســ ــا   الضاــ ــرية للضاــ ــاا البشــ ــت شــ ــلة اســ ــالح مواصــ ــاركيت المهتميت ولصــ ص لجميع المشــ

 السارد ، ونلى تشجيع التنمية والتط يرا  العلمية والت نولودية أما يعود أالنضع ف  مجال الصحة العالمية؛ 

_______ ___ 

 لمحا ية للضاا  الطيران المكافي ل لوغ حالة انعدال الجاذبية، ودراسـا  اُم َزمـة السـريرا لدراسة ت يف الجسم البشرا  تشمل ال ي،ا  ا  (6) 
ال ي،ا  المنعزلة والمغلرة والراسية الت  تحا   بي،ة  مت مع انعدال الوزن، والبعلا  االست شافية إلى الرطب الجنو   ) نتاركتيكا( وغيرم

 رض.الضاا  نلى األ
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الدول األناــــا  نلى إدرا  تدريبا  وتماريت مناســــبة لخيان مدى قدرتها نلى   تشــــجع ك ل  -10 
لت نولوديا  الضاـــاةية نلى النحو المناســـب للتصـــدا لمشـــا ل الصـــحة العالمية مت حيا االســـتعداد اســـتعمال ا

 للتشغيل وتوفر الردرا  والمهارا  ال زمة ل ستجاأة؛

أإنشــا  منصــة مسصــصــة متعددة الجوانب وتعاونية ومتاحة نالميا مررها دنيف أغرض   ترحب  - 11 
رة أالضاـــا  والصـــحة العالمية بيت الدول األناـــا  وكيانا  األمم المتحدة تعزيز التعاون الضعال ف  المســـاةل المتعل 

 وساةر المننما  الدولية والجها  الضانلة ذا  الصلة؛ 

نلى رصـد وقيد دميع األنشـطة الرةيسـية والوثاةق المردعية والسطا ذا  الصـلة أالضاـا   تشـدد  - 12 
ا  األمم المتحدة نلى  ســـان ســـنوا، أما ف  ذل  تل  ف  مجال الصـــحة العالمية الت  تاـــطلع بها  و تعدها كيان 

الت  تاـــطلع بها  و تعدها مننمة الصـــحة العالمية وســـاةر المننما  الدولية والدول األناـــا  ف  لجنة اســـتسدال 
الضاـــا  السارد  ف  األغراض الســـلمية وك ل ، قدر المســـتطاا، المننما  غير الحكومية وســـاةر الجها  الضانلة 

، وتشـدد  ياـا نلى  ن الريد السـنوا لألنشـطة الناتإ نت ذل  ينبغ   ن يوفر مردعا يسـتسدل للوقوا  غير الحكومية 
ــتها، وينبغ  إتاحة اال  ا نليه نلى نطاق واســـــع ألغراض التوعية  نلى اللغرا  الراةمة والضرص المتاحة ومناقشـــ

 وتعزيز التعاون بيت الجها  الضانلة ذا  الصلة ف  ه ا المجال؛ 

أاهمية تحليل وترييم  دوار الجها  الضانلة الحالية ومصـــــــــــالحها ف  مجال الضاـــــــــــا    لمتســـــــــــ  -13 
 والصحة العالمية بهدا تعزيز التآزر والت امل والتعاون والتنسيق بيت دميع الجها  الضانلة؛

نلى الحادة إلى تعزيز التنســــــــيق والتعاون بيت الرطانا  نلى نحو نادل ومســــــــتدال  تشــــــــدد -14 
 نشـطة بنا  الردرا  الماـطلع بها نلى كل مت الصـعيد الدول  واإلقليم  والو ن  ودون الو ن   لاـمان فعالية

 فيما يتصل أاستسدال نلول وت نولوديا الضاا  ف  مجال الصحة العالمية؛

الدول األناــــا  نلى إشــــراا مؤســــســــا  تعليمية وغيرها مت آليا  بنا  الردرا  مت  تشــــجع -15 
ــاا مهارا  وقدرا  ف    ــباا العامليت ف  المجال الصـــــح  ف  مرحلة مبكرة نلى ا تســـ  دل تحضيز المهنييت الشـــ

 مجال الضاا ؛

ــاةر الجها   نلى تعزيز فعاليا  بنا  الردرا ، الت  تننمها كيانا  األمم المتحدة و   توافق -16  ســــــ
الضانلة ذا  الصــــلة، بهدا زيادة الون  أالمســــاهما  الهامة لعلول وت نولوديا الضاــــا  والترويإ ل ســــتضادة منها  
بيت الجها  الضانلة الت  ُتط  ِّق ُنُهإ االصـــــــحة الواحدةا، أةية زيادة ندد المننما  والجها  الضانلة األخرى ف   

 دال نلول وت نولوديا الضاا ؛المجال الصح  الت  تشارا بنشاط ف  استس

ــا  السارد ، ف  حدود الموارد المتاحة، تعزيز بنا  الردرا     تطلب -17  إلى مكتب شــــــــؤون الضاــــــ
ــاريع التعاون الترن    ــيا والمحيا الهاد  و مريكا ال تينية وال اري  ، مت خ ل مشــ ــبك  ف   فريخيا وآســ والر ا الشــ

مية إلى تعزيز التعاون بيت قطان  الضاـا  والصـحة العالمية كاسـتراتيجية اإلقليمية، ودنم المشـاريع الميدانية الرا
فعالة تهدا إلى تحســيت اســتسدال نلول وت نولوديا الضاــا  إلتاحة وصــول الدول المســتضيدة إلى خدما  الصــحة  

 ؛العالمية، وإلى االستضادة نلى نحو  فال مت الضرص الت  يتيحها التعاون اللناة   و المتعدد األ راا

الدول األناـــا  نلى تعزيز الرواأا بيت األوســـاط األ اديمية والس را  الو نييت وهي،ا    تشـــجع  - 18 
تننيم االتصــاال  والســلطا  المعنية أالعلول والت نولوديا بهدا تحســيت إمكانية الوصــول إلى الت نولوديا  الرقمية 

 وننم المعلوما  واستسدامها ف  مجال الرناية الصحية. 

 


