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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 الدورة التاسعة والخمسون 

    2022شباط/فبراير    18- 7فيينا،  
 مشروع التقرير   

 
 الفضاء والصحة العالمية  - ثالث عشر 

من جــدوا األامــاا الم ن      16، نظرت اللعنــع العرة ــع فب البنــد  76/76وفقــال لقراا العمة ــع ال ــامــع   -1
 "العضاء والصحع ال الم ع".

إندون ســـ ا وتايلند وســـ اســـرا والصـــين وال ند  من جدوا األاماا ممثل  كل من   16وتكلم فب إطاا البند   -2
. وأثناء التبادا ال ام لآلااء، ألقى ممثل  دوا أاضـــــــــاء أكرم أيضـــــــــا كلمات ع وال ابا وال اليات المتحدة األمراك  

 البند. تت لق ب ذا

 واستم ت اللعنع العرة ع لل روض اإليضاح ع ال لم ع والتقن ع التال ع: -3

مته ممثلع أسترال ا؛ )أ(   "دوا تكن ل ج ات العضاء فب إدااة أزمع الصحع ال امع"، قدَّ

‘: نـقل التكن ل جـ ا والم ـااي فب تـقاطف العضــــــــــــــاء والصــــــــــــــحـع"،  Space2Health"شــــــــــــــبكـع   )ب( 
مه  ممثل ألمان ا؛ قدَّ

مه ممثل هنغاااا؛ )ج(   "ق اس جراات اإلش اع فب العضاء: االبتكااات ال نغاااع"، قدَّ

"المعااالت الحي اع الاله ائ ع فب معاا صـــحع الالج ين والب ثات العضـــائ ع الا الع األمد"،   )د( 
مته   المعلس االستشااي لعيل العضاء. المراقبع انقدَّ

 وكا  م روضا الى اللعنع العرة ع ما يلب: -4

 (؛A/AC.105/C.1/L.402مشروع قراا بشأ  العضاء والصحع ال الم ع ) )أ( 

مشـــروع تقرار العراق ال امل الم نب بالعضـــاء والصـــحع ال الم ع ان األاماا المضـــالف ب ا  )ب( 
 (؛A/AC.105/C.1/L.403فب إطاا كاع امله المت ددة السن ات )

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
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ــحع ال الم ع واقع اجتماع ت  )ج(  ــاء والصـــ ــع العراق ال امل الم نب بالعضـــ ــمن مقترحا من ائ ســـ تضـــ
ح ا إنشـــــاء شـــــبكع م ن ع بالعضـــــاء والصـــــحع ال الم ع لدام وم اصـــــلع تنعيذ منصـــــع العضـــــاء والصـــــحع ال الم ع 

 ؛(A/AC.105/C.1/2022/CRP.12الم صى ب ا )

العضـــاء بشـــأ   قراا للعمة ع ال امعمشـــروع  مذكرة من األمانع م ن نع " واقع اجتماع تتضـــمن )د( 
 (.A/AC.105/C.1/2022/CRP.21" )والصحع ال الم ع

وأشـــــــاات اللعنع العرة ع إلى طائعع واســـــــ ع من األنشـــــــاع صات الصـــــــلع بالعضـــــــاء والصـــــــحع ال الم ع،  -5
ــع األو  ع ان ُب  فب ــاء ودااســ ــائ ع وتكن ل ج ات العضــ د وإدااة  معاالت مثل التابيب ان ُب د وال م الح اة العضــ

ــائ ع،  الك ااث )بما فب صلك تدابير التصـــــدي ل(و  ع(، وكذلك األنشـــــاع المضـــــالف ب ا من كالا البح ث العضـــ
 يشمل البح ث العاااع الى متن محاع العضاء الدول ع. بما

وســلَّمت اللعنع العرة ع بهســ ام ال م وتكن ل ج ا العضــاء والتاب قات العضــائ ع فب ال قايع من األمراض   -6
ــحع ال الم ع، والن  ض بالبح ث الاب ع  و  ــاثل الصـــــــــ ــا  وافاهه وم العع مشـــــــــ ــحع اإلنســـــــــ مكافحت ا وت زاز صـــــــــ

و الممااســـــات الصـــــح ع وت فير كدمات الراايع الصـــــح ع ل(فراد والمعتم ات المحل ع، بما فب صلك فب المناطق  
 الراف ع التب تقلُّ في ا فرص الحص ا الى الراايع الصح ع.

العرة ـع بقلق الحـالـع االســــــــــــــتثنـائ ـع، صات اةـثاا ال ـالم ـع، وليـدة جـائحـع مرض فيروس  والحظـت اللعنـع -7
(، التب ألحقت أضرااا بمختلف المعتم ات و أح ال ا الصح ع و االقتصاد والس احع والرااضع 19-ث اونا )ث فيد

 والثقافع وغيرها من مناحب الح اة بص اة لم يسبق ل ا مثيل.

بما ل ل م وتكن ل ج ا العضـــاء والتاب قات العضـــائ ع من دوا حي ي فب التصـــدي   ون هت اللعنع العرة ع -8
ــاا  19-لعائحع ك فيد ــاادة الى تتبف المخالاين، وتحديد المناطق المتأثرة، ونمذجع انتشـــ ــم فب المســـ ودوا حاســـ

اادة الى المرض واصد انتقاله، وممااسع ال مل ان ب د، وت فير الخدمات الصح ع ان ُب د، واالتصاا، والمس
 التغلب الى مشاثل ال زلع االجتماة ع.

وأار ت ب ض ال ف د ان ضــرواة ت زاز البحف فب معاا اســتخدام امل ات الرصــد العضــائ ع من أجل   -9
ثات ال  اء، مثل العســـــــــــــ مات الدق قع ) ( واألوزو ، 10PMو 2.5PMالت صـــــــــــــل إلى ف م أفضـــــــــــــل النب اثات مل  ا

 ثات وأثرها الى صحع اإلنسا .واالتعاهات المت لقع بتلك االنب ا

وائب أنه ينبغب تحســـــــين ت افر الب انات العضـــــــائ ع ودقت ا، وت زاز تكملت ا من كالا امل ات الرصـــــــد  -10
 األاض ع، وأ  تك   تلك الب انات متاحع لاائعع واس ع من أصحاب المصلحع.

الم ق دة   955، ااودت اللعنع العرة ع، فب جلست ا  76/76من قراا العمة ع ال امع    11وامال بالعقرة   -11
 شباط/فبراير، اقد فراق ا ال امل الم نب بالعضاء والصحع ال الم ع برئاسع أنا ا  غايسب لر )س اسرا(. 7فب 

ــباط/فبراير، تقرار العراق ال امل الم نب  -12 ــت ا عقو الم ق دة فب عقو شـــــ وأقرَّت اللعنع العرة ع فب جلســـــ
 بالعضاء والصحع ال الم ع، ال ااد فب المرفق الثالف ب ذا التقرار.
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