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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤ -فرباير / شباط٢١فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

   احلطام الفضائي
 الفضائينظر جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام   

يف التعليقات الواردة من الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
يف األغراض السلمية على املقترحات بشأن التخفيف من خماطر احلطام 

الفضائي ونتائج االجتماع التشاوري بني جلنة التنسيق املشتركة بني 
 يف األغراض الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة استخدام الفضاء

   ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤السلمية، املعقود يف فانكوفر، كندا، يف 
  مذكرة من األمانة

اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضاء اخلارجي يف          نظـرت    -١
بند ، يف   ٢٠٠٤فرباير  /األغـراض السـلمية، خالل دورا احلادية واألربعني املعقودة يف شباط          

مـن جـدول األعمـال بشـأن احلطام الفضائي، وذلك وفقا خلطة العمل املعتمدة خالل دورا            
 ).١٣٠، الفقرة A/AC.105/761(الثامنة والثالثني 

عامال بشأن احلطام   فريقا  يف دورــا احلاديــة واألربعني أيضا أنشأت اللجنة الفرعية         و -٢
ألعضــاء يف اللجــنة عــلى املقــترحات بشــأن الفضــائي للــنظر يف التعلــيقات الــواردة مــن الــدول ا

التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي، الــيت قدمــتها جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية   
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  ٢٠٠٣إىل اللجـــــنة الفرعـــــية يف دورـــــا األربعـــــني يف عـــــام ) يـــــادك(باحلطـــــام الفضـــــائي 
)A/AC.105/C.1/L.260( .ا واجلمهوريـــة وقـــد وردت تعلـــيقات مـــن االحتـــاد الروســـي وتركـــي

 .التشيكية ومجهورية كوريا واهلند والواليات املتحدة األمريكية
أن تنقّح ) يادك(وقـد اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يطلـب إىل جلـنة التنسـيق املشتركة                     -٣

قترح جديد        مقـترحاا يف ضـوء التعلـيقات الـواردة مـن الـد             شروع م عد م ول األعضاء وأن ت .
 عـلى أن تسـتعرض الـدول األعضـاء واألطـراف املراقـبة املقترحات        كمـا اتفـق الفـريق العـامل       

املـنقّحة بشأن التخفيف من احلطام الفضائي، املقدمة من جلنة التنسيق املشتركة، قبل تقدميها               
وحـثّ الفـريق العامل أيضا      . ٢٠٠٥إىل اللجـنة الفرعـية يف دورـا الثانـية واألربعـني يف عـام                

راف املراقــبة يف اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية وكذلــك      الــدول األعضــاء املهــتمة واألطــ   
عـلى املشـاركة يف حتديـث عهد مقترحات جلنة          ) يـادك (األعضـاء يف جلـنة التنسـيق املشـتركة          

بشــأن التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي، لكــي يــنظر فــيها الفــريق   ) يــادك(التنســيق املشــتركة 
، املـــرفق الثالـــث، A/AC.105/823(فرعـــية العـــامل أثـــناء الـــدورة الثانـــية واألربعـــني للجـــنة ال

 . وقد أيدت اللجنة الفرعية توصيات الفريق العامل).٧-٥الفقرات 
ونوهــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، مــع اإلعــراب عــن     -٤

، بـأن جلنة التنسيق  ٢٠٠٤يونـيه  /االرتـياح، يف دورـا السـابعة واألربعـني املعقـودة يف حزيـران         
ســوف تدعــو الــدول املهــتمة األعضــاء يف اللجــنة إىل املشــاركة يف اجــتماع   ) يــادك(ملشــتركة ا

ــندا، يف تشـــرين األول   ــتركة يعقـــد يف فانكوفـــر، كـ ــنة التنســـيق املشـ ــتوبر /للجـ  )١(.٢٠٠٤أكـ
والحظـت اللجـنة أن ذلـك االجـتماع سـوف يتيح فرصة إلحراز تقدم صوب حتقيق األهداف            

 . املعين باحلطام الفضائي، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنيةاليت وضعها الفريق العامل
، تلقّـت األمانـة رسـالتني، إحدامهـا مـن رئيس جلنة         ٢٠٠٥يـناير   / كـانون الـثاين    ١٧ويف   -٥

، واألخــرى مــن ذلــك الرئــيس وكذلــك رئــيس الفــريق العــامل املعــين   )يــادك(التنســيق املشــتركة 
وعن ) يادك(لومـات عن حالة عمل جلنة التنسيق املشتركة         باحلطـام الفضـائي، يقدّمـان فـيهما مع        

نـتائج االجـتماع التشـاوري املشـترك بـني جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية              
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤املعقود يف فانكوفر، كندا، يف ) يادك(وجلنة التنسيق املشتركة 

 . هذه الوثيقة املعلومات الواردة يف تينك الرسالتنيويتضمن املرفقان األول والثاين من -٦

 احلاشية
ــم       )١( ــلحق رق ــدورة التاســعة واخلمســون، امل ــة، ال ــية العام ــائق الرمســية للجمع  (A/59/20 والتصــويبني ٢٠الوث

 .١٠٥، الفقرة Corr.2) وCorr.1و
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  املرفق األول      
 لفضائي نظر جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام ا  

 يف التعليقات الواردة من الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء 
 اخلارجي يف األغراض السلمية على املقترحات بشأن التخفيف من 

   خماطر احلطام الفضائي
أمانة جلنة التنسيق موجهة من  ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧مؤرخة رسالة   

ام الفضائي، بالنيابة عن رئيسها، إىل مدير املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلط
   مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع لألمانة العامة

يف ) يــادك(نظــرت جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي   
األغراض السلمية  التعلـيقات الـواردة من الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف              

 .وقد أُحرز تقدم جيد ذا الشأن. كيفية مراعاة هذه التعليقاتويف 

أن السبيل إىل   ) يادك(جلنة التنسيق املشتركة    وقـد تبين أثناء املناقشات اليت دارت يف          
إحــراز املــزيد مــن الــتقدم هــي حتقــيق فهــم أفضــل للعملــية الــيت ســتتناول ــا اللجــنة املــبادئ    

، )يــادك(جلــنة التنســيق املشــتركة الفضــائي الــيت وضــعتها التوجيهــية لتخفــيف خماطــر احلطــام 
وباإلضافة إىل حبث املسائل اليت أثارا الدول       . واملسـتجدات الـيت سـتظهر مـن حني إىل آخر          

تعمل على املسائل التقنية اليت     ) يـادك (األعضـاء يف اللجـنة، مـا تـزال جلـنة التنسـيق املشـتركة                
عـلما بـأن املـبادئ التوجيهية ينبغي أن    . توجيهـية ستفضـي إىل إحـداث تغـيريات يف مـبادئها ال         

تـبلغ مسـتوى معيـنا مـن الـتوازن واالتسـاق الـتقين والسياسـايت قـبل االتفاق عليها وإصدارها               
 .٢٠٠٥وليس من املقرر إصدار صيغة حديثة العهد على ذلك النحو قبل اية عام . رمسيا

سالة منفصلة تعكس صورة    هـذا، وقد وجهت إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ر          
 بالدول املهتمة األعضاء يف     )يـادك (جلــنة التنســيق املشــتركة    مـن نـتائج االجـتماع الـذي مجـع           

وتتضمن الرسالة  . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٤يف  اللجـنة، الـذي عقد يف فانكوفر، كندا،         
 .على تلك التعليقات) يادك(ما ورد من تعليقات وردود جلنة التنسيق املشتركة 

 وثيقة بعنوان   )يادك(جلنة التنسيق املشتركة    وعـالوة عـلى املـبادئ التوجيهية، أعدت          
جلنة التنسيق املشتركة   دعـم املـبادئ التوجيهية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي اليت وضعتها            "

جلنة وقـد اقترح أن تقوم     . واتفقـت علـيها   " )يـادك (بـني الوكـاالت واملعنـية باحلطـام الفضـائي           
، بتقدمي ")يادك"رئيس سابق للجنة (، الـيت ميثّـلها كالوديو بورتلّي      )يـادك (ق املشـتركة    التنسـي 
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. عـرض إيضـاحي حـول املوضـوع للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف دورا الثانية واألربعني             
 وضع صيغ حديثة العهد من تلك الوثيقة تواكب ا          )يـادك (جلــنة التنســيق املشــتركة    وتعـتزم   

 .جلديدة من املبادئ التوجيهيةاإلصدارات ا

 أن هـذا الـنهج املقـترح مـن شأنه أن يساعد             )يـادك (جلــنة التنســيق املشــتركة    وتعـتقد    
عـلى ضـمان احلفـاظ عـلى الـتقدم احملـرز بشـأن إصدار املبادئ التوجيهية على املستوى التقين          

قيق تقدم عام   بـاملوازاة مع ما يجرى من مناقشات بشأن السياسات واإلجراءات الالزمة لتح           
ــبادئ        ــتماد م ــلى أوســع نطــاق وباجتــاه اع ــم ع ــيق الفه ــادك(باجتــاه حتق ــية بشــأن  ) ي التوجيه

 .التخفيف من خماطر احلطام الفضائي
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  املرفق الثاين   
نتائج االجتماع التشاوري بني ممثّلي الدول األعضاء يف جلنة استخدام   

 جلنة التنسيق املشتركة الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وممثّلي أعضاء
، الذي عقد يف فانكوفر، )يادك(بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي 

   ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٤كندا، يف 
 موجهة من أمانة جلنة التنسيق ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١٧رسالة مؤرخة   

ن رئيسها، ومن املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، بالنيابة ع
رئيس الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي، خالل الدورة احلادية واألربعني 

للجنة الفرعية العلمية والتقنية، إىل مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، التابع 
  لألمانة العامة

ام نـاقش الفـريق التوجـيهي الـتابع للجـنة التنسـيق املشـتركة بني الوكاالت واملعنية باحلط                  
املســائل الــيت أثارــا الــدول األعضــاء يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    ) يــادك(الفضــائي 

أبــريل /األغـراض السـلمية، يف اجـتماعه السـنوي الـذي عقــد يف ألـبانو تريمـه، إيطالـيا، يف نيسـان         
، وكذلــك يف اجــتماع عقــد أثــناء مؤمتــر االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية اخلــامس          ٢٠٠٤
 يف أعقــــاب االجــــتماع ٢٠٠٤أكــــتوبر /ســــني، يف فانكوفــــر، كــــندا، يف تشــــرين األولواخلم

 .التشاوري مع الدول املهتمة األعضاء يف اللجنة

أن ) يادك(وقـد عـوجل معظم التعليقات التقنية املثارة، وقررت جلنة التنسيق املشتركة              
وجـرت مناقشـة معظـم    . مـن الـالزم إجـراء املـزيد مـن الدراسـة والتشـاور التقنـيني الداخلـيني         

 ).انظر التذييل(التعليقات الواردة من االحتاد الروسي واهلند 

وأمـا فـيما يـتعلق بالتعلـيقات الـواردة مـن االحتـاد الروسـي وتركيا واهلند ذات الصلة            
أن ) يادك(باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء، فقـد ارتأت جلنة التنسيق املشتركة             

 .يتطلّب املزيد من البحثهذا املوضوع كذلك 

ــتقد أيضــا جلــنة التنســيق املشــتركة      ــادك(وتع ــة    ) ي ــا اجلمهوري ــيت أثار أن املســألة ال
 .التشيكية قد مت حبثها وتسويتها مبا يرضي وفد هذا البلد

أن تــبلّغ جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  ) يــادك(وتــود جلــنة التنســيق املشــتركة  
اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة هلــا، بــأن التعلــيقات   األغــراض الســلمية، وخصوصــا 
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املقدمـة الـيت مل تكـن ذات طـابع تقـين قـد اعتـربت خـارج نطـاق اختصاصـات جلـنة التنسيق                         
 ).يادك(املشتركة 

وباسـتثناء تركيا ومجهورية كوريا، كانت مجيع الدول األعضاء اليت أثارت تعليقات             
ــبادئ    ــية حمــددة بشــأن م ــا(تقن ــثّلة يف     ) دكي ــام الفضــائي مم ــيف خماطــر احلط ــية لتخف التوجيه

 .كما حضرت االجتماع كل من الربازيل وكندا واملكسيك. االجتماع التشاوري
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  التذييل  
حالة املشاورات بشأن املبادئ التوجيهية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي،   

ة بني الوكاالت اليت عقدها الفريق التوجيهي التابع للجنة التنسيق املشترك
 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢ إىل ١٩واملعنية باحلطام الفضائي، يف الفترة من 

   ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٥ويف 

 حمصلة نتائج التفاوض
 التعليقات الواردة من الدول األعضاء 

 )النص اجلديد والبديل مبين باحلروف املائلة(
 األقسام الواردة يف الوثيقة
A/AC.105/C.1/L.260 

كـان هـناك توافـق يف اآلراء بشـأن رفض هذا             
فالنص املدرج من شأنه أن يقلّل من       . املقـترح 

التوصــيات الضــمنية بشــأن الســفن الفضــائية     
ــيا  ــاه   . املوجــودة حال ــوارد أدن ــيق ال انظــر التعل
 ".املركبات"بشأن مصطلح 

تنطبق مبادئ  : "يصـبح نـص الفقرة األوىل كاآليت      
ــادك" ــيف خم " يــ ــية لتخفــ ــام  التوجيهــ ــر احلطــ اطــ

الفضـائي عـلى ختطـيط البعثات وتصميم وتشغيل         
السـفن الفضائية املصممة حديثا واملراحل املدارية       

الـــيت )  الفضـــائيةاملركـــباتاملعـــرفة هـــنا بأـــا   (
 ".ستقذف إىل مدار األرض

٢ 

كــان هــناك توافــق يف اآلراء بشــأن قــبول هــذا 
 .املقترح

ــبار    ــتبعاد الع ــبغي اس ــثة، ين ــرة الثال إىل "...ة يف الفق
ألنهــا تــتعارض مــع الطــابع  ..." أقصــى حــد ممكــن

 .اإللزامي للوثيقة كلها

٢ 

ــق يف اآلراء بشــأن     مل يتســن التوصــل إىل تواف
 .هذا املقترح

خيـــتلف عـــن  " املـــنظومات الفضـــائية "مصـــطلح 
 الصادرة عن   S.1003الـتعريف الـوارد يف التوصية       

يف محاية البيئة "االحتـاد الـدويل لالتصـاالت بشأن        
فهذا املصطلح ال   ". املـدار الثابـت بالنسبة لألرض     

. حيـدد سوى املركبات الفضائية واملراحل املدارية      
 ٢-٢-٣والتــناقض يظهــر عــند الــنظر يف البــندين 

املــــــنظومات ‘ذلــــــك أن مصــــــطلح : ٣-٢-٣و
ال يشــمل مركــبات اإلطــالق ولكــنه    ‘ الفضــائية

ــا مـــن    ــفتها مكونـ ــة بصـ ــراحل املداريـ يتضـــمن املـ
الــنظم "ينــبغي تغــيري املصــطلح   : لــذا. اتاملكونــ

، يف النص   "املركبات الفضائية "ليصبح  " الفضـائية 
 . بكامله

٢-٣ 

كـان هـناك توافـق يف اآلراء بشـأن رفض هذا             
 .املقترح

عن التعريف  " السفينة الفضائية "خيـتلف مصـطلح     
 الصــادرة عــن االحتــاد S.1003الــوارد يف التوصــية 

 البيـئة يف املدار     محايـة "الـدويل لالتصـاالت بشـأن       
 ".الثابت بالنسبة لألرض

١-٢-٣ 
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 حمصلة نتائج التفاوض
 التعليقات الواردة من الدول األعضاء 

 )النص اجلديد والبديل مبين باحلروف املائلة(
 األقسام الواردة يف الوثيقة
A/AC.105/C.1/L.260 

ــق يف اآلراء بشــأن     مل يتســن التوصــل إىل تواف
 .هذا املقترح

ــدة،      ــنطقة جدي ــد م ــترح االحتــاد الروســي حتدي يق
منطقة مسارات العودة   "، باعتبارها   "Ao"املـنطقة   

 املــنطقة ‐ومــدارات حتلــيقات املركــبات املأهولــة 
األرض إىل ارتفــاع الكــروية الــيت متــتد مــن ســطح 

)Z (كيلومتر٥٠٠ ." 

٢-٣-٣ 

كـان هـناك توافـق يف اآلراء بشـأن رفض هذا             
 .املقترح

ــبغي االستعاضــة عــن مصــطلح    ــت  "ين ــدار الثاب امل
 الثابت  السـاتل مـدار   "مبصـطلح   " بالنسـبة لـألرض   
وفق ما يستخدمه االحتاد الدويل     " بالنسبة لألرض 

 .لالتصاالت

٣-٣-٣ 

راء بشـأن رفض هذا     كـان هـناك توافـق يف اآل       
 .املقترح

توصـي اجلمهوريـة التشـيكية بإضـافة طور يسمى          
 ".طور احلطام الفضائي"

١-٥-٣ 

ــق يف اآلراء بشــأن     مل يتســن التوصــل إىل تواف
 .هذا املقترح

ألن أي تدابـري لتخفيف     ) ٥(ينـبغي حـذف البـند       
خماطـر احلطــام الفضـائي تتطلــب تسـويغ االختــيار    

 .واالنتقاء

٤ 

وافــق يف اآلراء بشــأن قــبول هــذا كــان هــناك ت
 .املقترح

العمليات "يف الفقـرة األوىل، ينبغي تعديل كلميت        
 ". العمليات املنتظمة"إىل " العادية

١-٥ 

ــق يف اآلراء بشــأن     مل يتســن التوصــل إىل تواف
 .هذا املقترح

تــزاد فقــرة إضــافية بــني الفقــرتني الثانــية والثالــثة،   
أي برنامج أو   ينبغي عدم ختطيط    : "نصـها كاآليت  

مشــروع أو جتــربة تفضــي إىل طــرح أجســام يف     
املـدار ما مل يكن يف املستطاع إجراء تقدير كاف          
ــذه األجســام       ــت إمكانــية حتديــد مســارات ه يثب

 ."بوسائل الرصد املتاحة

 

كـان هـناك توافـق يف اآلراء بشأن قبول إعادة           
 .صياغة النص املقترحة

بغي ينــ : "كــاآليت) ٢(ينــبغي تعديــل نــص البــند    
تصميم مجيع املركبات الفضائية وتشغيلها بشكل      
ميــنع حــدوث االنفجــارات والتصــدعات الطارئــة  

 ." البعثةحىت انتهاء

٢-٥ 

أعربـت مجيع الوفود اليت عارضت هذه التوصية        
ــدرة      ــتها يف معاجلــة مســألة مصــادر الق عــن رغب

 التخفيف من   النووية يف املبادئ التوجيهية بشأن    
؛ لكن اجلميع اعترب أن     خماطـر احلطام الفضائي   

ــبة وأن     ــري مناســ ــترحة غــ ــنص املقــ ــيغة الــ صــ
 .املوضوع ينبغي أن يعاجل يف قسم خمتلف

يف : "ينـبغي زيـادة بـند إضـايف يكون نصه كاآليت          
حالـة املركـبات الفضائية احلاملة لوحدات القدرة        
الـنووية، تكون إجراءات التشظّي املنتظمة مقبولة       

ــعاع   ــا إشـ ـــحدث تلوثـ ــندما ال تـ ــالف عـ يا يف الغـ
 ." اجلوي وعلى سطح األرض
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 حمصلة نتائج التفاوض
 التعليقات الواردة من الدول األعضاء 

 )النص اجلديد والبديل مبين باحلروف املائلة(
 األقسام الواردة يف الوثيقة
A/AC.105/C.1/L.260 

أحــال الفــريق التوجــيهي املســألة عــلى الفــريق  
 املعــين بتخفـــيف احلطــام الفضـــائي   ٤العــامل  

وخلــص الفــريق . للتحلــيل ووضــع التوصــيات
ــيا إىل أن االحنــرافات املركــزية  ٤العــامل   مبدئ

 مــن شــأا أن تضــمن ٠,٠٠٥الــيت تقــل عــن 
 .التوجيهيااللتزام مبقصد هذا املبدأ 

ــراف املركــزي       ــدود االحن ــند ضــبط ح ــت اهل طلب
بالنســبة ملــدارات الــتخلّص مــن احلطــام يف املــدار   
الثابـت املـتزامن مع األرض لضمان عدم التداخل         
يف املسـتقبل مـع املـدار الثابت املتزامن مع األرض         

 .بسبب مؤثرات االضطرابات

١-٣-٥ 

أحــال الفــريق التوجــيهي املســألة عــلى الفــريق    
وسيعاجل .  للتحليل ووضع التوصيات   ٤مل  العـا 

الذي ) يادك(الفـريق العامل املسألة يف اجتماع       
ــان  ــيعقد يف نيسـ ــريل /سـ ــت . ٢٠٠٥أبـ وأعربـ

ــة يف عــدم التقــيد     بعــض الوفــود عــن رغــبة قوي
 . مبوعد زمين حمدد

ــن      ــتخلّص مـ ــأن الـ ــاؤالت بشـ ــند تسـ ــارت اهلـ أثـ
ــتزامن مـــع    ــدار الثابـــت املـ ــنطقة املـ املـــراحل يف مـ

 .األرض

 

سـحبت املؤسسـة اهلـندية ألحباث الفضاء هذا         
 .التعليق نيابة عن اهلند

التوجيهي بشأن  ) يادك(أوصـت اهلـند بتغيري مبدأ       
الـتخلّص مـن احلطـام يف املدار الثابت املتزامن مع           
ــاد    ــن االحتـ ــة مـ ــية القدميـ ــذ بالتوصـ األرض واألخـ

 ٣٠٠الـدويل لالتصـاالت اليت حتدد املسافة بنحو         
ق املـدار الثابت املتزامن مع      كيلومـتر فحسـب فـو     

 .األرض

 

ســـلّم مجـــيع الوفـــود بضـــرورة تـــناول مســـألة  
مصــادر القــدرة الــنووية يف املــبادئ التوجيهــية  

وســتنكب . للتخفــيف مــن احلطــام الفضــائي   
الوكــاالت مــع دوائــرها احمللــية املعنــية مبصــادر 
ــج يف هـــذا       ــع ـ ــنووية عـــلى وضـ القـــدرة الـ

 .الصدد

ــار االحتــاد الروســي وت   ــند تســاؤالت   أث ركــيا واهل
مماثلـــة بشـــأن مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف املـــدار 

ــنخفض  ــا   . األرضــي امل وأعربــت مجــيعا عــن قلقه
ــم    ــترطه القسـ ــا يشـ ــع  ٢-٣-٥إزاء مـ ــن وضـ  مـ

مصـادر القـدرة الـنووية يف مـدارات للتخلّص من           
احلطام تعود بعدها إىل الغالف اجلوي يف غضون        

 .  سنة٢٥

٢-٣-٥ 

ــل إىل  التوص ــق يف اآلراء بشــأن  مل يتســن  تواف
 .هذا املقترح

أوصـى االحتـاد الروسي بتوسيع نطاق قاعدة فترة         
 ســنة الالزمــة للــتخلّص مــن أجســام املــدار  ٢٥الـــ

ــددة     ــري حمـ ــة غـ ــبح مهلـ ــنخفض لتصـ ــي املـ األرضـ
 سـنة، وبتخفـيف شــروط   ٥٠ و ٢٥تـتراوح بـني   

القـاعدة بشـأن األجسام املوجودة على ارتفاعات    
 . لومتر كي١ ٣٠٠-١ ٠٠٠تفوق 
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 حمصلة نتائج التفاوض
 التعليقات الواردة من الدول األعضاء 

 )النص اجلديد والبديل مبين باحلروف املائلة(
 األقسام الواردة يف الوثيقة
A/AC.105/C.1/L.260 

كــــان هــــناك توافــــق يف اآلراء بشــــأن قــــبول 
" املركــبة الفضــائية"املقــترح إذا تغــري مصــطلح 

 ".املنظومة الفضائية"إىل مصطلح 

ينـــبغي التخطـــيط إلطـــالق املركـــبات الفضـــائية  "
ذات التصــــاميم الــــيت ال تشــــتمل عــــلى القــــدرة 
ــن املـــدار أو املـــناورة، إىل      ــة لإلخـــراج مـ الالزمـ

ــتخلّص   ذات عمــر يت مــدارات ســق مــع عمــر ال
 ." املنصوص عليه

 

توافقـت اآلراء عـلى أن مضـمون هـذا التعليق           
 .خارج عن نطاق اختصاصات يادك

ينـبغي ملالك جسم فضائي أن يقدم إشعارا عندما         
أي عندما يتغير   (يصـبح اجلسـم الـتابع لــه حطاما          

وينبغي للجنة الفرعية   ). الوظيفي/وضـعه العمليايت  
 يف اإلشـعار يف إطار بند جديد        القانونـية أن تـنظر    

ممارســـات "مـــن بـــنود جـــدول األعمـــال بعـــنوان 
الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام  

 ".الفضائية

 أحكام عامة

توافقـت اآلراء عـلى أن مضـمون هـذا التعليق           
 .خارج نطاق اختصاصات يادك

تــدرك مجــيع الــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية   
ــية أن ــية والتقنـ ــبادئ  العلمـ ــيذ هـــذه املـ ــباء تنفـ  أعـ

التوجيهــية ليســت ســواء الناحيــتني التقنــية واملالــية 
ــري      ــبغي اســتنباط تداب ــه ين ــبلدان، وأن عــلى كــل ال
وآلــيات يف املســتقبل القريــب لكــي تقــوم الــبلدان 
املـتقدمة الـنمو بتذلـيل الصعوبات التقنية وختفيف         
األعباء املالية اليت قد تواجهها البلدان النامية حني        

 .تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية

 أحكام عامة

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


