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*2001121*  

  اخلارجيجلنة استخدام الفضاء 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 الدورة السابعة واخلمسون

  ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 

   

      
  مشروع التقرير    

  
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية   -ثالثًا  

  املستدامة
ية يف البند ٧٤/٨٢وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١  ٦، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقن

من جدول األعمال، املعنون "تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية 
  املستدامة".

ــــــي وأملانيا واإلمارات  ٦وتكلَّم يف إطار البند   -٢ من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروس
اإلســالمية) وإيطاليا وبريو وبيالروس وســويســرا  -العربية املتحدة وإندونيســيا وإيران (مجهورية 

والصني وفرنسا وكندا وكينيا واهلند واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء 
  ق هبذا البند.أخرى كلمات تتعل

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٣

 ستة أشهر"، قدَّمه ممثل االحتاد الروسي؛ملدة البعثة املقبلة  :SIRIUS 20/21"بعثة   (أ)  

ألغراض الرصــــد العلمي لألرض واالســــتفادة من الصــــغرية "تطوير الســــواتل   (ب)  
  مه ممثل الفلبني؛الفلبني"، قدَّالبيانات يف 

مه ممثل "من النهوض بالتعليم يف جمال الفضاء إىل النهوض باقتصاد الفضاء"، قدَّ  (ج)  
  سويسرا؛

ماليندي لفائدة مدينة "الدورة التدريبية املعقودة يف مركز بروليو الفضــــــائي يف   (د)  
  مته ممثلة إيطاليا؛البلدان األفريقية"، قدَّ
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جبامعة ‘ التخطيط احلضري ألغراضتسخري الفضاء ’اجلماعي بشأن "املشروع   (ه)  
  مه ممثل جامعة الفضاء الدولية؛الفضاء الدولية"، قدَّ

ع الداخلي ودعم االشــتراء باعتبارمها عنصــرين يف تنمية الصــناعة لدى   (و)   "التوســُّ
  البلدان املستجدَّة يف جمال الفضاء"، قدَّمه ممثل سلوفاكيا؛

  مه ممثل مصر؛ "مبادرة سواتل التنمية األفريقية"، قدَّ  (ز)  

"مبادرة عاملية لتحســــــني ظروف معيشــــــة الشــــــعوب األصــــــلية باســــــتخدام   (ح)  
  مه املراقب عن منظمة كانيوس الدولية.تكنولوجيات الفضاء"، قدَّ

وكان معروضًا على اللجنة الفرعية ورقة اجتماع حتتوي على تقرير عن منتدى الفضاء   -٤
تشرين  ٢٢إىل  ١٨املي املشترك بني األمم املتحدة والنمسا، الذي ُعقد يف فيينا يف الفترة من الع

بل الوصــــول إىل الفضــــاء للجميع" (الوثيقة ٢٠١٩الثاين/نوفمرب  ، بشــــأن موضــــوع "إتاحة ســــُ
A/AC.105/C.1/2020/CRP.11(جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة لكي  ها، ومن املقرر إصـــدار

  .٢٠٢٠اللجنة يف دورهتا الثالثة والستني يف حزيران/يونيه  افيهتنظر 

، الذي اسـتند إىل ٢٠١٩والحظت اللجنة الفرعية أنَّ منتدى الفضـاء العاملي املعقود يف عام   -٥
مها مكتب شـؤون الفضـاء اخلارجي باالشـتراك مع الدول سـلسـلة املنتديات الرفيعة املسـتوى اليت نظَّ

يع املناقشــات حول دور علوم وتكنولوجيا الفضــاء يف تعزيز التنمية على األعضــاء، قد واصــل تشــج
يف ذلك   الصـــــعيد العاملي، ومجع بني اجلهات املعنية من األوســـــاط الفضـــــائية األوســـــع نطاقًا، مبا

املؤسسات احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية وقطاع الصناعة والقطاع 
األكادميية. وكان اجلمع بني ممثلني لألوساط الدبلوماسية املوجودة يف فيينا وقطاع اخلاص واألوساط 

النمســـا ســـوف  الفضـــاء األوســـع نطاقًا موضـــع ترحيب خاص. والحظت اللجنة الفرعية أيضـــًا أنَّ
  وبعد ذلك مرة كل سنتني على مدى املستقبل املنظور. ٢٠٢١تستضيف املنتدى يف عام 

تكنولوجيا الفضـــــاء والتطبيقات الفضـــــائية والبيانات  ية إىل أنَّوأشـــــارت اللجنة الفرع  -٦
واملعلومات املســـتمدَّة من الفضـــاء حتظى باألمهية يف جمال التنمية املســـتدامة من نواح عدة، منها 
صل مبجاالت محاية  سات وبرامج العمل وحتسني تنفيذها بعد ذلك، فيما يت سيا صوغ ال حتسني 

ياه، واستصالح األراضي املتدهورة واألراضي البور، والتنمية احلضرية البيئة، وإدارة األراضي وامل
والريفية، والنُُّظم اإليكولوجية البحرية والســــاحلية، والرعاية الصــــحية، وتغيُّر املناخ، واحلد من 
أخطار الكوارث والتصـــــــدِّي للطوارئ، والطاقة، والبىن التحتية، واملالحة، والنقل واخلدمات 

مات االتصــال يف الريف، والرصــد الســيزمي، وإدارة املوارد الطبيعية، والثلوج اللوجســتية، وخد
  واألهنار اجلليدية، والتنوُّع البيولوجي، والزراعة، واألمن الغذائي.

وأشــارت اللجنة الفرعية أيضــًا، يف ذلك الســياق، إىل املعلومات اليت قدمتها الدول عن   -٧
اتلية دعمًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة، استخدامها للمنصات الفضائية والنظم الس
دور تطبيقات  املجتمع وحتسني فهمه فيما خيصُّ توعيةوكذلك عن إجراءاهتا وبراجمها الرامية إىل 

علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء يف تلبية االحتياجات اإلمنائية، وعن أنشـــــطة التعاون الرامية إىل بناء 
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والتدريب يف جمال اســــــتخدام تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء القدرات من خالل التعليم 
  ألغراض التنمية املستدامة.

اللجنة، باالشــــتراك مع جلنتيها الفرعيتني  ويف هذا الصــــدد، الحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٨
وبدعٍم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، منوٌط هبا دور أساسي يف تعزيز التعاون الدويل وبناء 

  ات دعمًا للتنمية االقتصادية واالجتماعية.القدر

أنَّ علوم وتكنولوجيا الفضــــاء تنطوي على إمكانية إطالق شــــرارة بعض الوفود  ورأت  -٩
من الضروري تدعيم الفرص القائمة وإجياد فرص ف التقدُّم التكنولوجي يف البلدان النامية، ومن مثَّ

ادرة على الوصــــــول إىل الفضــــــاء واالنتفاع من الفوائد جديدة لضــــــمان تزايد عدد الدول الق
املستمدة من األنشطة الفضائية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز التعاون الدويل من أجل إرساء البىن 
التحتية الفضــائية املحلية، مع مراعاة احلاجة إىل حتفيز الصــناعة الفضــائية وقطاع الفضــاء عمومًا، 

  وخصوصًا يف البلدان النامية. 
وُرئي أنَّ من الضـــــروري بناء القدرات الوطنية الالزمة للتعامل مع البيانات واملعلومات   -١٠

املســتمدة من الفضــاء، وتعزيز التعاون الدويل على تبادل بيانات االســتشــعار عن بعد والبيانات 
والتكنولوجيا وتشــــــجيع البحوث اإلقليمية والدولية، وتيســــــري نقل املعارف  اجلغرافية املكانية،

والعلوم وتبادل اخلربات املكتســبة يف جمال اســتخدام اخلدمات املســتندة إىل تكنولوجيات فضــائية 
  هبدف حتقيق التنمية املستدامة.

  

  األجسام القريبة من األرض  -تاسعًا  
 ١٢اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ، نظرت٧٤/٨٢وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١١

  من جدول األعمال، املعنون "األجسام القريبة من األرض".

ــــــي ومجهورية كوريا  ١٢وتكلَّم يف إطار البند   -١٢ من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروس
والصني وكندا واملكسيك والواليات املتحدة واليابان. وتكلَّم أيضًا املراقبان عن الشبكة الدولية 
لإلنذار خبطر الكويكبات (الشـــــبكة الدولية) والفريق االســـــتشـــــاري املعين بالتخطيط للبعثات 

. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضــــاء أخرى الفضــــائية (الفريق االســــتشــــاري)
  كلمات تتعلق هبذا البند.

  العروض اإليضاحية التالية: ١٢وُقدِّمت يف إطار البند   -١٣

ــــــام القريبة من األرض بناًء على عمليات   (أ)   "حتديد البارامترات الفيزيائية لألجس
  ي؛مه ممثل االحتاد الروسالرصد بالرادار"، قدَّ

"التعاون الدويل يف جمال رصـــد األجســـام القريبة من األرض يف إطار مشـــروع   (ب)  
  مه ممثال االحتاد الروسي؛الشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية"، قدَّ

ملمح جديد ملشــكلة  :"2I/Borisov""أول مذنَّب يف الفضــاء الواقع بني النجوم   (ج)  
  األجسام القريبة من األرض"، قدَّمه ممثل االحتاد الروسي.
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ية والفريق   -١٤ لدول كة ا ــــــب ما الش قدَّمته لة  حا ية إىل تقريري  نة الفرع ــــــتمعت اللج واس
ــــــبكة الدولية والفريق  ــــــتشـــــــاري، والحظت مع التقدير اجلهود اليت يبذهلا كلٌّ من الش االس

شاري من أجل تبادل املعل شاف األجسام القريبة من األرض اليت ُيحتمل االست شأن اكت ومات ب
أن تشــكل خطرًا ورصــد تلك األجســام وحتديد خصــائصــها الفيزيائية هبدف ضــمان أن تكون 
مجيع الدول على علم مبا تنطوي عليه تلك األجسام من خماطر حمتملة، وخصوصًا البلدان النامية 

  األجسام القريبة من األرض والتخفيف من آثاره.  ذات القدرة املحدودة على التنبُّؤ بارتطام

 ٤٠والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الشبكة العاملية للمراصد الفلكية، اليت تضم مراصد يف   -١٥
مليون حالة رصد لكويكبات ومجعت تعليقات بشأهنا يف  ٢٧,٨بلدًا، قد سجلت ما يقرب من 

، كان عدد ما هو معروٌف من ٢٠٢٠شــــــباط/فرباير  ٥والحظت أيضــــــًا أنَّه يف  .٢٠١٩عام 
جسمًا اكُتشفت  ٢ ٤٣٣جسمًا، مبا يف ذلك  ٢٢ ٢١٢األجسام القريبة من األرض قد جتاوز 

عام  ها ٢٠١٩يف  فة  ٢ ٠٠٠اآلن حنو حىت ، ُفهرس من هتا إىل مســـــــا مدارا هتا  خذ كويكب أ
  ماليني كيلومتر من مدار األرض. ٨تتجاوز   ال

عدد املوقعني على إعالن النوايا اخلاص بالشبكة الدولية قد  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -١٦
عامل؛ وأنَّ ٢٥بلغ  حناء ال عًا من مجيع أ قاريب  موقِّ فة متنوعة من امل طائ لديهم  ئك املوقعني  أول

األرضية والفضائية اليت تتيح هلم اكتشاف األجسام القريبة من األرض ورصدها، ولديهم أيضًا 
دارات والتنبؤ حباالت االرتطام املحتملة ومنذجة آثار االرتطام قدرات يف جماالت حســــــاب امل

املحتملة. ويتوىل تنســــيق أعمال الشــــبكة الدولية مكتب تنســــيق الدفاع الكوكيب التابع لإلدارة 
  الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء بالواليات املتحدة (ناسا).

مركز الكواكب الصــغرية اســم الكويكب الذي أطلق عليه  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -١٧
"2019 OK" على مســـــــافة  ٢٠١٩متوز/يوليه  ٢٤متر، مرَّ يف  ١٠٠، والذي يقدَّر قطره بنحو

ســـاعة فقط من اكتشـــافه من قبل أحد أعضـــاء  ١٢كيلومتر من ســـطح األرض بعد  ٧٢ ٠٠٠
ــــــبكة الدولية، وهو املرصـــــــد اجلنويب ألحباث الكويكبات القريبة من األرض يف الربازيل،  الش
وينطوي ذلك على أدىن مســـــــافة اقتراب من األرض من بني وقائع مرور جســــــم هبذا احلجم 

  ئة األخرية. ابالقرب من كوكب األرض يف السنوات امل

الصـــدد، أشـــارت اللجنة الفرعية إىل احلاجة إىل أن يواصـــل أعضـــاء الشـــبكة ويف هذا   -١٨
الدولية املوقعون حتســــني قدراهتم على اكتشــــاف الكويكبات واملذنبات وحتديد خصــــائصــــها 

ا تشــــكِّله من أخطار حمتملة على كوكب األرض، والعمل على التمكني من اتِّخاذ واإلبالغ عمَّ
مل ية من اآلثار ا قا حد. إجراءات للو ها إىل أدىن  يل من طام الكويكبات أو التقل حلاالت ارت دمرة 

 ه يف حال وجود جســــم قريب من األرض ينطوي على خطر ارتطام ُيعتدُّ به، فإنَّوُأشــــري إىل أنَّ
الشـــبكة الدولية ســـوف توفِّر أفضـــل املعلومات املتاحة لديها وتعمِّمها على الدول األعضـــاء من 

  رجي.خالل مكتب شؤون الفضاء اخلا

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ عضـو الشـبكة الدولية وعامل الفلك اهلاوي غينادي بوريسـوف   -١٩
، باستخدام مرصد مارغو الذي يقوم ٢٠١٩آب/أغسطس  ٣٠من االحتاد الروسي، قد اكتشف يف 
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ة ويعود منشؤه إىل خارج املجموع "2I/Borisov"على تشغيله بصورة مستقلة، مذنبًا ُأطلق عليه اسم 
الشمسية، وهو ما جيعله ثاين جسم على اإلطالق ُيرصد يف الفضاء الواقع بني النجوم، بعد اكتشاف 

  .٢٠١٧يف عام  )Oumuamua(اجلسم املعروف باسم " أومواموا" 

الفريق االســـتشـــاري قد واصـــل عمله يف إطار خطة عمله  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٢٠
ودًا مجاعية هبدف التأهب للتصـــدي للمخاطر اليت تشـــكِّلها اليت تتوخَّى بذل أعضـــاء الفريق جه

األجسام القريبة من األرض على كوكبنا من خالل وضع وتنفيذ استراتيجيات مالئمة للتخفيف 
ها ، وأنَّقابلة للتعديلمن آثار تلك املخاطر. وأشـــــارت أيضـــــًا إىل أنَّ خطة العمل ال تزال وثيقة 

صــة للفريق االســتشــاري ضــمن املوقع الشــبكي اخلاص خصــَّ متاحة عرب الصــفحات الشــبكية امل
  بوكالة الفضاء األوروبية.

عضـــــوًا  ١٩ ًاوالحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ الفريق االســـــتشـــــاري يضـــــمُّ حالي  -٢١
مراقبني دائمني، وتتوىل وكالة الفضاء األوروبية رئاسته يف حني يؤدي مكتب شؤون الفضاء  ٦و

الفريق االستشاري، يف اجتماعه الرابع عشر املعقود  ظت كذلك أنَّاخلارجي مهام أمانته. والح
سابعة واخلمسني للجنة الفرعية، قد جدَّ د انتخاب وكالة الفضاء األوروبية بالتزامن مع الدورة ال

   .٢٠٢٢- ٢٠٢٠رئيسًا له يف الفترة 

املعلومات عن األنشـــــطة والحظت اللجنة الفرعية أنَّ الفريق االســـــتشـــــاري قد تبادل   -٢٢
اجلارية واملخطط هلا اليت يضــــطلع هبا أعضــــاؤه بالتعاون فيما بينهم على الصــــعيد الدويل، مبا يف 

ــــا ــــاف  )Hayabusa-2" (٢-ذلك بعثتا إعادة العيِّنات "هايابوس ــــتكش التابعة للوكالة اليابانية الس
خرية هي بعثة دولية التابعة لناســـا، واأل )OSIRIS-REx(ريكس" -الفضـــاء اجلوي و"أوســـرييس

بار املزدوج إلعادة توجيه الكويكبات  يابان؛ وبعثة االخت شـــــــاركت فيها فرنســـــــا وكندا وال
)DART(  ،ـــار ـــا واملخطط إلجرائها هبدف اختبار تقنية االرتطام احلركي حلرف املس التابعة لناس

تاحة تقييم بعد االرتطام التابعة لوكالة الفضــــاء األوروبية والرامية إل )Hera(وبعثة املتابعة "هريا" 
املوفدة إىل أحد  )Comet Interceptor(الختبار حرف املسار، وكذلك بعثة "كوميت إنترسبتور" 

. والحظت )Phaethon() املوفدة إىل الكويكب "فايثون" +Destinyاملذنبات، وبعثة "دستيين+" (
ثات أخرى الختبار طرائق ع على االضــطالع ببعاللجنة الفرعية أنَّ الفريق االســتشــاري قد شــجَّ

حرف مســـــارات األجســـــام اخلطرية، وكذلك على إجراء بيان عملي لتنفيذ بعثة قابلة للنشـــــر 
الســــــريع بغيـة التحليق القريـب من كويكـب أو مـذنـب حمتمـل اخلطورة أو االلتقـاء بـه جلمع 

  املعلومات األساسية عنه. 

التابع ص املعين باملســــــائل القانونية الفريق العامل املخصــــــَّ  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٢٣
، قد قدَّم إىل الفريق االســتشــاري، يف اجتماعه ٢٠١٦يف عام الذي أســســه لفريق االســتشــاري ل

أوليًّا وتقييمًا للســــياق القانوين احلايل، وكذلك للمســــائل  الرابع عشــــر، تقريرًا يتضــــمن حتليًال
كيب. وسيواصل الفريق العامل تقدمي املشورة والقضايا القانونية ذات الصلة املتعلقة بالدفاع الكو

  إىل الفريق االستشاري بشأن املسائل املتعلقة بعمله. 
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املؤمتر الدويل الســادس للدفاع الكوكيب، الذي اســتضــافته  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٢٤
ــــــا، قد ُعقد يف مدينة كولدج بارك بوالية مرييالند يف الواليات املتحدة، يف الفترة   ٢٩من ناس

، حبضور خرباء من شىت أحناء العامل، من ذوي الدراية الفنية ٢٠١٩أيار/مايو  ٣نيسان/أبريل إىل 
 اســـتحداثعها وحتديد خصـــائصـــها وبالتدابري الرامية إىل اكتشـــاف الكويكبات واملذنبات وتتبُّ

  أساليب ملنع وقوع املخاطر الطبيعية اليت تترتب على احتمالية ارتطامها باألرض. 

املؤمتر الدويل الســابع للدفاع الكوكيب ســوف ُيعقد يف  وأشــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ  -٢٥
، وســوف يســتضــيفه ٢٠٢١نيســان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٦مركز فيينا الدويل يف فيينا يف الفترة من 

  ضاء اخلارجي. مكتب شؤون الف

وأشــارت اللجنة الفرعية أيضــًا إىل أنَّ االجتماع املقبل للجنة التوجيهية للشــبكة الدولية   -٢٦
يف  ٢٠٢٠واالجتماع اخلامس عشر للفريق االستشاري سوف ُيعقدان يف أواخر أيلول/سبتمرب 

  منطقة بوسطن بالواليات املتحدة.
  

  الفضاء والصحة العاملية  -ثالث عشر
قًا  -٢٧ مة وف عا ية ال ند ٧٤/٨٢ لقرار اجلمع ية يف الب جدول  ١٦، نظرت اللجنة الفرع من 

  ".الفضاء والصحة العامليةاألعمال، املعنون "

من جدول األعمال ممثِّلو االحتاد الروســــي وإندونيســــيا وبريو  ١٦وتكلَّم يف إطار البند   -٢٨
الصني واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى وسويسرا و

  ممثلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا البند.

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٢٩

  العاملية"، قدَّمته ممثِّلة اليابان؛ ة"أنشطة اليابان من أجل الصح  (أ)  

"نقل املعارف من جمال طب الفضــــــاء إىل جمال الصــــــحة العاملية على كوكب   (ب)  
  مه ممثِّل الربازيل؛األرض"، قدَّ

"فريق املشــاريع املعين بالطب الفضــائي وعلوم احلياة الفضــائية، التابع للمجلس   (ج)  
مه املراقب عن املجلس االســـتشـــاري جليل قدَّاالســـتشـــاري جليل الفضـــاء؛ الرؤى واألنشـــطة"، 

  الفضاء؛ 

ية يف إدارة األزمات الصــــــحية: جتربة يف الترمجة   (د)   ية املكان "التطبيقات اجلغراف
  مته ممثلة أستراليا.املعرفية وخريطة طريق"، قدَّ

سات   -٣٠ سيا سئلة املتعلقة بال سُتعرض على اللجنة الفرعية الردود الواردة على جمموعة األ و
والتجارب واملمارسات يف جمال تسخري علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض الصحة العاملية (انظر 

، والــــوثــــيــــقــــة A/AC.105/C.1/117/Add.1، والــــوثــــيــــقــــة A/AC.105/C.1/117الــــوثــــيــــقــــة 
A/AC.105/C.1/117/Add.2(.  
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، دعت اللجنة الفرعية، يف جلســتها ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠وعمًال بالفقرة   -٣١
شباط/فرباير، فريقها العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية لالنعقاد برئاسة  ٣املعقودة يف  ٩١٥

  أنطوان غايسبولر (سويسرا).

هبا الدول  تضـــــطلعاواســـــعة من األنشـــــطة اليت الجموعة املوالحظت اللجنة الفرعية   -٣٢
األعضــــاء يف املجاالت ذات الصــــلة بالفضــــاء والصــــحة العاملية، مثل التطبيب عن ُبعد وتقدمي 
املشــورة الطبية عن ُبعد وعلوم احلياة الفضــائية وتكنولوجيات الفضــاء ودراســة األوبئة عن ُبعد 

ا يف ذلك البحوث الفضـــائية، مبإجراء فيها التصـــدي لألوبئة)، ومن خالل   وإدارة الكوارث (مبا
  على منت حمطة الفضاء الدولية. 

الوقاية من وســــلَّمت اللجنة الفرعية بإســــهام علوم وتكنولوجيا الفضــــاء وتطبيقاهتا يف   -٣٣
ومكافحتها وتعزيز الصحة والرفاه البشريني ومعاجلة مسائل الصحة العاملية، والنهوض  األمراض

عاية الصـــــحية لألفراد واملجتمعات بالبحوث الطبية واملمارســـــات الصـــــحية وتوفري خدمات الر
  املحلية، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية اليت تقلُّ فيها فرص احلصول على الرعاية الصحية.

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ هنــاك حــاجــة إىل تعزيز التعــاون والتنســــــيق فيمــا بني   -٣٤
لدول وكيانات األمم املؤســســات وفيما بني التخصــصــات مبشــاركة مجيع اجلهات املعنية، مثل ا

املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية، وكذلك األوســـاط الطبية والفضـــائية، من 
   .٢٠٣٠أجل حتقيق األهداف املتعلقة بالصحة من خطة التنمية املستدامة لعام 

لصــحة العامة هو التأثري إحدى املســائل الرئيســية اليت هتمُّ املســؤولني يف جمال ا أنَّ وُرئي  -٣٥
ســــواتل األرصــــاد اجلوية ذات املوقع الثابت بالنســــبة لألرض اليت  الناجم عن تلوُّث اهلواء، وأنَّ

ُتستخدم للتنبؤ باألحوال اجلوية ميكن أن تؤدي دورًا هامًّا يف حتسني فهم االنبعاثات واالجتاهات 
  واآلثار فيما يتعلق مبلوثات اهلواء وطبقة األوزون.

شباط/فرباير، تقرير الفريق […] املعقودة يف […] وأقرَّت اللجنة الفرعية يف جلستها   -٣٦
  العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية، الوارد يف املرفق [...] هبذا التقرير.

  


