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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة الثامنة واألربعون

    ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧-٨فيينا، 
   مشروع التقرير    
  الفصل الثاين     
  إضافة    

  الفضاء واملياه     -زاي     
ديسمرب / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٦ من قرار اجلمعية العامة      ٣٩وفقـا للفقرة     -١

 ".الفضاء واملياه"، واصلت اللجنة النظر يف بند جدول األعمال املعنون ٢٠٠٤

وتكـلم يف إطـار البـند ممـثلو شـيلي وفرنسا وكندا وكوبا وكولومبيا والنمسا ونيجرييا                  -٢
والواليــات املــتحدة األمريكــية والــيابان والــيونان واملراقــب عــن بوليفــيا واملراقــب عــن اللجــنة    

 .االقتصادية ألفريقيا

 :ويف إطار البند، استمعت اللجنة إىل العروض التقنية التالية -٣

 ؛)اليونسكو(، قدمته يوالندا بريينغوير "الفضاء واملياه من أجل احلياة" )أ(

 ؛)اليابان(، قدمه توشيهريو أوغاوا "أنشطة اليابان املتصلة بالفضاء واملياه" )ب(

ــياه الدا  " )ج(   ــنظر مــن الفضــاء إىل احملــيطات وامل ــيةال ــاس نوميــان  "خل ــه أندري ، قدم
 ).أملانيا(
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ورحبـت اللجـنة بالـنظر يف هـذا البـند مـن جـدول األعمـال، ألن حـاالت نقـص املياه                        -٤
والفيضـانات تسـبب مشـاكل خطـرية يف الـبلدان النامـية، وميكن للتطبيقات الفضائية أن تسهم                  

يف التنــبؤ حبــاالت يف إدارة مــوارد املــياه بصــورة فعالــة مــن حيــث الــتكلفة وأن تســهم كذلــك   
والحظـت اللجـنة أنه، يف ظل التوزع غري املتساوي         . الطـوارئ املتصـلة باملـياه وختفـيف آثارهـا         

 .ملوارد املياه، حيظى النظر يف البند بأمهية خاصة لدى البلدان النامية

والحظـت اللجنة مشكلة الوصول إىل املياه اليت هي مشكلة واسعة النطاق وما يرتبط               -٥
كلة مـن خسـائر كـربى يف األرواح البشـرية، والحظت أن حق احلصول على املياه                 بـتلك املشـ   

كمــا الحظــت إزديــاد تلــوث املــياه وتدمــري الــنظم       . يرتــبط ارتــباطا وثــيقا بــاحلق يف احلــياة    
اإليكولوجـية، خصوصـا يف الـبلدان النامـية، وكذلـك الصـلة بـني التصـحر واهلجـرة الناجتة عن                     

ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنة أن         . ك واألنشـطة االقتصـادية    نقـص املـياه الالزمـة لالسـتهال       
 .حاالت نقص املياه تلك متثل مصدرا النعدام األمن

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينبغي ملتخذي القرارات ومقرري السياسات أن يستخدموا                -٦
 الفور عـلى نطـاق أوسـع البـيانات العلمـية احملولة إىل معلومات عملية، واليت تكون متاحة على           

ــبؤ حبــاالت الطــوارئ       ــياه والتن ــيقات الفضــائية املخــتلفة، يف جمــايل إدارة مــوارد امل بفضــل التطب
 .املتصلة باملياه والتخفيف من آثارها

ــربوز عــلى       -٧ ــياه حتظــى مبــزيد مــن ال ــياح أن املســائل املتصــلة بامل والحظــت اللجــنة بارت
ــيه األمــم ا    ــية ورحبــت مبــا تول ملــتحدة، وال ســيما الفــريق الرفــيع  جــداول أعمــال التنمــية الدول

والحظت اللجنة  . املسـتوى املعـين بالـتهديدات والـتحديات والتغـيري، مـن اهـتمام هلذه املسألة                 
قرار (فضـال عـن ذلـك التوصـيات ذات الصـلة الـواردة يف إعـالن األمـم املـتحدة بشـأن األلفية                        

 ).٥٥/٢اجلمعية العامة 

دة تركــيز اــتمع الــدويل عــلى املســائل  والحظــت اللجــنة أنــه، مــن أجــل ضــمان زيــا   -٨
/  كـــانون األول٢٣ املـــؤرخ ٥٨/٢١٧املتصـــلة باملـــياه، أعلنـــت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها  

، على أن   "املاء من أجل احلياة   " عقـدا دولـيا للعمـل،        ٢٠١٥-٢٠٠٥، الفـترة    ٢٠٠٣ديسـمرب   
 .٢٠٠٥مارس / آذار٢٢يبدأ يف اليوم العاملي للمياه، 

 اليت  الدولأن البـيانات الفضـائية ميكـن أن تسـهم يف بـناء الـثقة بني                 نة  والحظـت اللجـ    -٩
 وأنـه ال ميكـن الـنظر يف التنمـية االقتصـادية أو االجتماعية أو البيئية بدون                  تتقاسـم مـوارد مائـية     
والحظـت كذلـك أنـه، عـند تقاسـم مـوارد مـياه حمـدودة والتكيف مع                  . الـنظر يف مسـألة املـياه      
 ."مباراة صفرية الناتج"ياه، من املهم االبتعاد عن اإلحساس بأا الطلب املتزايد على امل
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والحظــت اللجــنة الفــرص اجلديــدة للحصــول عــلي بــيانات ومعلومــات مــن منصــات    -١٠
حممولـة يف الفضـاء والحظت أن التطورات يف علوم املياه واستخدام التكنولوجيا الساتلية تتيح               

ها ونوعيتها على الصعيد احمللي، وتتيح كذلك قدرا        رؤيـة أوسـع نطاقـا السـتعمال املـياه وتوافر          
 .أقل من عدم اليقني بشأن التقديرات والتنبؤات احمللية

والحظـت اللجـنة أمهـية فهـم دورة املـاء العاملـية وهطـول األمطار يف إدارة موارد املياه               -١١
 واسعة النطاق   والحظت أيضا أن دورة املاء العاملية     . وإنـتاج األغذيـة وتدبـر الكوارث الطبيعية       

ــية فحســب      ــا فهمــا كــامال بواســطة شــبكات رصــد موقع ويف هــذا الصــدد،  . والميكــن فهمه
الحظـت اللجـنة أن عملـيات الرصد بواسطة السواتل تتيح وسيلة بديلة لرؤية األرض بكاملها                
وأـا أساسـية لفهـم األماكن النائية واليت يتعذر الوصول إليها، خصوصا يف حال حدوث تغري                 

 . املناخمفاجئ يف

والحظــت اللجــنة أنــه ميكــن للســواتل أن توفــر معلومــات عــن حالــة احملــيطات وعــن      -١٢
ــرعدية          ــن العواصــف ال ــبرية م ــداد الك ــن األع ــاف أو ع احــتماالت حــدوث فيضــانات أو جف

والحظـت كذلـك أن العديـد مـن سواتل االستشعار عن بعد قد أسهمت يف حتديد                 . الشـديدة 
 والتغريات يف ، ورطوبـة الـتربة  ، والغطـاء الثـلجي،  الـتهطال مـثل  مؤشـرات خمـتلفة إلدارة املـياه،       

 ودرجــة احلــرارة ات، وتقديــرات التــبخر، الفيضــان الــيت تغمـرها ناطقاملــ و،خمـزون املــياه اجلوفــية 
 ونـوع الغطـاء النبايت       القصـري املوجـة والطويـل املوجـة،        واإلشـعاع وسـرعة الـرياح،      ،السـطحية 
لتقلبــية املناخــية عــلى تكــون املــياه اجلوفــية مــن جديــد،  ، وتــأثري اســتعمال األراضــي واوصــحته

وتركُّــزات الكــتلة احلــيوية املتصــلة باملــياه اجلوفــية، ومنــاذج االرتفاعــات الرقمــية، وكذلــك          
كما الحظت اللجنة   . الـتدفقات النهرية واملستويات العليا للمياه يف األار الكربى والبحريات         

 .انات عن نوعية املياهاستخدام سواتل االتصاالت جلمع البي

يف حل املسائل   ) جيوس(املنظومة العاملية لنظم رصد األرض      والحظـت اللجـنة إسهام       -١٣
املتصـلة باملـياه، مـثل الـنظام الوطـين املـتكامل ملعلومات اجلفاف التابع للواليات املتحدة، الذي                  

 .ميكن أن يساعد على التنبؤ حباالت اجلفاف ومراقبتها

ة أن الـبلدان النامـية قـد نفـذت أو تـنفّـذ عـددا مـن املبادرات الوطنية                   والحظـت اللجـن    -١٤
كمــا . الــيت تــنطوي عــلى تطبــيقات فضــائية إلدارة مــوارد املــياه، مبــا يف ذلــك إدارة الفيضــانات

الحظـت أن عـددا مـن املشـاريع الدولية اليت تنطوي على تطبيقات فضائية قد استهلت، مبا يف                   
يضانات النامجة عن األمطار املومسية يف ماليزيا، واحلصول على ذلـك مشـاريع بشـأن مراقـبة الف        

أحـدث البـيانات املورديـة الدقـيقة، ونشـر املعلومات وإدارة البيئة يف حوض امليكونغ، واستبانة         
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مصـادر جوفـية ممكنة للمياه الصاحلة للشرب يف املناطق املعرضة للجفاف يف الربازيل، وحتسني               
كيـنا فاسـو، واستبانة موائل الناموس الطبيعية والتنبؤ مبخاطر املالريا           إدارة مصـادر املـياه يف بور      

 .يف أفريقيا، وكذلك حتليل دورة املاء العاملية وحتسني دقة التنبؤ بالطقس

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع التقدير بالعرض االيضاحي املتعلق بالتقدم احملرز يف إعداد                 -١٥
ائية الستصــالح حبــرية تشــاد وإدارة مــوارد مشــروع استرشــادي ستســتخدم فــيه تطبــيقات فضــ

والحظت اللجنة أنه قد متت، مبساعدة من مكتب شؤون الفضاء . املـياه يف حـوض حبرية تشاد      
اخلـارجي، إقامـة شـراكة بـني دول احلـوض، مبشـاركة هيـئة حـوض حبـرية تشاد، من أجل بدء                       

 .تنفيذ ذلك املشروع االسترشادي

 الــدول املشــاركة يف املشــروع االسترشــادي بشــأن واتفقــت اللجــنة عــلى دعــوة ممثــلي -١٦
 .حبرية تشاد إىل إبالغ اللجنة يف دورا التاسعة واألربعني بالتقدم احملرز يف تنفيذ املشروع

ــنظر يف موضــوع      -١٧ والحظــت اللجــنة املســامهة اهلامــة يف املشــروع االسترشــادي ويف ال
ــني األ      ــندوة املشــتركة ب ــتها ال ــيت قدم ــياه ال ــة الفضــاء    الفضــاء وامل ــتحدة والنمســا ووكال ــم امل م

احللـول الفضـائية إلدارة املـياه، الـيت عقـدت يف غراتس،             : األوروبـية بشـأن تـزويد العـامل باملـياه         
كما الحظت اللجنة أن املشاركني يف الندوة       . ٢٠٠٤سبتمرب  / أيلول ١٦ إىل   ١٣النمسـا، من    

جات وتوصيات الندوة واستعني    ، لُخصت فيها استنتا   "رؤية غراتس "قـد وضـعوا وثيقة عنواا       
والحظت اللجنة كذلك أن    . ـا عملـيا يف إعـداد املشروع االسترشادي يف حوض حبرية تشاد            

 ٢٠٠٥الـندوة املشـتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية ستتناول يف عام               
 ".محاية موارد املياه واستصالحها: النظم الفضائية"موضوع 

ظـت اللجـنة عـددا مـن املـبادرات الوطنية والدولية اليت جرى االضطالع ا منذ                 والح -١٨
دورــا الســابعة واألربعــني والرامــية إىل بــناء القــدرات يف جمــال اســتخدام التطبــيقات الفضــائية  

ويف هـذا الصـدد، اتفقـت اللجـنة عـلى أن هـناك حاجة إىل متابعة التوصيات اليت              . إلدارة املـياه  
 .األحداث املتعلقة بالفضاء واملياهقدمت يف خمتلف 

والحظـت اللجـنة نقل التكنولوجيات والدراية الفضائية، اليت ميكن استخدامها إلدارة             -١٩
والحظت أيضا املبادرات الرامية إىل تقييم مدى تأهب دول         . مـوارد املـياه، إىل الـبلدان النامـية        

 .أنشطتها املتعلقة بإدارة املياهمشال غرب أفريقيا لتلقي قدرات علمية وتكنولوجية لتعزيز 

وناشـــدت اللجـــنة وكـــاالت الفضـــاء الوطنـــية والدولـــية أن تتقاســـم معارفهـــا وتقـــدم  -٢٠
املســاعدة إىل مؤسســات إدارة املــياه وتدعــم أنشــطة بــناء القــدرات لــدى الــبلدان النامــية عــلى   

 .استخدام التطبيقات الفضائية إلدارة املياه
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اصــة بالســواتل البيئــية املقــبلة الــيت ســوف جتمــع وتنشــر   والحظــت اللجــنة اخلطــط اخل -٢١
بــيانات بشــأن احملــيطات والغــالف اجلــوي واألراضــي واملــناخ والبيــئة الفضــائية عــلى كوكــب   
األرض، وتوفـر بالـتايل قياسـات بيئـية عالــية النوعـية ومسـتدامة لتسـتخدم يف مراقـبة دورة املــاء         

ك املــبادرات املخطــط هلــا والرامــية إىل والحظــت كذلــ. العاملــية وظواهــر الطقــس ذات الصــلة
مراقــبة التقلــبات يف دورة املــاء والكــوارث الطبيعــية، مبــا يف ذلــك األمطــار اجلارفــة واألعاصــري   

 .االستوائية والفيضانات واجلفاف، وكذلك التنبؤ بالطقس

والحظـت اللجـنة أن إدارة مــوارد املـياه ترتــبط ارتـباطا وثــيقا باألحـراج وأن البــيانات       -٢٢
 .الساتلية بشأن األحراج متثل مسامهة هامة لفهم دورة املاء

والحظـت اللجـنة أنـه، نظـرا إىل أن مثـة مسائل عاملية مثل تغري املناخ ورصد األمراض                    -٢٣
واألمــان البشــري تؤثــر عــلى احلــياة اليومــية بصــورة مــتزايدة، يــرجح أن ميــتد دور التكنولوجــيا 

كمــا الحظــت اللجــنة أن مــا    . قات املعــروفة حالــيا الســاتلية مســتقبال خــارج نطــاق التطبــي    
للتكنولوجـيات املقـبلة مـن قـدرات حمسـنة سيساعد على حتسني منتجات املعلومات شبه اآلنية                 

 .وجعلها أيسر استعماال بصورة متزايدة وأكثر توافقا مع غريها من مصادر البيانات

ا التاسعة واألربعني، يف عام  واتفقـت اللجـنة عـلى مواصلة النظر يف هذا البند يف دور             -٢٤
٢٠٠٦. 

  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة                         -حاء   

 وعمـال بالتدابري املتعلقة بطرائق      ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٤٣وفقـا للفقـرة      -٢٥
 كانون  ١٠خ   املؤر ٥٢/٥٦عمـل اللجـنة وهيئتيها الفرعيتني، حسبما أقرا اجلمعية يف قرارها            

، نظـرت اللجـنة يف تشـكيلة مكاتـب اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني للفترة                 ١٩٩٧ديسـمرب   /األول
٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

. وبــول ر) هــنغاريا(وإلــود بــوت ) فرنســا(والحظــت اللجــنة ترشــيح جــريار براشــيه    -٢٦
 يف  ، على التوايل، ملناصب رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي        )بوركيـنا فاسو  (تييندريبـيوغو   

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦األغراض السلمية والنائب األول لرئيسها والنائب الثاين لرئيسها، للفترة 

ملنصـب رئـيس اللجنة    ) شـيلي (والحظـت اللجـنة ترشـيح راميونـدو غونزالـيس أنيـنات              -٢٧
ــترة          ــراض الســلمية، للفـ ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــتابعة للجــنة اس ــية ال ــية القانون الفرع

٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

٢٨- [...] 
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  مسائل أخرى       -طاء   
  املشاركة يف أعمال اللجنة -١ 

، نظـرت اللجـنة يف سبل لتحسني     ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٤٥وفقـا للفقـرة      -٢٩
مشـاركة الـدول األعضـاء واهليـئات الـيت تتمـتع بصفة مراقب يف أعماهلا، بغية االتفاق يف دورا                    

 .احلالية على توصيات حمددة يف هذا الصدد

االجـــتماع املشـــترك بـــني الوكـــاالت املعـــين بأنشـــطة الفضـــاء   والحظـــت اللجـــنة أن  -٣٠
 ٢يناير إىل   / كـانون الثاين   ٣١اخلـارجي، يف دورتـه اخلامسـة والعشـرين، املعقـودة يف فييـنا مـن                 

تعزيز مشاركة مؤسسات منظومة    يف مسألة   قـد نظـر، استجابة لطلبها،       ،  ٢٠٠٥فـرباير   /شـباط 
االجــتماع عــلى أنــه، بيــنما حتــول  واتفــق .  اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتنياألمــم املــتحدة يف عمــل

القــيود املالــية وقــيود املــوارد مــن املوظفــني أحــيانا دون متثــيل بعــض مؤسســات مــنظومة األمــم   
املــتحدة يف مجــيع اجــتماعات اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني، فــيمكن لــتلك املؤسســات أن تعــزز    

 عـندما يطلـب منها ذلك، بشأن مسائل تتعلق ببنود حمددة            مشـاركتها بـإعداد تقاريـر مكـتوبة،       
يف جــدول األعمــال وميكــنها أن تقــدم معلومــات وتقاريــر عــن أنشــطتها املتصــلة بعمــل اللجــنة 

 .(A/AC.105/842)وجلنتيها الفرعيتني 

وأُعـرب عن رأي مفاده أن تجري األمم املتحدة دراسة ملختلف هيئاا اليت تؤثر على                -٣١
 الفضـاء اخلـارجي، مـن أجـل ضمان تقاسم املعلومات وحتديد مسؤوليات كل منها                أنشـطة يف  

بصـورة وافـية، بغـية تفـادي وجـود أي ثغـرات سياسـاتية كـربى واالسـتفادة مـن مجيع الفرص                       
ــيحها اســتخدام الفضــاء يف األغــراض        ــنافع الــيت يت ــتاحة لتيســري ســبل وصــول اجلمــيع إىل امل امل

ــد، يف هــ . الســلمية ــتني    ورأى ذلــك الوف ــرابعة التابع ــتني األوىل وال ــبغي للجن ــه ين ذا الصــدد، أن
للجمعـية العامـة أن تكون لديهما آليات رمسية لتقاسم املعلومات والتعاون يف والياما املتصلة               
بالفضـاء وأنـه ينـبغي ملؤمتـر نـزع السـالح واالحتـاد الـدويل لالتصـاالت وجلنة استخدام الفضاء                     

 تنشئ آلية تشاورية، خصوصا يف جمال املوجودات الفضائية         اخلـارجي يف األغراض السلمية أن     
 .املزدوجة االستعمال

  
  الندوة -٢ 

الفضاء "عنواا  ندوة  حسـبما اتفـق علـيه يف الـدورة السابعة واألربعني للجنة، عقدت               -٣٢
 إليضــاح الفــرص الــيت تــتاح لعــلم اآلثــار بفضــل   ٢٠٠٥يونــيه / حزيــران١٣يف " وعــلم اآلثــار
 .ا الفضاء والتعاون الدويل يف جمال استخدامات الفضاء اخلارجي لألغراض السلميةتكنولوجي
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ــندوة   -٣٣ ــناء ال ــية أث ــبلة لتكنولوجــيا   : "وقدمــت العــروض التال ــية واملق االســتخدامات احلال
مـــبادرة مفـــتوحة بشـــأن اســـتخدام "؛ و)النمســـا(بيكـــيل . ، قدمـــه ل"عـــلم اآلثـــارالفضـــاء يف 

ــتراث العــاملي التكنولوجــيات الفضــائية لدعــ  ــية ال ــانديس . ، قدمــه م"م اتفاق ؛ )اليونســكو(هرين
، قدمه  "واركا-موقع أوروك : وضـع طـرائق أرضـية وفضائية لبحث املواقع األثرية يف العراق           "و
اسـتخدام التطبيقات الفضائية يف االستكشاف والتوثيق       "؛ و )أملانـيا (شـراير   . غ فـان إيـس و    . م

فهــم معلومــات " ؛ و)اجلمهوريــة العربــية الســورية( رقــية .، قدمــه م"يف جمــال اآلثــار يف ســوريا
؛ )الصني(غـوو  . ه، قدمـه  "الـتراث الـثقايف والطبـيعي باسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف الصـني           

فورتيه . ، قدمـه م   "اسـتخدام االستشـعار عـن بعـد وإعـادة البـناء االفتراضـي للمـناظر األثـرية                 "و
 ).إيطاليا(

 نـدوة بشـأن الفضـاء واألحـراج خـالل دورا التاسعة             واتفقـت اللجـنة عـلى أن تعقـد         -٣٤
 .واألربعني

  
  املراقبصفة  -٣ 

ــنة أن  -٣٥ ــاء الحظـــت اللجـ ــد األورويب لسياســـات الفضـ ــو ، املعهـ ــئةوهـ ــية هيـ ــري  دولـ غـ
 لدى اللجنة، وأن املراسالت ذات  دائم للحصـول عـلى صـفة مراقـب    اقـد قـدم طلـب      حكومـية، 

ــي   ــنظام األساســ ــلة والــ ــلمعهدالصــ ــد لــ ــنة    قــ ــية للجــ ــدورة احلالــ ــناء الــ ــر (أتيحــــت أثــ أنظــ
A/AC.105/2005/CRP.6.( 

يونـــيه، طلـــب املعهـــد / حزيـــران١٦ املعقـــودة يف ٥٤٧وقبلـــت اللجـــنة، يف جلســـتها  -٣٦
ومنحـته صـفة املراقـب الدائـم لـدى اللجـنة على أساس أن يقوم املعهد، وفقا التفاق اللجنة يف                     

ة املراقــب للمــنظمات غــري احلكومــية، بــتقدمي طلــب  دورــا الثالــثة والــثالثني فــيما يــتعلق بصــف 
 .للحصول على مركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي

  
  دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل -٤ 

أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي، مــن أجــل التخطــيط لــدور اللجــنة      -٣٧[
 .] يعىن ذا الغرضوأنشطتها يف املستقبل، أن ينشأ فريق عامل خمصص

ورأت وفـود أخرى أن إنشاء فريق عامل من هذا القبيل أمر سابق ألوانه، ويؤدي إىل                 -٣٨[
 .]ازدواج اجلهود احلالية، ويتطلب مزيدا من الدراسة املتعمقة
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  ٢٠٠٧-٢٠٠٦امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  -٥
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦ية املقترحـة لفترة السنتني  على اللجنة امليزانية الربناجمعرضت -٣٩

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن بـرنامج العمـل املقـترح ملكتـب شؤون الفضاء اخلارجي              -٤٠
، مبا يف ذلك األنشطة الواردة يف       يتضـمن األنشـطة الـيت أوصـت ـا اللجـنة وهيئـتاها الفرعيتان              

 ).باء-سالسادالباب ،  A/59/174(خطة عمل اللجنة املضمنة يف التقرير 

 
  الربنامج الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                        -ياء  

اتفقـت اللجـنة عـلى اجلدول الزمين املؤقت التايل لدورا ودوريت هيئتيها الفرعيتني يف             -٤١
 :٢٠٠٦عام 

 
 املكان                 التاريخ 

 فيينا ٢٠٠٦مارس / آذار٣-فرباير/ شباط٢٠ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 فيينا ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣ اللجنة الفرعية القانونية

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 فيينا ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦-٧   يف األغراض السلمية 
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