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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واألربعون 

     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ –فرباير  / شباط ٢١فيينا،  
   مشروع تقريرالفريق العامل اجلامع  

  مقدمة -أوال 
ديسمرب / كانون األول  ١٠رخ   املؤ ٥٩/١١٦ من قرار اجلمعية العامة      ١٦وفقـا للفقرة     -١

، عــاودت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف دورــا الثانــية واألربعــني، عقــد الفــريق  ٢٠٠٤
مارس / آذار ٣فرباير إىل   / شباط ٢٣جلسات يف الفترة من     [...] وعقَد الفريق   . العـامل اجلامع  

ــيقات الفضــائية،   . ٢٠٠٥ ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب  ويف تنفــيذ توصــيات  ونظــر الفــريق يف ب
مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض     

، ويف مشـروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني          )اليونيسـبيس الثالـث   (السـلمية   
مارس، / آذار ٣، املعقـودة يف     [...]ويف جلسـته    . ٢٠٠٦للجـنة الفرعـية، الـيت سـتعقد يف عـام            
 .اعتمد الفريق العامل اجلامع هذا التقرير

فرباير، انتخب حممد نسيم    / شـباط  ٢٣ للجـنة الفرعـية، املعقـودة يف         ٦٢٢ويف اجللسـة     -٢
ويف مالحظاته االستهاللية، استعرض الرئيس والية الفريق       . شـاه رئيسـا للفـريق العـامل اجلـامع         

ريق قائمــة باملســائل الــيت ينــبغي لـــه وعرضــت عــلى الفـ . ٢٠٠٥العـامل اجلــامع يف دورتــه لعــام  
 ).A/AC.105/C.1/2005/CRP.8/Rev.1(النظر فيها 
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  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    -ثانيا  
، )A/AC.105/840(عـرض على الفريق العامل اجلامع تقرير خبرية التطبيقات الفضائية            -٣

 .والحظ الفريق أن اخلبرية استكملت تقريرها ببيان

ــزماالت      -٤ وأحــاط الفــريق العــامل اجلــامع عــلما حبلقــات العمــل ودورات التدريــب وال
الطويلــة األمــد ألغــراض التدريــب املــتعمق، وكذلــك باخلدمــات االستشــارية التقنــية، الــيت          

، املــرفق A/AC.105/840(اقترحــت عــلى اللجــنة الفرعــية يف تقريــر خــبرية التطبــيقات الفضــائية  
 ).الثاين

  
فيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء تن -ثالثا 

  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 :عرضت على الفريق العامل اجلامع الوثائق التالية -٥

تقريـــر جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية عـــن تنفـــيذ  )أ( 
 باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف  توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين  

 ؛)A/59/174) (اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.9(حالة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  )ب( 

 اخلطــــــــــوات املقــــــــــبلة : تنفــــــــــيذ توصــــــــــيات اليونيســــــــــبيس الثالــــــــــث )ج( 
)A/AC.105/C.1/2005/CRP.10/Rev.1(؛ 

ــتراح ب )د(  ــيزياء       اق ــية للف ــية الســنوات بشــأن الســنة الدول وضــع خطــة عمــل ثالث
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.13(الشمسية 

 إىل ١٤معلومـات عـن اجـتماع اهليـئة العامـة الرفـيع املسـتوى الـذي سيعقد من                     )ه( 
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.14(، أثناء الدورة الستني للجمعية العامة ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦

اجـراءات حيتمل أن م عددا كبريا من        : فـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث       تن )و( 
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.15(الدول األعضاء 

اقـتراح بـتعديل خطـة العمـل اخلاصـة ببـند جـدول األعمـال املـتعلق باألجسام                    )ز( 
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.18(القريبة من األرض 
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ــتعددة الســنوا   )ح(  ــدة م ــتعلق   خطــة عمــل جدي ــند جــدول األعمــال امل ت بشــأن ب
 ؛)A/AC.105/C.1/2005/CRP.19(باحلطام الفضائي 

مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورــا   )ط( 
 ).A/AC.105/C.1/2005/CRP.20(الثالثة واألربعني 

ية بوضع استراتيجية   وأحـاط الفـريق العـامل اجلـامع مـع الـتقدير بـأن أفـرقة العمـل املعن                   -٦
) ٩التوصية  (وبتبادل املعارف   ) ٤التوصية  (وبالتنبؤ بالطقس واملناخ    ) ١التوصية  (لرصـد البيئة    

ستواصــل ) ١٤التوصــية (وباألجســام القريــبة مــن األرض  ) ١١التوصــية (وبالتنمــية املســتدامة 
 معــية العامــة  مــن قــرار اجل٦عمــلها عــلى تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، عمــال بالفقــرة  

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠، املؤرخ ٥٩/٢

والحـظ الفـريق العـامل اجلامع بارتياح أن أفرقة العمل املعنية بوضع استراتيجية لرصد                -٧
التوصية (وباألجسام القريبة من األرض     ) ١١التوصية  (وبالتنمـية املستدامة    ) ١التوصـية   (البيـئة   
واألربعـني للجنة الفرعية وأبلغت عما أحرزته من تقدم يف      اجتمعـت أثـناء الـدورة الثانـية         ) ١٤

 .عملها

والحـظ الفـريق العامل اجلامع بارتياح أنه على الرغم من أن فريق العمل املعين بالنظم                 -٨
لــن يواصــل عملــه يف شــكل فــريق عمــل فــإن أعضــاءه  ) ١٠التوصــية (العاملــية لســواتل املالحــة 

خدام تطبـيقات النظم العاملية لسواتل املالحة دعما   سيواصـلون عمـلهم عـلى تعظـيم مـنافع اسـت           
وأحـاط الفـريق العـامل عـلما بأن العمل على إنشاء جلنة دولية معنية بالنظم             . للتنمـية املسـتدامة   

 .، قد بدأ بالفعل٥٩/٢ من قرار اجلمعية العامة ١١العاملية لسواتل املالحة، وفقا للفقرة 

ك مناقشات جارية بشأن احتمال مواصلة عمل       والحـظ الفـريق العـامل اجلـامع أن هنا          -٩
وأحاط الفريق العامل علما مع التقدير بعرض ). ٦التوصية (فـريق العمـل املعين بالصحة العامة        

 .منظمة الصحة العاملية تولّي رئاسة ذلك الفريق

وأحــاط الفــريق العــامل اجلــامع عــلما بــأن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي سيســاعد   -١٠
ك عـلى تنسـيق املـرحلة االبتدائـية مـن خطـط عمـلها احملدثـة فيما بني أعضائها                    أفـرقة العمـل تلـ     

ــرقة أو زيادــا    ــيني، مــع الســعي إىل تثبيــت عضــوية األف وسيســاعد املكتــب أيضــا تلــك   . احلال
كما أحاط  . األفـرقة، عـند الطلـب وضـمن حـدود مـوارده، عـلى صـوغ خطـط عمـلها احملدثة                    

شاور مع أعضاء فريق العمل املعين بالصحة العامة بشأن         الفـريق العـامل عـلما بـأن املكتـب سيت          
 .احتمال تولّي منظمة الصحة العاملية رئاسة ذلك الفريق
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واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع على أن يركّز مناقشته على تنفيذ االجراءات الثالثة اليت                  -١١
تعظــيم مــنافع : ، وهــي٥٩/٢تدعــو إلــيها خطــة العمــل الــيت أقــرا اجلمعــية العامــة يف قــرارها   

القـدرات الفضـائية املوجـودة يف تدبـر الكوارث، وتعظيم منافع استخدام النظم العاملية لسواتل                
؛ وتعزيز بناء   )٢٦٩-٢٥٢، الفقرات   A/59/174(املالحـة وتطبـيقاا يف دعـم التنمية املستدامة          

 ).٣١٠-٢٩٩، الفقرات A/59/174(القدرات يف جمال األنشطة املتعلقة بالفضاء 

واتفــق الفــريق العــامل اجلــامع كذلــك عــلى جتمــيع اإلجــراءات املقــترحة يف الفقــرات     -١٢
تنظيم اجتماع للدول األعضاء ووكاالت الفضاء      " مـن خطـة العمـل حتت عنوان          ٣٠٩-٣٠١

 ٣٠٩-٣٠١املهـتمة لـتحديد األطـراف الراغبة يف االضطالع باإلجراءات الواردة يف الفقرات              
 . تقدم يف تنفيذ تلك اإلجراءات املقترحة، بغية إحراز"من خطة العمل

ونظــر الفــريق العــامل يف مــا ميكــن أن تقدمــه جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف           -١٣
األغـراض السـلمية مـن مسامهة يف اجتماع اهليئة العامة الرفيع املستوى للدورة الستني للجمعية       

 شامل للتقدم احملرز يف الوفاء   إلجراء استعراض  ٢٠٠٥سبتمرب  /العامـة، الـذي سـيعقد يف أيلول       
واتفق ). ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة    (بااللـتزامات الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية          

الفـريق العـامل اجلـامع على أنه ينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يسعى للحصول على                 
املستوى وعن إمكانية إسهام جلنة مـزيد مـن املعلومـات عـن تنظـيم اجـتماع اهليئة العامة الرفيع        

اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف ذلـك العمل، وأن يقدم إىل اللجنة تقريرا           
واسـتنادا إىل املعلومات املقدمة من املكتب، ميكن للجنة أن          . عمـا خيلـص إلـيه مـن اسـتنتاجات         

 الرفيع املستوى، ويف اآللية اليت      تـنظر فـيما إذا كـان ميكـنها أن تسـهم يف اجـتماع اهليـئة العامـة                  
 .ستقدم ا تلك املسامهة إذا ما قررت فعل ذلك

والحــظ الفــريق العــامل اجلــامع أن عــددا مــن املــبادرات قــد اختــذ مــن أجــل تشــجيع       -١٤
الشـباب عـلى زيـادة مشـاركتهم يف جمـال العلـوم واهلندسـة الفضـائية، واتفق على دعوة الدول                    

ني الدائمني يف اللجنة، إىل تزويد الفريق العامل اجلامع أثناء الدورة           األعضـاء، وخصوصـا املراقب    
الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعـية بـتقارير عن أنشطتها املتعلقة بترويج العلوم واهلندسة الفضائية                 

 .يف أوساط الشباب
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مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية  -رابعا 
  ية والتقنيةالعلم
أحــاط الفــريق العــامل اجلــامع عــلما بــأن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، وفقــا لقــرار  -١٥

، سـتقدم إىل اللجـنة اقـتراحها بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة             ٥٩/١١٦اجلمعـية العامـة     
 .٢٠٠٦الثالثة واألربعني للجنة الفرعية، اليت ستعقد يف عام 

ل اجلــامع يف خطــة العمــل املــتعددة الســنوات اجلديــدة التالــية فــيما  ونظــر الفــريق العــام -١٦
 :يتعلق بالبنود املزمع إدراجها يف جدول أعمال الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية

، اقترحــته باكســـتان واجلمهوريـــة  ٢٠٠٧الســنة الدولـــية للفــيزياء الشمســـية    )أ( 
 املـــــــــتحدة األمريكـــــــــية   التشـــــــــيكية وفرنســـــــــا واململكـــــــــة املـــــــــتحدة والواليـــــــــات     

)A/AC.105/C.1/2005/CRP.13(؛ 

احلطـام الفضـائي، حسـبما اتفـق علـيه الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضائي                    )ب( 
 ؛)هلذا التقرير[...] من املرفق [...] الفقرة (

ونظــر الفــريق العــامل اجلــامع أيضــا يف تعديــالت مقــترحة عــلى خطــة العمــل املــتعددة    -١٧
 :يتعلق بالبندين التاليني من جدول أعمال اللجنة الفرعيةالسنوات فيما 

اســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، حســبما اتفــق علــيه     )أ( 
من [...] الفقرة  (الفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                 

 ؛)هلذا التقرير[...] املرفق 

 ).A/AC.105/C.1/2005/CRP.18(ة من األرض األجسام القريب )ب( 

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية أن تـنظر يف البـند املتعلق                          -١٨
باحلطـام الفضـائي وفقـا خلطـة العمـل الـيت اتفـق علـيها الفـريق العـامل املعـين باحلطام الفضائي،                        

 . التقريرهلذا[...] من املرفق [...] حسبما وردت يف الفقرة 

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أنـه ينبغي للجنة الفرعية أن تواصل نظرها يف البند                      -١٩
املـتعلق باسـتخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وفقا خلطة العمل اليت اتفق عليها                

 وردت يف   الفـريق العـامل املعـين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، حسبما             
 .هلذا التقرير[...] من املرفق [...] الفقرة 
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واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى تعديـل خطـة العمـل اخلاصـة ببـند جدول األعمال                       -٢٠
 : على النحو التايل٢٠٠٧ و٢٠٠٦املتعلق باألجسام القريبة من األرض لعامي 

  
 ٢٠٠٦عام  

دولـــية عـــن مـــبادراا املـــتعلقة الـــتقارير الـــواردة مـــن الـــدول األعضـــاء واملـــنظمات ال  
باألجســام القريــبة مــن األرض مبــا فــيها البعــثات وأعمــال البحــث واملــتابعة، وكذلــك   

 .اخلطط املتعلقة باألنشطة املقبلة

سـوف يـنظر فـريق العمـل يف اخلطـوات املقـبلة، وخصوصـا امكانـية احلاجة إىل نشاط                     
وينبغي النظر يف ذلك . الدويلآخـر يضـطلع بـه وطنـيا أو إقليميا أو من خالل التعاون              

 .التعاون جنبا إىل جنب مع آفاق املناسقة وسبل توسيع نطاق التعاون

 .٢٠٠٧النظر يف احلاجة إىل فريق عامل يف عام  

حتديـث بـرنامج العمـل اخلـاص بالسـنة الثالـثة حسـب االقتضـاء، والنظر يف احلاجة إىل                  
 .عمل يف فترة ما بني الدورات

  
 ٢٠٠٧عام  

لة الـدول األعضاء واملنظمات الدولية تقدمي تقارير عن جمموعة األنشطة املتعلقة            مواصـ  
 .باألجسام القريبة من األرض

ينـبغي لفـريق العمـل أن يواصـل عملـه ويقـدم اقـتراحات حسب االقتضاء، استنادا إىل                    
 .عمله يف السنة الثانية

ة مـن األرض، واآلليات   الـنظر يف جمموعـة األعمـال األخـرى املـتعلقة باألجسـام القريـب               
 .املناسبة لذلك

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى تعديـل خطـة العمـل اخلاصـة ببـند جدول األعمال                       -٢١
 : على النحو التايل٢٠٠٦املتعلق بدعم تدبر الكوارث باالعتماد على النظم الفضائية لعام 

  
 ٢٠٠٦سنة  

 .، بغية تنفيذهااستعراض توصيات فريق العمل املعين بتدبر الكوارث 
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ندوة ملدة يوم واحد حول تدبر الكوارث مبشاركة مشغلي سواتل  /تنظـيم حلقـة عمـل      
 .األرصاد اجلوية/االتصاالت

تـبادل املعلومـات مـع االحتـاد الـدويل لالتصـاالت وسـائر الوكـاالت املتخصصة داخل                   
 مــنظومة األمــم املــتحدة عــن أنشــطتها ذات الصــلة مبوضــوع دعــم تدبــر الكــوارث        

 .باالعتماد على النظم الفضائية، وكذلك البىن االقليمية املعنية بتدبر الكوارث

واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أن تـنظر اللجـنة الفرعـية، اعتـبارا من دورا الثالثة              -٢٢
، ٢٠٠٧، يف بـند حـول السـنة الدولية للفيزياء الشمسية            ٢٠٠٦واألربعـني، الـيت سـتعقد سـنة         

 :ل املتعددة السنوات التاليةوفقا خلطة العم
  

 ٢٠٠٦سنة  

 ٢٠٠٧تقاريـر عـن األنشـطة التخطيطـية تعدهـا أمانـة السـنة الدولية للفيزياء الشمسية             
وسوف تقدم أمانة السنة الدولية عرضا      . والـدول األعضـاء املهـتمة واملنظمات العلمية       

ياء الشمسية ومبادرة   عـن نـتائج حلقـة العمـل األوىل املشـتركة بـني السنة الدولية للفيز               
 .األمم املتحدة بشأن علوم الفضاء األساسية

  
 ٢٠٠٧سنة  

تقاريـر عـن األنشـطة الوطنـية واإلقليمـية ذات الصـلة بالسـنة الدولية للفيزياء الشمسية                  
.  ، تعدهــا الــدول األعضــاء املهــتمة واملــنظمات العلمــية وأمانــة الســنة الدولــية  ٢٠٠٧

مـات عـن الـتقدم احملرز يف سبيل تنظيم محالت           وسـوف تشـمل هـذه التحديـثات معلو        
 .وصولة وتعليمية وحبثية وعن حتديد مصفوفات األدوات وخطط نشرها

  
 ٢٠٠٨سنة  

تقاريـر مـن الـدول األعضـاء املهـتمة واملـنظمات العلمـية وأمانـة السـنة الدولية للفيزياء                     
ــتقدم احملــرز يف احلمــالت العلمــية ويف إنشــاء قواعــد       ــيانات للســنة  الشمســية عــن ال ب

ــية ــتاح خطــط بشــأن النشــر املتواصــل ملصــفوفات األدوات وبشــأن     . الدول وســوف ت
 .األنشطة املقبلة

وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع مبشـروع جـدول األعمـال املؤقت التايل للدورة الثالثة                   -٢٣
 :٢٠٠٦واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف سنة 
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 . استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض -١ 
 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 
تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  -٣ 

 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك  املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن  -٤ 

 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
 :البنود اليت ينظر فيها ضمن إطار خطط العمل -٥ 
 احلطام الفضائي؛ )أ(  
 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة  (   

ــرة    ــواردة يف الفق ــتعددة الســنوات ال ــن املــ [...] امل ــذا [...] رفق م 
 التقرير

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  
 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة  (   

ــرة    ــواردة يف الفق ــتعددة الســنوات ال ــرفق  [...] امل ــن امل ــذا [...] م 
 )التقرير

 ة؛التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائي )ج(  
 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة  (   

 مـن تقريـر جلنة استخدام       ١٣٨املـتعددة السـنوات الـواردة يف الفقـرة          
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال دورا السادسة               

 ))A/58/20(واألربعني 
 األجسام القريبة من األرض؛ )د(  
 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦ العمــل املــزمع يف ســنة (   

 )أعاله[...] املتعددة السنوات الواردة يف الفقرة 
 دعم تدبر الكوارث املستند إىل النظم الفضائية؛ )ه(  
[...]  حســبما هــو جمســد يف الفقــرة  ٢٠٠٦العمــل املــزمع يف ســنة (   

 )أعاله
 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  )و(  
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 حســبما هــو جمســد يف خطــة العمــل   ٢٠٠٦ملــزمع يف ســنة العمــل ا(   
 )أعاله[...] املتعددة السنوات الواردة يف الفقرة 

ــند مــنفرد للمناقشــة /موضــوع -٦  ــية   : ب ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ دراســة الطب
لـلمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاته، يف ميدان االتصاالت              

ادين، وكذلـــك دراســـة املســـائل األخـــرى املتصـــلة الفضـــائية وغـــريه مـــن املـــي
بـتطورات االتصـاالت الفضـائية، مـع إيـالء اعتـبار خاص الحتياجات البلدان               

 .النامية ومصاحلها
مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الــرابعة واألربعــني للجــنة الفرعــية     -٧  

بنود /ا كمواضيع العلمـية والتقنـية، مبا يف ذلك حتديد املواضيع اليت يعتزم تناوهل           
 .مناقشة منفردة أو ضمن إطار خطط عمل متعددة السنوات

 .التقرير املقدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨  
واتفـق الفـريق العامل اجلامع على مواصلة املمارسة املتمثّلة يف التنظيم التناويب السنوي               -٢٤

ــندوة املشــتركة بــني جلــنة أحبــا   ــلمالحة الفضــائية   ) الكوســبار(ث الفضــاء لل ــدويل ل واالحتــاد ال
واتفـق الفـريق العـامل اجلامع على أن      . والـندوة املعنـية بـتعزيز الشـراكة مـع الصـناعة           ) اإليـاف (

تعقـد الـندوة املعنـية بتعزيز الشراكة مع الصناعة وتعلّق الندوة املشتركة بني الكوسبار واإلياف           
 .٢٠٠٦يف سنة 

فـريق العـامل اجلـامع بـأن تتـناول الـندوة القادمـة املعنـية بـتعزيز الشراكة مع                 وأوصـى ال   -٢٥
،مسألة ٢٠٠٦الصـناعة، املـزمع عقدهـا أثـناء الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعية، يف سنة                    

واتفق الفريق العامل اجلامع أيضا على      . بعـثات الـرادارات ذات الفـتحة االصـطناعية وتطبيقاا         
الـندوة ظهـرية أول يـوم مـن انعقـاد الـدورة الثالـثة واألربعني للجنة الفرعية وأن                   أن تعقـد تلـك      

 .يكرس للندوة كل الوقت املتاح للجنة الفرعية يف تلك الظهرية
  

  مسائل أخرى  -خامسا 
أوصـى الفـريق العــامل اجلـامع بــأن يـنعقد جمـددا أثــناء الـدورة الثالــثة واألربعـني للجــنة         -٢٦

 .٢٠٠٦ والتقنية، يف سنة الفرعية العلمية
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