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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الثانية واألربعون الدورة
 ٢٠٠٥مارس / آذار٤ –فرباير /ذ شباط٢١فيينا، 
  من جدول األعمال٧البند 

    احلطام الفضائي
   مشروع تقرير الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي  

ديسمرب / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٦ من قرار اجلمعية العامة      ١٧فقرة  وفقـا لل   -١
، دعـت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف دورا الثانية واألربعني الفريق العامل املعين                ٢٠٠٤

باحلطـام الفضائي إىل معاودة االنعقاد لكي ينظر، حسب االقتضاء، يف مقترحات جلنة التنسيق              
لوكـاالت واملعنـية باحلطـام الفضـائي بشأن ختفيف احلطام الفضائي وما يرد من     املشـتركة بـني ا   

ــيقات يف هــذا الصــدد  ــرباير و/ شــباط٢٨وعقــد الفــريق العــامل ثــالث جلســات، يف   . تعل  ٢ف
 .مارس/آذار[...] مارس و/آذار

ــودة يف   ٦٢٨ويف اجللســة  -٢ ــية، املعق ــنة الفرع ــباط٢٨ للج ــرباير / ش ، انتخــب ٢٠٠٥ف
 .رئيسا للفريق العامل املعين باحلطام الفضائي) إيطاليا(يللي كالوديو بورت

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل لكي ينظر فيها -٣

ــتعلقة باحلطــام الفضــائي وبأمــان      )أ(  ــية امل ــة عــن األحبــاث الوطن مذكــرة مــن األمان
ــنها مصــادر قــوى نوويــة ومبشــاك    ل اصــطدامها باحلطــام األجســام الفضــائية الــيت حتمــل عــلى مت
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ــام الفضــائي يف        )ب(   ــية باحلط ــني الوكــاالت واملعن نظــر جلــنة التنســيق املشــتركة ب
التعلـيقات الـواردة من الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية               

ائج االجـتماع التشـاوري بني جلنة   عـلى املقـترحات بشـأن التخفـيف مـن احلطـام الفضـائي ونـت              
التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف      

ــنــدا، يف     ــر، كـ ــود يف فانكوفـــ ــلميــة املعقـ ــراض السـ ــريــن األول٤األغـ ــتوبــر / تشـ  ٢٠٠٤أكـ
(A/AC.105/C.1/ L.279). 

ــدول األ    -٤ ــامل أن ال ــريق الع ــري رمســية لوضــع     والحــظ الف ــدت مشــاورات غ عضــاء عق
مقـترحات بشـأن مـبادئ لوثـيقة عـن ختفـيف احلطام الفضائي تعدها اللجنة الفرعية وعن خطة                   

 .عمل جديدة متعددة السنوات ينظر فيها يف إطار البند اخلاص باحلطام الفضائي

ىل واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يضــع وثــيقة عــن ختفــيف احلطــام الفضــائي تســتند إ    -٥
 :االعتبارات التالية

 ، التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي    لمبادئأـا ستسـتخدم املضمون التقين ل       )أ(  
ــعتها  ــيت وضــ ــائي      الــ ــام الفضــ ــية باحلطــ ــاالت واملعنــ ــتركة بــــني الوكــ ــيق املشــ ــنة التنســ (جلــ

A/AC.105/C.1/L.260 (كأساس؛ 

 ،احلطام الفضائي ملبادئ التوجيهية لتخفيف    اأـا لـن تكـون أكـثر تشـددا مـن              )ب(  
 جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي؛ اليت وضعتها

 أا لن تكون ملزمة مبوجب القانون الدويل؛ )ج( 

أن تنفـيذ ختفـيف احلطـام الفضـائي سـيظل طوعـيا، وينـبغي أن يـتم من خالل                     )د(  
 اآلليات الوطنية؛

 قد يكون هلا ما يربرها؛أا ستسلّم بأن االستثناءات  )ه(  

أـا سـتكون وثـيقة حية ميكن حتديثها بانتظام وفقا لتطور املمارسات الوطنية               )و(  
 والدولية بشأن ختفيف احلطام الفضائي والتطورات البحثية والتكنولوجية ذات الصلة؛

أـا سـتكون منطـبقة عـلى التخطـيط للبعـثات وعـلى تشغيل مركبات الفضاء                  )ز(  
 ملدارية املصممة حديثا وعلى املوجود منها إن أمكن ذلك؛واملراحل ا

 أا ستويل االعتبار ملعاهدات األمم املتحدة ومبادئها بشأن الفضاء اخلارجي؛ )ح(  

يعــتزم أن تكــون وثــيقة ختفــيف احلطــام الفضــائي وثــيقة موجــزة حتــتوي عــلى   )ط(  
وجيهية لتخفيف احلطام الفضائي    ملبادئ الت امـبادئ توجيهـية نوعـية رفـيعة املسـتوى وتشـري إىل              
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 وستكون للوثيقة   .جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي        الـيت وضـعتها   
 .مرفقات على النحو الذي يقرره الفريق العامل أثناء سريان خطة عمله

طام واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تواصـل اللجـنة الفرعـية الـنظر يف البـند اخلاص باحل                      -٦
 :الفضائي وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات اجلديدة التالية

يـبدأ الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي أعمالـه ملـا بـني الدورات من                      ٢٠٠٥  
ــام       ــدة يف ع ــل اجلدي ــة العم ــبدء خط ــداد ل وستشــتمل . ٢٠٠٦أجــل اإلع

 أعمــال مــا بــني الــدورات عــلى الــنظر يف االقــتراحات الــواردة مــن الــدول 
 بشأن جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية       األعضـاء يف    

وميكن أن تنظر الدول    . الوثـيقة اليت ستعد لتتناول ختفيف احلطام الفضائي       
ــتعلقة باســتخدام مصــادر       ــام الفضــائي امل األعضــاء أيضــا يف مســائل احلط

 .القدرة النووية يف الفضاء

ام الفضـائي، املنبثق من أنشطة ما       اسـتعراض مشـروع وثـيقة ختفـيف احلطـ           ٢٠٠٦ 
بـني الـدورات للفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضائي، وحتديث املشروع               

والــنظر يف العملــية الــيت ميكـن أن جتــدد ــا الوثــيقة مــن  . حبسـب االقتضــاء 
ومواصـلة احلوار مع الدول األعضاء،      . حـني إىل آخـر بعـد االتفـاق علـيها          

ــتخدام م    ــنووية يف الفضــاء    حبســب االقتضــاء، بشــأن اس ــدرة ال صــادر الق
 .اخلارجي

مواصـلة الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية اإلبـالغ املنـتظم عن براجمها                
وعـالوة على ذلك، يطلب من الدول       . البحثـية اخلاصـة باحلطـام الفضـائي       

األعضـاء واملـنظمات الدولـية أن تواصل أيضا، على أساس طوعي، إبالغ             
 . يف جمال ختفيف احلطام الفضائياللجنة الفرعية عن ممارساا

إعـادة تشكيل الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي لكي ينظر يف املسائل            
املنبـثقة مـن خطـة العمـل، وعـلى وجـه اخلصـوص مشـروع وثـيقة ختفيف                   

وينــبغي أن يــنظر الفــريق . احلطــام الفضــائي الــيت ســتعدها اللجــنة الفرعــية 
لسنوات الالحقة وأن يبلّغ، حبسب     العـامل أيضـا يف خطة العمل اخلاصة با        

ومواصـلة أعمال ما بني     . االقتضـاء، عـن التغـيريات الـيت قـد تعتـرب مالئمـة             
الـدورات، حبسـب االقتضـاء، مـن أجـل تعجـيل االتفاق على وثيقة بشأن                

 .ختفيف احلطام الفضائي
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  مهـام الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي، من أجل              إجنـاز السـعي إىل      ٢٠٠٧ 
 الوثـيقة إىل اللجـنة الفرعـية يف دورـا الـرابعة واألربعـني، دف أن         تقـدمي 

 وثيقة ختفيف   جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية       تعـتمد   
 .احلطام الفضائي يف دورا اخلمسني

 براجمهامواصـلة الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية اإلبـالغ املنـتظم عن                   
وعـالوة على ذلك، يطلب من الدول       .  الفضـائي  البحثـية اخلاصـة باحلطـام     

األعضـاء واملـنظمات الدولـية أن تواصل أيضا، على أساس طوعي، إبالغ             
 .اللجنة الفرعية عن ممارساا يف جمال ختفيف احلطام الفضائي

إعـادة تشـكيل الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي، حبسب االقتضاء،                   
 .ة العمللكي ينظر يف عناصر إضافية خلط

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن الفـريق العامل املعين باحلطام الفضائي ينبغي، لكي يبدأ             -٧
أعمالـه ملـا بـني الـدورات، أن يعقـد اجـتماعا ملـا بـني الـدورات أثـناء الـدورة الثامـنة واألربعــني             

 .لجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةل

مــارس /آذار[...] الــتقرير يف جلســته الثالــثة املعقــودة يف واعــتمد الفــريق العــامل هــذا  -٨
٢٠٠٥. 
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