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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثالثة واألربعون 

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣ -فرباير  / شباط ٢٠فيينا،  
  من جدول األعمال٨البند 

    احلطام الفضائي
  مشروع تقرير الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي                  

ديسمرب / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٤ة  وفقـا للفقـر    -١
، دعـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية، خالل دورا الثالثة واألربعني، الفريق العامل       ٢٠٠٥

املعــين باحلطــام الفضــائي إىل االنعقــاد جمــددا لكــي يــنظر يف مشــروع املــبادئ التوجيهــية بشــأن   
، الـذي انبـثق مـن اجتماع الفريق العامل          (A/AC.105/2005/CRP.18)ختفـيف احلطـام الفضـائي       

وقـد عقـد الفريق العامل ثالث       . ٢٠٠٥يونـيه   /يف فـترة مـا بـني الدورتـني، املعقـود يف حزيـران             
 .٢٠٠٦مارس / آذار١فرباير ويف / شباط٢٨ و٢٧جلسات يف 

ــلي     -٢ ــو بورتيل ــيا(انتخــب الســيد كالودي ــامل املعــ   ) إيطال ــريق الع ــام رئيســا للف ين باحلط
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٧ للجنة الفرعية، املعقودة يف ٦٤٨الفضائي يف اجللسة 

يونــيه /وقــد ذكــر الفــريق العــامل أن اجــتماعه فــيما بــني الدورتــني املعقــود يف حزيــران   -٣
، كـان قـد أدى إىل صـوغ مشـروع املبادئ التوجيهية بشأن احلطام الفضائي الوارد يف                  ٢٠٠٥
 .A/AC.105/2005/CRP.18الوثيقة 

ذكـر كذلـك الفـريق العـامل أن مشـاورات غـري رمسية كانت قد عقدت يف الفترة من                    -٤
ــنظر يف       / شــباط٢٧ إىل ٢٣ ــية ال ــية، بغ ــثة واألربعــني للجــنة الفرع ــدورة الثال ــرباير، خــالل ال ف
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مشـروع املـبادئ التوجيهـية بشـأن ختفـيف احلطـام الفضـائي ومواصلة تنقيحه، جنم عنها النص                   
 .A/AC.105/C.1/2006/CRP.19الوارد يف الوثيقة املنقّح 

فــرباير، وافــق الفــريق العــامل عــلى مشــروع املــبادئ التوجيهــية بشــأن    / شــباط٢٨يف  -٥
ختفـيف احلطـام الفضـائي املـنقّـح، بصـيغته املعدلـة، واتفق على أنه ينبغي تقدمي مشروع املبادئ                   

ويـرد الـنص املـنقح ملشروع املبادئ        . فـيه التوجيهـية بصـيغته املـنقحة إىل اللجـنة الفرعـية للـنظر              
 .A/AC.105/C.1/L.284التوجيهية بشأن ختفيف احلطام الفضائي يف الوثيقة 

ــيم         -٦ ــية بتعمـ ــنة الفرعـ ــي اللجـ ــبغي أن يوصـ ــه ينـ ــلى أنـ ــامل عـ ــريق العـ ــق الفـ ــا اتفـ كمـ
ــيغة ــائي         الصــ ــام الفضــ ــيف احلطــ ــأن ختفــ ــية بشــ ــبادئ التوجيهــ ــروع املــ ــن مشــ ــنقحة مــ املــ

(A/AC.105/C.1/L.284)    عــلى الصــعيد الوطــين بغــية تــأمني االتفــاق يف الــرأي بشــأن موافقــة ،
 .٢٠٠٧اللجنة الفرعية على املبادئ التوجيهية خالل دورا الرابعة واألربعني يف عام 

اتفـق الفـريق العـامل أيضا على أنه حقّـق النجاح يف الوفاء مبقتضيات خطة العمل اليت                  -٧
، املرفق  A/AC.105/848(عـية خـالل دورـا الثانـية واألربعـني           كانـت قـد اعـتمدا اللجـنة الفر        

وذلـك مــن خـالل تقــدمي مشـروع املــبادئ التوجيهـية بشــأن ختفـيف احلطــام      ) ٦الـثاين، الفقــرة  
 .الفضائي إىل اللجنة الفرعية

ذكـر الفـريق العـامل أن اللجنة الفرعية ميكنها أن تدعو إىل معاودة عقد الفريق العامل                  -٨
ــة املــبادئ التوجيهــية عــلى الصــعيد     يف أي وقــت  ــنامجة عــن إحال ــيقات ال ــنظر يف التعل ألجــل ال

 أعاله، وكذلك يف أي تطورات أخرى، وخصوصا العالقة      ٦الوطـين، حسـبما ورد يف الفقـرة         
بـني املشـروع املـنقح للمـبادئ التوجيهـية بشـأن التخفيف من احلطام الفضائي ومصادر القدرة                  

 .النووية يف الفضاء اخلارجي

ويف ذلـك الصـدد، ذُكـر أيضـا أن مثـة مناقشـات جاريـة بشـأن هـذه املسألة وتضمنت                       -٩
عرضـا تقنـيا عـن مصـادر القـدرة الـنووية واحلطـام الفضائي، قدمه مؤخرا الفريق العامل خالل                   
حلقـة العمـل التقنية املشتركة بني األمم املتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول األهداف               

سمات العامة ملعيار تقين حمتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي،            والـنطاق وال  
 .٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢ إىل ٢٠اليت جرت يف الفترة من 

، اعــتمد الفــريق العــامل ٢٠٠٦مــارس /آذار[...] وخــالل جلســته الثالــثة املعقــودة يف  -١٠
 .هذا التقرير
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