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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  واخلمسونالدورة الرابعة 
        ٢٠١١يونيه / حزيران١٠-١فيينا، 

      تقريرالمشروع     
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

      دور اللجنة يف املستقبل  - ياء  
ة يف إدراج بنـد جديـد   ، نظـرت اللجنـ  ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة ٢  وفقاً للفقرة  -١

 ".دور اللجنة يف املستقبل"عنوانه 

 مـن ذلـك القـرار، أن    ٢٨، يف الفقـرة   الحظت بارتياح واستذكرت اللجنة أن اجلمعية     -٢
، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، يف ورقـة العمـل الـيت قـدمها رئـيس اللجنـة للفتـرة                     ستنظر اللجنة
 ".مم املتحدة بشأن الفضاءحنو وضع سياسة عامة لأل"، بعنوان ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 بــشأنواســتذكرت اللجنــة االتفــاق الــذي توصــلت إليــه يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني    -٣
ــه    ــد عنوانـ ــد جديـ ــستقبل "إدراج بنـ ــة يف املـ ــة    " دور اللجنـ ــا الرابعـ ــال دورهتـ ــدول أعمـ يف جـ

 .واخلمسني، لسنة واحدة فقط، حىت يتسىن للجنة مواصلة النظر يف تلك الورقة
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، ٢٠٠٩-٢٠٠٨لمــة، يف إطــار هــذا البنــد، كــل مــن رئــيس اللجنــة للفتــرة   وألقــى ك  -٤
، وممثلـو الربازيـل واجلمهوريـة التـشيكية والـصني           ٢٠١١-٢٠١٠ونائب رئيس اللجنـة للفتـرة       

 .واملكسيك

، أن ورقـة    )كولومبيـا (، سريو أريبالو يبيس     ٢٠٠٩-٢٠٠٨وبّين رئيس اللجنة للفترة       -٥
وثيقــة إطــار مفــاهيمي ميكنــها أن تعــاجل  ) أ(عبــارة عــن هــي ) A/AC.105/L.278(العمــل تلــك 

 ؛سـيما بالنـسبة للبلـدان ذات القـدرات الفـضائية الناشـئة            الشواغل املتعلقة بشؤون الفضاء، وال    
برنامج استشرايف ال يقتـصر علـى استـشراف األنـشطة الفـضائية املـستقبلية علـى مـستوى            ) ب(

وثيقة أولية ميكـن    ) ج(إلقليمي واألقاليمي؛ و  اللجنة فحسب، بل أيضاً على املستوى الوطين وا       
 .إثراؤها أثناء تنفيذ األنشطة الفضائية وميكن للجنة معاودة النظر فيها مستقبالً

وأعرب عن رأي مفاده أن من املفيد تعزيز منهجيـة الوثيقـة والنظـر يف توسـيع نطاقهـا                     -٦
  .لتشمل عناصر ذات صلة بالتنمية املستدامة

فــاده أن باإلمكــان مواصــلة العمــل علــى الوثيقــة يف إطــار الفريــق   وأعــرب عــن رأي م  -٧
 .العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

ورئي أن عمل اللجنة، فيمـا يتعلـق بـدورها يف املـستقبل، ينبغـي أن يتبـع هنجـاً تعـددياً                        -٨
 . األعضاء يف اللجنةمناقشة البنود اليت هتم الدولوأن يتيح 

وأعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي للجنة تعزيـز أنـشطتها يف جمـال قـانون الفـضاء لكـي                      -٩
تتكّيف مع تغّير اجتاهات األنشطة الفضائية، وأن توسع مـن أعماهلـا يف جمـال حتـسني القـدرات                  

  .الفضائية للبلدان النامية واتباع منهجيات عمل مبتكرة

 البند يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني، عـام      يف هذانظرهاووافقت اللجنة على مواصلة     -١٠
 أن يقـدم صـيغة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨، لسنة واحدة فقط، وطلبت إىل رئيس اللجنة للفتـرة           ٢٠١٢

  .حمدثة لورقة العمل لتنظر اللجنة فيها يف دورهتا اخلامسة واخلمسني
    

   مسائل أخرى - كاف 
فقـا لقـرار اجلمعيـة      و" مـسائل أخـرى   "نظرت اللجنـة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون               -١١

 .٦٥/٩٧العامة 

ــصني           -١٢ ــسرا وال ــشيكية وسوي ــة الت ــو اجلمهوري ــد، ممثل ــذا البن ــار ه ــة، يف إط ــى كلم وألق
ــن ــة(زويال  وف ــة-مجهوري ــات املتحــدة   ) البوليفاري ــا والوالي ــسعودية ونيجريي ــة ال  .واململكــة العربي
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لـو دول أعـضاء أخـرى،       وخالل التبادل العام لآلراء، أدىل بكلمـات بـشأن هـذا البنـد أيـضا ممث               
ــل ــة والكــاريب   وممث ــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتيني ــا نياب ــران    كولومبي ــة إي ــل مجهوري ي وممث

وتكلـم   . والصني، وممثـل هنغاريـا نيابـة عـن االحتـاد األورويب     ٧٧اإلسالمية نيابة عن جمموعة الـ    
ودية نيابـة عـن   وألقـى كـذلك كلمـة ممثـل اململكـة العربيـة الـسع        .أيـضا املراقـب عـن أذربيجـان    

 .رابطة مراكز االستشعار عن بعد يف العامل العريب
    

   ٢٠١٣- ٢٠١٢تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترتني  - ١ 
   ٢٠١٥- ٢٠١٤و

ــة   وعمــال بالتــدابري املتعلقــة بطرائــق عمــل  ٦٥/٩٧وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -١٣ اللجن
، نظــرت اللجنــة يف ٥٢/٥٦معيــة العامــة يف قرارهــا   حــسبما أقّرهتــا اجل)١(وهيئتيهــا الفــرعيتني،

 .٢٠١٣-٢٠١٢الفرعيتني للفترة  تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها

، الـــيت قـــدمت أثنـــاء دورهتـــا الثالثـــة واخلمـــسني يف واســـتذكرت اللجنـــة الترشـــيحات  -١٤
للجنـة الفرعيـة العلميـة     ملناصب رئيس اللجنـة والنائـب األول لـرئيس اللجنـة ورئـيس ا           ،٢٠١٠
 )٢(.، حسبما وردت يف تقريرها عن تلك الدورةوالتقنية

ــة أن   -١٥ ــت اللجنــ ــةوالحظــ ــوتر      جمموعــ ــيح بيــ ــدت ترشــ ــد أيــ ــشرقية قــ ــا الــ  دول أوروبــ
 ٢٠١٣-٢٠١٢املقـــرر للفتــــرة  /ملنــــصب النائـــب الثـــاين لــــرئيس اللجنـــة   ) بولنـــدا (فوالنـــسكي  

)A/AC.105/2011/CRP.3.( 

يـــــة قــــد أيـــــدت ترشــــيح تـــــاري   الــــدول األفريق جمموعـــــة والحظــــت اللجنــــة أن     -١٦
ــسيب ــا(ي  بريــ ــرة    ) نيجرييــ ــة للفتــ ــة القانونيــ ــة الفرعيــ ــيس اللجنــ  ٢٠١٣-٢٠١٢ملنــــصب رئــ

)A/AC.105/2011/CRP.5.(  

) اليابـان (، وافقت اللجنة، على انتخاب ياسوشي هوريكـاوا         ٢٠١٣-٢٠١٢وللفترة    -١٧
 رئـيس اللجنـة ونائـب    ملناصـب ) بولنـدا (وبيـوتر فوالنـسكي    ) الربتغال(وفيليبه دواريت سانتوس    

املقــرر، علــى التــوايل؛ وانتخــاب فــيلكس كليمينتينــو      /رئيــسها األول ونائــب رئيــسها الثــاين   

───────────────── 
انظر  ، املرفق األول؛(A/52/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  )1(  

الثاين،  ، املرفق(A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  أيضاً
  .التذييل الثالث

  .٣٠٣-٣٠١الفقرات ، (A/65/20) ٢٠، امللحق رقم الستون واخلامسةة ، الدوراملرجع نفسه )2(  
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ي   ملنصب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية؛ وانتخاب تـاري بـرييب          ) األرجنتني(مينيكوتشي  
 .ملنصب رئيس اللجنة الفرعية القانونية) نيجرييا(

دول أوروبا الشرقية قد أيـدت ترشـيح إيلـود بـوث            جمموعة  أن  والحظت اللجنة أيضاً      -١٨
 ٢٠١٥-٢٠١٤ملنـــــصب رئـــــيس اللجنـــــة الفرعيـــــة العلميـــــة والتقنيـــــة للفتـــــرة ) هنغاريـــــا(
)A/AC.105/2011/CRP.4.( 
    

   عضوية اللجنة - ٢ 
ــة        -١٩ ــضوية اللجنـ ــضمام إىل عـ ــان االنـ ــب أذربيجـ ــة بطلـ ــت اللجنـ ــة (رّحبـ ــر الوثيقـ  انظـ

A/AC.105/2011/CRP.7.( 

، ٢٠١١وقّررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامـة يف دورهتـا الـسادسة والـستني، عـام                   -٢٠
 .بأن تصبح أذربيجان عضوا يف اللجنة

    
   صفة املراقب - ٣ 

  عــد يف رّحبــت اللجنــة باملعلومــات اإلضــافية املقدمــة مــن رابطــة مراكــز االستــشعار عــن بُ     -٢١
طلــب يــرد  و)٣(.٢٠١٠دورهتــا الثالثــة واخلمــسني يف عــام  العــامل العــريب وفقــاً ملــا طلبتــه اللجنــة يف  

ــة االجتماعـــــات     ــة يف ورقـــــات غرفـــ  A/AC.105/2011/CRP.6 وA/AC.105/2010/CRP.5الرابطـــ
 .A/AC.105/C.2/2011/CRP.11، وAdd.1 وA/AC.105/C.1/2011/CRP.18و

تني، صـفة   وقررت اللجنة أن توصي اجلمعية العامة بأن متنح، يف دورهتا السادسة والس             -٢٢
 .عد يف العامل العريبمراقب دائم لدى اللجنة لرابطة مراكز االستشعار عن ُب

 واسـتناداً إىل اتـصال   )٤(،٢٠١١ووفقاً التفاق اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني، عام      -٢٣
األمانة باللجنة املعنية باملنظمات غري احلكومية التابعـة للمجلـس االقتـصادي واالجتمـاعي وإىل               

علومات اليت حصلت عليها من املوقع الـشبكي لفـرع املنظمـات غـري احلكوميـة التـابع إلدارة            امل
ــات      ــة اجتماعــ ــة غرفــ ــة ورقــ ــدت األمانــ ــة، أعــ ــة باألمانــ ــصادية واالجتماعيــ ــشؤون االقتــ الــ

)A/AC.105/2011/CRP.8 (               تضمنت معلومـات عـن اإلجـراءات املتبعـة حلـصول املنظمـات غـري
 اللجنة املنظمـات    وحثّت .دى اجمللس االقتصادي واالجتماعي    استشاري ل  صفةاحلكومية على   

───────────────── 
  .٣١٠املرجع نفسه، الفقرة  )3(  
  .٣١٣املرجع نفسه، الفقرة  )4(  
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 مراقــب دائــم لــدى اللجنــة والــيت مل تبــدأ بعــد إجــراءات طلــب    صــفةغــري احلكوميــة الــيت هلــا  
 . مراقب لدى اجمللس، أن تفعل ذلك يف أقرب وقت ممكنصفةاحلصول على 

ا الثالثـة واخلمـسني،   وكررت اللجنة التأكيد على االتفاق الذي توصلت إليه يف دورهتـ          -٢٤
، لفتـرة   مراقـب للمنظمـات غـري احلكوميـة       صـفة   ، علـى حنـو مؤقـت،         ُتمنح بأن )٥(،٢٠١٠عام  

 استــشاري لــدى صــفةثــالث ســنوات، إىل أن تــرد معلومــات عــن حالــة طلبــها احلــصول علــى 
 صــفة املراقــب املؤقتــة ميكــن أن متــدد ســنة إضــافية إذا  ؛ وبــأناجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي

 صـفة مراقـب دائـم هلـذه املنظمـات غـري احلكوميـة لـدى                 ؛ وبأن َتمنح اللجنة    األمر ذلك  اقتضى
  . لدى اجمللسصفة استشاريتأكيد منحها 

    
    املسائل التنظيمية  - ٤  

أعــضاء  األمانــة أن تقــوم، بالتــشاور مــع اســتذكرت اللجنــة أهنــا كانــت قــد طلبــت إىل  -٢٥
النظر يف بـ ، ٢٠٠٩ورهتا الثانية واخلمسني، عـام    مكتبها وأعضاء مكتيب هيئتيها الفرعيتني، يف د      

سبل ترشيد استخدام وقت اللجنة وهيئتيها الفرعيتني وحتقيـق االسـتفادة املثلـى منـه، مـع إيـالء                   
االعتبار للحاجة إىل املوازنة بني الفائدة الكبرية اليت تعود هبـا العـروض اإليـضاحية التقنيـة، مـن                   

ايف للنظر الفين يف املسائل املعروضة على اللجنـة وهيئتيهـا           ناحية، واحلاجة إىل إتاحة الوقت الك     
 .الفرعيتني، من الناحية األخرى

ــّر  -٢٦ ــة وأق ــا  توصــيات الت اللجن ــيت أوردهت ــة   ال ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــرات اللجن يف الفق
اللجنـة  الـيت أوردهتـا     توصـيات   الو )٦(دورهتا الثامنة واألربعني   من تقريرها عن أعمال      ٢٢٠-٢١٦

 )٧( دورهتـا اخلمـسني     مـن تقريرهـا عـن أعمـال        ١٩٨-١٩٦ و ١٩٤ الفقـرات  الفرعية القانونيـة يف   
 .بشأن حتسني طرائق عمل هاتني اللجنتني الفرعيتني وحتقيق االستفادة املثلى من عملهما

ــام         -٢٧ ــة واخلمــسني، يف ع ــا الثالث ــة يف دورهت ــه اللجن ــذي قدَّمت ــب ال ــا للطل ، ٢٠١٠ووفق
ــة  ــشأن التوقــف عــن اســتخدام النــصوص غــري املنقَّحــة       نظــرت اللجن ــة ب ــرح مــن األمان  يف مقت

)A/AC.105/C.2/L.282(،اســتخدام هــذه التوقــف عــنوفقــا لــذلك املقتــرح، علــى   ، واتفقــت 
 .٢٠١٢النصوص اعتبارا من دورهتا اخلامسة واخلمسني، اليت سُتعقد يف عام 

───────────────── 
  .٣١١املرجع نفسه، الفقرة  )5(  
  .A/AC.105/987الوثيقة  )6(  
  .A/AC.105/990الوثيقة  )7(  
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ئـق العمـل ذاهتـا الـيت اقترحتـها اللجنـة             طرا أن تتبع يف تنظـيم عملـها      ووافقت اللجنة على      -٢٨
  : ويف هذا الصدد، اتفقت اللجنة على ما يلي.الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية

  ؛توخي أقصى قدر من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال  )أ(  
ن العـروض   دقـائق، وأن تكـو  ١٠ كـل كلمـة، كقاعـدة عامـة،       تتجاوز مـدة  أال    )ب(  

 ١٥اإليضاحية العلمية والتقنية ذات صلة وثيقة ببنود جدول أعمـال اللجنـة، وأال تتجـاوز مـدهتا                  
  وينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود بتجاوزها للفترة املخصصة هلا، حسبما يكون مناسبا؛. دقيقة

يف ينبغي للـدول األعـضاء يف اللجنـة واملـراقبني لـديها إبـالغ األمانـة برغبتـهم                     )ج(  
تقدمي عـروض إيـضاحية علميـة وتقنيـة مـع بيـان البنـد الـذي سـُتلقى هـذه العـروض يف إطـاره،                          

وينبغـي أن تـوفَّر   . وذلك قبل بدء الدورة حرصا على االستفادة املثلـى مـن خطـة عمـل الـدورة             
قائمة بالعروض اإليضاحية جلميع الوفود يف اليوم األول من الـدورة، إلتاحـة إمكانيـة حتـديثها،            

وينبغـي أن تعطـى مـذكرات       . غلق هذه القائمة إثر رفع آخـر جلـسة عامـة يف ذلـك اليـوم               وأن ت 
  .بالنقاط اليت ستتناوهلا العروض اإليضاحية لتيسري الترمجة الفورية

  مـن تقريـر اللجنـة      ٣٢٥واتفقت اللجنة على توسـيع نطـاق األحكـام الـواردة يف الفقـرة                 -٢٩
  . والصني وجمموعات أقاليمية أخرى٧٧جمموعة الـعن أعمال دورهتا الثالثة واخلمسني لتشمل 

أن ، ورأى بعــض الوفــود أنــه ينبغــي اختــصار مــدة دورات اللجنــة الفرعيــة القانونيــة   و  -٣٠
خيـــصص الوقـــت املقتـــصد لـــدورات اللجنـــة أو لـــدورات اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة،   

ــشطة الفــضا   الجتماعــات وخــصوصاً  ــا العامــل املعــين باســتدامة أن ــد ء اخلــارجي فريقه يف األم
غـري الـضروري الـذي يقـع علـى كاهـل       ثقيـل  الايل  وشدَّدت تلك الوفود على العبء املـ    .البعيد

 . بسبب تدين معدل استخدام الوقت املتاحالدول األعضاء

هـي املنتـدى الـدويل     وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ اللجنـة الفرعيـة القانونيـة                    -٣١
يف نقــاش بــشأن اجلوانــب القانونيــة املتعلقــة أن تــشارك للبلــدان الناميــة  الوحيــد الــذي يتــسّنى فيــه

 للجنــة الفرعيــة  املخــصَّصرأت تلــك الوفــود أنَّ ترشــيد الوقــت     و.بأنــشطة الفــضاء اخلــارجي  
 أمثل ينبغي حتقيقهما بـإدراج بنـود موضـوعية يف جـدول األعمـال ملناقـشتها       على حنو واستخدامه  

 لـدورات اللجنـة     املخصَّـصة لـدويل، وأنـه ينبغـي اإلبقـاء علـى املـدة             بغرض تعزيز اإلطار القـانوين ا     
 .النظر يف اجلوانب القانونية ألنشطة الفضاء اخلارجيحبيث ميكن مواصلة الفرعية حالياً 
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    حلقة نقاش خالل دورة اجلمعية العامة السادسة والستني  - ٥  
  مــن٤٢ الفقــرة ، يفرتيــاحأحاطــت علمــا مــع االاســتذكرت اللجنــة أنَّ اجلمعيــة العامــة   -٣٢

عقــد حلقــة نقــاش حــول موضــوع الفــضاء وحــاالت الطــوارئ يف مقــر األمــم   ب،٦٥/٩٧قرارهــا 
 علــى ضــرورة عقــد حلقــة نقــاش أثنــاء  ت، ووافقــ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول١٢املتحــدة يف 

 دورة اجلمعية العامة السادسة والستني حول موضوع تتوىل اللجنة اختيـاره، مـع مراعـاة حلقـات                
 .النقاش اليت عقدت بشأن تغري املناخ واألمن الغذائي والصحة العاملية وحاالت الطوارئ

اتفقــت اللجنــة علــى أن يكــون موضــوع حلقــة النقــاش الــيت ســتعقد يف إطــار اللجنــة  و  -٣٣
الرابعة التابعة للجمعيـة العامـة خـالل دورهتـا الـسادسة والـستني، عنـدما تنظـر يف البنـد املعنـون                

مــسامهة جلنــة    هــو  "ويل يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية    التعــاون الــد "
 اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة    

)A/AC.105/2011/CRP.9(             أعـاله،  [...] ، وسُتوضع الصيغة النهائية هلـذه الوثيقـة وفقـا للفقـرة
 .يع املُتناولة يف إطار حلقات النقاش السابقةومع مراعاة أمهية املواض

   
  مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة اخلامسة واخلمسني - ٦ 

ــالنظر    -٣٤ ــة بـ ــت اللجنـ ــام   ،أوصـ ــسني عـ ــسة واخلمـ ــا اخلامـ ــود ٢٠١٢ يف دورهتـ ، يف البنـ
  :املوضوعية التالية

 .تبادل عام لآلراء  -١  

 .ضاء اخلارجي يف األغراض السلميةسبل ووسائل احلفاظ على استخدام الف  -٢  

تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء   -٣  
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا التاسعة واألربعني  -٤  

 .ية القانونية عن أعمال دورهتا احلادية واخلمسنيتقرير اللجنة الفرع  -٥  

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٦  

 .الفضاء واجملتمع  -٧  

 .الفضاء واملياه  -٨  

 .الفضاء وتغّير املناخ  -٩  
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 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -١٠  

 .قبلدور اللجنة يف املست  -١١  

 .مسائل أخرى  -١٢  

، الـذي أُطلـق     Landsatواتفقت اللجنة على أمهية االحتفال بالذكرى األربعني للساتل           -٣٥
يف إطار أول بعثة لرصد األرض بالـسواتل، والـذي مـا فتـئ يـزود العديـد مـن البلـدان ببيانـات                        

خلامـسة  ، وقرَّرت عقد حلقة نقاش خاصة خـالل دورهتـا ا          ١٩٧٢االستشعار عن بعد منذ عام      
ــام   ــوفري خــدمات الترمجــة       ٢٠١٢واخلمــسني يف ع ــع ت ــل م ــى األق ــا ســاعتان عل ، ُتخــصِّص هل

، وتنظـيم معـرض مكـرَّس هلـذه املناسـبة خـالل تلـك الـدورة، علـى أن                     على حنو كامل   الشفوية
 للوفـود  يوسـُيعقد اجتمـاع ختطيطـ     . تقدم األمانة املساعدة يف إعداد هذه األحـداث االحتفاليـة         

  . واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةالتاسعة األمر على هامش الدورة املهتمة هبذا
واتفقــت اللجنــة علــى إدراج اإلعــالن بــشأن الــذكرى اخلمــسني لتحليــق اإلنــسان يف      -٣٦

الفــضاء والــذكرى اخلمــسني إلنــشاء جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية،   
ــذا الت  ــق األول هل ــوارد يف املرف ــون    ال ــرار املعن ــق مــشروع الق ــر، يف مرف ــدويل يف  "قري ــاون ال التع

، الـذي سـتنظر فيـه اللجنـة الرابعـة للجمعيـة             "استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية        
  .٢٠١١العامة يف عام 

   
  اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني - الم 

  تـايل لـدورهتا ودوريت هيئتيهـا الفـرعيتني         اتفقت اللجنـة علـى اجلـدول الـزمين املؤقـت ال             -٣٧
  :٢٠١٢يف عام 
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