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 اجلمعية العامة 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اسُتنسخت هذه الوثيقة بالصيغة اليت وردت هبا  * 

 
010403    V.03-82598 (A) 
*0382598* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤-مارس/ آذار٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال٩البند 

    اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود جديدة 
   خطة عمل بشأن احلطام الفضائي  
 من فرنسا وأّيدته الدول األعضاء يف وكالة الفضاء مشروع مقترح مقّدم  

   األوروبية والدول املتعاونة معها
) إيــادك(إن اعـتماد جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكـاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي    -١

 ٢٩ املؤرخــة – A/AC.105/C.1/L.269(املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف خماطــر احلطــام الفضــائي  
/ ، الـيت ُعرضـت عـلى اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف شباط            )٢٠٠٢وفمـرب   ن/تشـرين الـثاين   

، ُيشــكل خطــوة مهمــة يف ســبيل انشــاء عملــية شــفّافة ألجــل مكافحــة احلطــام    ٢٠٠٣فــرباير 
واستنادا إىل االفتراض بأن    . الفضـائي وإدارتـه ومراقبـته مـن جانـب الـدول واملـنظمات الدولـية               

سوف تعتمدها اللجنة الرئيسية يف عام      ) إيادك( جلـنة التنسـيق      املـبادئ التوجيهـية الصـادرة عـن       
، فـإن الـدول األعضـاء يف وكالـة الفضـاء األوروبـية والـدول املـتعاونة معها تشّدد على                     ٢٠٠٤

وحتقيقا هلذه الغاية فإنه ينبغي للجنة      . ضـرورة تطبـيق املبادئ التوجيهية على حنو شامل وفوري         
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 التـبعات القانونـية الـيت تترتـب عـلى هـذه املـبادئ التوجيهية                الفرعـية القانونـية أن تـدرس مجـيع        
 ).مثال التطبيق واملسؤولية واملراقبة على الصعيد العاملي الشامل(

وبغـية بـدء العملـية الالزمـة للـنظر يف هـذا املوضـوع يف إطـار اللجنة الفرعية القانونية،                   -٢
 :فإننا نود أن نقترح خطة عمل من أربع سنوات

تقـدمي موجـز إعالمـي تقين عن احلطام الفضائي واستعراض      :  ٢٠٠٥ –ىل  السـنة األو   
 .النظام القانوين القائم املطبق على احلطام الفضائي

ــية    اســتعراض املــبادئ التوجيهــية الصــادرة عــن جلــنة التنســيق    :  ٢٠٠٦ –الســنة الثان
 .وكذلك املسائل القانونية الناشئة عنها) إيادك(

ــثة    ــية، وبنتيجــته     :  ٢٠٠٧ –الســنة الثال مواصــلة االســتعراض اجلــاري يف الســنة الثان
حتديد أنسب صكوك األمم املتحدة القانونية ألجل    . إعـداد تقريـر يبّين املسائل القانونية احملددة       

تـناول هـذه املسـائل القانونـية، وإلتاحـة اجملـال لتطبيق املبادئ التوجيهية التقنية بشأن التخفيف                  
 .ملي الشاملمن احلطام على الصعيد العا

ــرابعة    ــبل اللجــنة      :  ٢٠٠٨ –الســنة ال ــانوين ألجــل اعــتماده مــن ِق إعــداد الصــك الق
 .واجلمعية العامة
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