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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  الدورة اخلامسة واخلمسون
        ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥- ٦فيينا، 

      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    دور اللجنة يف املستقبل  - ياء  
، عمـالً بقـرار   "ملـستقبل دور اللجنـة يف ا "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون         -١

  .٦٦/٧١اجلمعية العامة 
 يف النظـر  مواصـلة  علـى  يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني    تاتَّفقـ أهنـا  واسـتذكرت اللجنـة     -٢

، ملـدة سـنة واحـدة فقـط، والنظـر يف            ٢٠١٢هذا البند يف دورهتا اخلامـسة واخلمـسني، يف عـام            
مـة مـن   تحـديث املقتـرح لورقـة العمـل املقدَّ    مة يف إطار هذا البند، مبـا يف ذلـك ال   املقدَّ راتاملذكّ

حنو وضع سياسـة عامـة لألمـم املتحـدة بـشأن           "، واملعنونة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨رئيس اللجنة للفترة    
  ).A/AC.105/L.278" (الفضاء

ــا والربازيـــل والـــصني    وألقـــى ممثّ  -٣ ــتني وإيطاليـ ــاد الروســـي واألرجنـ ــو االحتـ ــنلـ  زويال وفـ
م بـشأن   وتكلّـ . واليات املتحدة كلمات يف إطار هـذا البنـد        ونيجرييا وال ) البوليفارية-مجهورية(

  .لو دول أعضاء أخرىهذا البند أيضاً، أثناء التبادل العام لآلراء، ممثّ
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املرحلة التالية يف اإلدارة العامليـة      "املعنونة  وأشارت اللجنة مع التقدير إىل ورقة املناقشة          -٤
ــّد)A/AC.105/2012/CRP.4 ("لبحــوث الفــضاء واســتخدامه  ــة احلــايل  ، الــيت ق مها رئــيس اللجن

القــضايا الــشاملة خمتلــف بغــرض حفــز األفكــار والتــشجيع علــى إجــراء حــوار مفتــوح بــشأن    
  .املعروضة على اللجنة

بالفعـل   العديد من املسائل املتصلة بـدورها يف املـستقبل جـرى تناوهلـا            والحظت اللجنة أنَّ    -٥
  . يف أجزاء أخرى من هذا التقريرقد عوجلتولذا فيف إطار بنود أخرى من جدول األعمال، 

 اللجنـــة وجلنتـــها الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة وجلنتـــها الفرعيـــة ورأى بعـــض الوفـــود أنَّ  -٦
ل أرضية مشتركة فريدة من نوعها للنـهوض بالتعـاون الـدويل يف جمـال اسـتخدام               القانونية تشكِّ 

 ولـذلك ينبغـي تكثيـف التفاعـل         الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية علـى الـصعيد العـاملي،             
  .فيما بني هذه اهليئات الثالث بشأن القضايا الشاملة املعروضة عليها

ي إىل آثار إجيابية     استخدام الفضاء لصاحل البشرية سيؤدّ     وأعرب وفد عن رأي مفاده أنَّ       -٧
ساعدة  يـضطلع بـدور أساسـي يف مـ         ميكـن أن   الفضاء   على التنمية الصناعية املستدامة لألمم، وأنَّ     

الوفــد أنــه ينبغــي للجنــة أن ذلــك ويف ذلــك الــسياق، رأى . البلــدان الناميــة علــى حتــسني قــدراهتا
تستكــشف ســبل التعــاون يف املــستقبل مــع هيئــات األمــم املتحــدة األخــرى، مثــل منظمــة األمــم    

، لبيئـة لاملتحدة للتنمية الصناعية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وبرنـامج األمـم املتحـدة               
واللجنــة املعنيـــة بتــسخري العلـــم والتكنولوجيــا ألغـــراض التنميــة التابعـــة للمجلــس االقتـــصادي      

 اليت ميكن لتكنولوجيا الفضاء من خالهلا أن تـسهم يف حتقيـق             السبلواالجتماعي، من أجل إجياد     
اسية الـيت    قـد توضـع نتيجـة لاللتزامـات الـسي          مقبلـة  أهداف إمنائيـة     األهداف اإلمنائية لأللفية وأيِّ   

  ).٢٠+ريو(د هبا الدول األعضاء يف ختام مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة تتعّه
 احلفــاظ علــى الطــابع الــسلمي ألنــشطة الفــضاء يقتــضي مــن    ورأى بعــض الوفــود أنَّ  -٨

فريــق اخلــرباء احلكــوميني  و مــع اللجنــة األوىل للجمعيــة العامــةالتعــاون والتنــسيقاللجنــة تعزيــز 
 الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفـضاء اخلـارجي الـذي أنـشئ              ف بإجراء دراسة بشأن تدابري    املكلَّ

  . ومؤمتر نزع السالح٦٥/٦٨عمالً بقرار اجلمعية العامة 
ن  أعـاله تتـضمَّ    ٢ ورقة العمـل املـشار إليهـا يف الفقـرة            وأعرب وفد عن رأي مفاده أنَّ       -٩

سم بـالغموض،   ة مفـاهيم تتَّـ    عـدَّ هبـا     أنَّ ة، إالَّ أفكاراً مفيدة وميكن أن حتظى بدعم بـصورة عامـ         
 ينبغــي أليِّ ورأى ذلــك الوفــد أنــه ال. ملواصــلة النظــر فيهــاجيــب وضــع أولويــات خمتلفــة وأنــه 

 مقترحــات جديــدة أن تطــرح تفــسرياً جديــداً لألحكــام القائمــة للقــانون الــدويل للفــضاء، وأنَّ 
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 الـصياغة سقة مـع    بغي أن تكون واضـحة ومتَّـ      صياغة تلك املقترحات والتعاريف الواردة فيها ين      
  .واملصطلحات املستخدمة يف اللجنة ويف القانون الدويل للفضاء

تنفيــذ توصــيات مــؤمتر مــن  عمليــا انتــهت اللجنــة قــد وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه مبــا أنَّ  -١٠
ف الفـضاء  النظـر يف عقـد مـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع املعـين باستكـشا            اليونيسبيس الثالـث، فينبغـي      

د  اإلطـار املتعـدّ     يف وقـت مـا يف املـستقبل القريـب، وأنَّ           اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية      
ئ ظروفـاً مواتيـة أكثـر        سـيهيِّ  ٢٠+األطراف اجلديدة الذي سينبثق يف هناية املطـاف عـن مـؤمتر ريـو               

  . ملثل هذه املبادرة
 دورهتـا الـسادسة واخلمـسني، عـام         ووافقت اللجنة على مواصلة النظر يف هذا البند يف          -١١

  .، ملدة سنة واحدة فقط٢٠١٣
    

    مسائل أخرى  - كاف  
، وفقـا لقـرار اجلمعيـة       "مـسائل أخـرى   "نظرت اللجنة يف بند جـدول األعمـال املعنـون             -١٢

  .٦٦/٧١العامة 
ــد ممثّ     -١٣ ــذا البن ــار ه ــات يف إط ــى كلم ــاد الروســي، وأذربيجــان،     وألق ــن االحت ــو كــل م ل

وادور، وأملانيـــا، وإيطاليـــا، وباكـــستان، والربتغـــال، وتركيـــا، واجلمهوريـــة واألرجنـــتني، وإكـــ
التــشيكية، وجنــوب أفريقيــا، ورومانيــا، وسويــسرا، وشــيلي، والــصني، والعــراق، وفرنــسا،         

، ومصر، واملكسيك، واململكـة املتحـدة، والنمـسا، ونيجرييـا،           )البوليفارية-مجهورية (زويال  وفن
ل إكـوادور نيابـة عـن جمموعـة         وألقـى كلمـة أيـضاً كـل مـن ممثّـ           . وهنغاريا، والواليـات املتحـدة    
م وتكلّــ.  والــصني٧٧ل األرجنــتني نيابــة عــن جمموعــة الـــيب وممثّـــدول أمريكــا الالتينيــة والكاريــ

ل فرنـسا   لـو دول أعـضاء أخـرى، وممثّـ        بشأن هذا البنـد كـذلك، أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء، ممثّ              
وألقــى كلمــات  . د األورويب نيابــة عــن االحتــاد األورويب  باالشــتراك مــع املراقــب عــن االحتــا    

ــا وكوســتاريكا   ــون عــن األردن وأرميني ــ. املراقب ــضاوتكلّ ــان عــن املعهــد ا م أي ــبرييإل املراقب -ي
األمريكي لقانون املالحة اجلويـة والفـضاء والطـريان التجـاري واللجنـة العلميـة املعنيـة بالفيزيـاء             

  .األرضية-الشمسية
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ستراتيجي املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية اإلطار اال  -١  
    ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية          ار االستراتيجي املقترح لربنامج     كان اإلط   -١٤
ر  اللجنـة اإلطـا  وأقـرَّت .  معروضاً على اللجنة لتنظر فيـه ))A/67/6) Prog. 5 (٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

  .االستراتيجي املقترح
    

    ٢٠١٥- ٢٠١٤تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   - ٢  
، وعمــال بالتــدابري املتــصلة بطرائــق عمــل اللجنــة   ٦٦/٧١ لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاً  -١٥

، نظــرت اللجنــة يف ٥٢/٥٦هتــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا   حــسبما أقّر)١(وهيئتيهــا الفــرعيتني،
  .٢٠١٥-٢٠١٤كاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة تشكيل م

) اجلزائـر (دت ترشـيح عـّز الـدين أوصـديق           الدول األفريقية قد أيَّـ     والحظت اللجنة أنَّ    -١٦
  ).A/AC.105/2012/CRP.10 (٢٠١٥-٢٠١٤ملنصب رئيس اللجنة للفترة 

لـها  ح إكـوادور ممثّ   ن ترشِّـ  رت أ  قد قرَّ  ي  والكاريب دول أمريكا الالتينية     والحظت اللجنة أنَّ    -١٧
  ).A/AC.105/2012/CRP.20 (٢٠١٥-٢٠١٤ملنصب النائب األول لرئيس اللجنة للفترة 

ملنـصب  ) هنغاريـا  (يلـود بـوت  إدت ترشيح  دول أوروبا الشرقية قد أيَّوالحظت اللجنة أنَّ   -١٨
  ).A/AC.105/2012/CRP.11 (٢٠١٥-٢٠١٤رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية للفترة 

أوفـه  -دت ترشـيح كـاي   دول أوروبا الغربية ودول أخـرى قـد أيَّـ    والحظت اللجنة أنَّ    -١٩
 ٢٠١٥-٢٠١٤ملنـــــصب رئـــــيس اللجنـــــة الفرعيـــــة القانونيـــــة للفتـــــرة  ) أملانيـــــا(شـــــروغل 

)A/AC.105/2012/CRP.12.(  
حها ملنـصب النائـب الثـاين لـرئيس         ي مرشّـ   الدول اآلسيوية ستسمِّ   والحظت اللجنة أنَّ    -٢٠
  .٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة رهامقّر/لجنةال
    

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

، املرفق الثاين، )A/58/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم أيضاً 
  .التذييل الثالث
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    عضوية اللجنة  - ٣  
 الطلــب وُعــرض. أحاطــت اللجنــة علمــا بطلــب أرمينيــا االنــضمام إىل عــضوية اللجنــة   -٢١

  .A/AC.105/2012/CRP.7واملراسالت ذات الصلة على اللجنة يف ورقة غرفة االجتماعات 
 الطلـب   وُعـرض . وية اللجنـة  وأحاطت اللجنة علما بطلب كوستاريكا االنـضمام إىل عـض           -٢٢

  .A/AC.105/2012/CRP.6 واملراسالت ذات الصلة على اللجنة يف ورقة غرفة االجتماعات
 الطلـب   رضوعُـ . وأحاطت اللجنة علمـا بطلـب األردن االنـضمام إىل عـضوية اللجنـة               -٢٣

  .A/AC.105/2012/CRP.5 واملراسالت ذات الصلة على اللجنة يف ورقة غرفة االجتماعات
]…[  
    

    مركز املراقب  - ٤  
يبريي األمريكي لقانون املالحـة اجلويـة والفـضاء    إلأحاطت اللجنة علما بطلب املعهد ا    -٢٤

وُعــرض الطلـــب  . والطــريان التجــاري للحــصول علــى مركــز املراقــب الــدائم لــدى اللجنــة         
  .A/AC.105/2012/CRP.9واملراسالت ذات الصلة على اللجنة يف ورقة غرفة االجتماعات 

رت اللجنة توصية اجلمعيـة العامـة بـأن متـنح، يف دورهتـا الـسابعة والـستني، املعهـد                    قرَّو  -٢٥
يبريي األمريكـي لقـانون املالحـة اجلويـة والفـضاء والطـريان التجـاري مركـز املراقـب الـدائم                     إلا

م يف طلبــه وثــائق تــشري إىل أنــه حيظــى مبركــز  املعهــد قــَدوأشــارت اللجنــة إىل أنَّ. لــدى اللجنــة
  .١٩٧٦ لدى اجمللس االجتماعي واالقتصادي منذ عام  خاصاستشاري

.  األرضـية  -وأحاطت اللجنـة علمـا بطلـب اللجنـة العلميـة املعنيـة بالفيزيـاء الشمـسية                    -٢٦
ــات      ــة االجتماعــ ــة غرفــ ــة يف ورقــ وُعــــرض الطلــــب واملراســــالت ذات الــــصلة علــــى اللجنــ

A/AC.105/2012/CRP.8.  
رت اللجنة توصية اجلمعيـة العامـة بـأن متـنح، يف دورهتـا الـسابعة والـستني، اللجنـة                    وقرَّ  -٢٧

 علـى أن تقـوم      لـدى اللجنـة    األرضية مركـز املراقـب الـدائم         -العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية     
 الفقـرة  ،A/45/20( اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة والـثالثني       فقت عليه ملا اتَّ هذه اللجنة العلمية، وفقا     

ــسني  ) ١٣٧ ــة واخلمـ ــا الثالثـ ــرة A/65/20(ودورهتـ ــز املراقـــب   ) ٣١١، الفقـ ــنح مركـ ــشأن مـ بـ
هتـا اللجنـة، بتقـدمي طلـب للحـصول علـى            للمنظمات غـري احلكوميـة ووفقـا للممارسـة الـيت أقرَّ           

  .دى اجمللس االجتماعي واالقتصاديمركز استشاري ل
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    املسائل التنظيمية  - ٥  
علــى ، ٢٠١١ يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني، يف عــام  تفقــتَّاأهنــا اســتذكرت اللجنــة   -٢٨

 تنظيم أعمال دوراهتا ودورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة          لتحسني بعض الطرائق    استخدام
قـت   هذه التدابري طُبِّ   ، والحظت بارتياح أنَّ   )٢٩٨، الفقرة   A/66/20( واللجنة الفرعية القانونية  

دت ويف هـذا الـصدد، أكّـ      . ٢٠١٢تني الفـرعيتني يف عـام       بالفعل بنجاح يف دوريت هاتني اللجنـ      
جـدول األعمـال مـن    اجلدول الزمين لبنـود  اللجنة احلاجة إىل أقصى درجة من املرونة يف حتديد        

 العامــة اجللــسات جــدول األعمــال يف النظــر يف بنــود بــني أجــل حتــسني التــوازن إىل أبعــد حــدّ 
  .واألعمال املضطلع هبا يف إطار األفرقة العاملة

 جلعـل الـدورات أكثـر        يف اختـاذ التـدابري التاليـة       من املمكـن النظـر     ورأى بعض الوفود أنَّ     -٢٩
 الوقــت واملــوارد، علــى ســبيل التجربــة، وال ســيما يف ضــوء النتــائج األوىل  توزيــعإعــادة : فعاليــة

مـد البعيـد؛    الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األ          إطار  خذة يف   للتدابري املتَّ 
ب طـرح العديـد مـن بنـود جـدول األعمـال يف آن واحـد للنظـر فيهـا؛ ودمـج بنـود جـدول                           وجتّن

ــة املنحــى؛ والنظــر يف املــسائل       األعمــال؛ واعتمــاد جــدول أعمــال عملــي املنحــى وتقــارير عملي
  . ر من انعقاد الدورات إلتاحة وقت كاف إلجراء مناقشات موضوعيةالتنظيمية يف وقت مبكّ

 يف ورقـة  علـى اللجنـة أن تنظـر يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني         ى بعض الوفود أنَّ   ورأ  -٣٠
  للجنـة الفرعيـة القانونيـة، وعنواهنـا     احلادية واخلمسنييف الدورةغرفة االجتماعات اليت أتيحت  

ــة " ــسائل التنظيميـ ــود أنَّ  ). A/AC.105/C.2/2012/CRP.14" (املـ ــذه الوفـ ــت هـ ــة والحظـ  الورقـ
 يف تنظــيميف األمــم املتحــدة مــن ممارســات جيــدة  يئــات األخــرى املثيلــة اهلتــستعرض مــا تتبعــه 

تقـــارير اهليئـــات احلكوميـــة الدوليـــة، وأنـــه ينبغـــي اســـتخدام مـــضمون هـــذه الورقـــة كأســـاس 
  . للمناقشات بشأن تبسيط وتنظيم أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

ليــة لــدورات اللجنــتني  علــى املــدة احلارأي مفــاده اإلبقــاءوأعــرب بعــض الوفــود عــن    -٣١
ن اللجنة من مواصلة كفالـة سـيادة القـانون يف األنـشطة الفـضائية      الفرعيتني واللجنة لكي تتمكّ 

 امليـدان املـشترك     -  الفضاء اخلـارجي    استخدام والتطوير التدرجيي لقانون الفضاء واحلفاظ على     
 البنـود املوضـوعية     ، ومـن أجـل إتاحـة الوقـت الكـايف للنظـر يف             يف األغراض السلمية   - للبشرية

سيما هبـدف قيـام اللجنـة الفرعيـة القانونيـة بـالنظر يف بنـود                 املدرجة على جدول األعمال، وال    
  .جدول األعمال اجلديدة
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 التــدابري الراميــة إىل جعــل دورات اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني   أنَّورأى بعــض الوفــود   -٣٢
 مـن حيـث إمكانيـة إعـادة     وحة فعـال إىل األمانـة        على املرونة املمن   ر ال ينبغي أن تؤثِّ    ،أكثر فعالية 

  .طرح بنود جدول األعمال للنظر فيها، إذا لزم األمر
ــة      -٣٣ ــة الفرعي ــويل اللجن ــود أن ت ــة ورأى بعــض الوف ــام    والعلمي ــن االهتم ــدا م ــة مزي التقني

  .ب العروض التقنية ذات التوجه التجاريللمسائل املوضوعية وجتّن
 الـيت ُيقـدَّم يف دوراهتـا        ، اللجنة الفرعية العلمية والتقنية    على وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ      -٣٤

ــروض   ــن العـ ــدد مـ ــرب عـ ــضاحيةأكـ ــة،  اإليـ ــتخدام   التقنيـ ــر يف اسـ ــة بـــني  أن تنظـ ــرة الزمنيـ الفتـ
  أكـــرب التقنيـــة، إذا لـــزم األمـــر، مـــن أجـــل إتاحـــة  لتقـــدمي العـــروض اإليـــضاحية االجتماعـــات 

 للنـهوض أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد             للفريق العامل املعـين باسـتدامة        وقت ممكن 
  .بأعماله

    
    مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واخلمسني للجنة  - ٦  

ــسادسة واخلمــسني،       -٣٥ ــة يف دورهتــا ال ــود املوضــوعية التالي ــالنظر يف البن ــة ب   أوصــت اللجن
  :٢٠١٣يف عام 

  .تبادل عام لآلراء  -١  
  . استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةسبل ووسائل احلفاظ على  -٢  
  .اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلمسني تقرير  -٣  
  .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني  -٤  
  .الفضاء والتنمية املستدامة  -٥  
  .ض احلالة الراهنةاستعرا: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  -٦  
  .الفضاء واملياه  -٧  
  .ر املناخالفضاء وتغيُّ  -٨  
  .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -٩  
  .دور اللجنة يف املستقبل  -١٠  
  .مسائل أخرى  -١١  
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، يف "الفـضاء والتنميـة املـستدامة   "ورأت اللجنة أنه ميكن النظر، يف إطـار البنـد املعنـون       -٣٦
اســتخدام تطبيقــات علــوم وتكنولوجيــا : أخــرىالت املواضــيعية التاليــة، مــن بــني جمــاالت  اجملــا

ــة  ــة االجتماعي ــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة    -الفــضاء يف التنمي ــة املــستدامة؛ ونت االقتــصادية والتنمي
  .؛ والتعليم وبناء القدرات)٢٠+ريو(للتنمية املستدامة 

حتفــال بالــذكرى اخلمــسني ألول رحلــة  يــصادف اال٢٠١٣ عــام والحظــت اللجنــة أنَّ  -٣٧
م األمانـة حـدثاً ملـدة نـصف يـوم يتنـاول إسـهام املـرأة يف            قامت هبـا امـرأة، ورأت أن تـنظِّ         فضائية

 هذا احلدث فريقاً من النساء البارزات يف امليادين ذات الـصلة            األنشطة الفضائية، ورأت أن يضمَّ    
،  التجاريـة   والتكنولوجيا، والتعليم واألعمـال    بالفضاء من قبيل االستكشافات الفضائية، والعلوم،     

ويف هـذا الـصدد،     ". اآلنبنـاء املـستقبل     : الفـضاء "والسياسة العامة، وأن يكون موضوع احلـدث        
 للوفود املهتمة على هامش الدورة اخلمسني للجنـة         ختطيطيأن يعقد اجتماع    على   اللجنة   تاتَّفق

  . الفرعية العلمية والتقنية
ــتواتَّ  -٣٨ ــضع األمانــة  علــى نــة  اللجفق ــزمين ألعمــال  أن ت  اللجنــة يف دورهتــا  اجلــدول ال

ــة متكِّــ ٢٠١٣القادمــة، يف عــام   ــة مــن األرض     بطريق ــق العامــل املعــين باألجــسام القريب ن الفري
والفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابعني للجنة الفرعيـة              

  .ستفادة من خدمات الترمجة الشفويةالعلمية والتقنية من اال
إندونيـسيا  مقدَّم مـن    وأحاطت اللجنة علما، يف سياق تبسيط جدول أعماهلا، باقتراح            -٣٩

 البيئيـة  املـسائل ة قـضايا منـها   ، ميكـن أن يـشمل عـدَّ     "الفـضاء وبيئـة األرض    " بعنـوان    بإدراج بند 
 ومـوارد الـنظم   األراضـي واسـتخداماهتا   ر املناخ، والتدهور البيئـي، وتـدهور      تغيُّ: الرئيسية التالية 

  .اإليكولوجية، واألمن الغذائي والصحة
وأكَّد بعض الوفـود أمهيـة دور اللجنـة يف حتديـد املـشاكل الناشـئة عـن قـصور التعـاون                 -٤٠

ــة ودون      ــساحلية واملؤســسات الوطني ــة وال ــاطق البحري بــني املؤســسات املــسؤولة عــن إدارة املن
قاليمية ذات القدرات الفضائية واقترحـوا تـشكيل فريـق رفيـع املـستوى      اإلقليمية واإلقليمية واأل 

يعــاجل تلــك املــسألة عنــدما تنظــر اجلمعيــة العامــة يف البنــد املتعلــق بالتعــاون الــدويل يف اســتخدام 
  .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف الدورة السابعة والستني

    
    الفرعيتنياجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها   - الم  

  جلنتيهـا الفـرعيتني    ودوريت  ت التـايل لـدورهتا      فقت اللجنـة علـى اجلـدول الـزمين املؤقّـ          اتَّ  -٤١
  :٢٠١٣يف عام 
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  املكان  التاريخ  

  فيينا  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢-١١  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  فيينا  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩- ٨  اللجنة الفرعية القانونية

  م الفضاء اخلارجي جلنة استخدا
  يف األغراض السلمية

  فيينا  ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١-١٢

  


