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

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

اقـتراحات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي       
ــدة    ــنود جدي يف األغــراض الســلمية بشــأن ب

ــيها اللجــنة   ــنظر ف ــناء   ت ــية أث ــية القانون  الفرع
 دورهتا الثالثة واألربعني

   
بند جديد جلدول األعمال بشأن املمارسة املّتبعة يف تسجيل األجسام   

   الفضائية للدول واملنظمات الدولية
أستراليا وأملانيا وأوكرانيا والسويد وكندا وفرنسا واململكة : ورقة عمل مقّدمة من

وايرلندا الشمالية والنمسا واهلند وهولندا والواليات املتحدة لربيطانيا العظمى 
 املتحدة األمريكية واليونان

 
ــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي لعــام      -١ ــرار  (١٩٧٥مبقتضــى اتفاق ق

، أنشــأت األمــم املــتحدة ســجال ")اتفاقــية التســجيل"، املــرفق )٢٩-د (٣٢٣٥اجلمعــية العامــة 
املُطِلقـة مـن معلومـات عن أجسام فضائية أُطلقت إىل املدار األرضي    لـتدوين مـا تقّدمـه الـدول       

إدارة : ويف ذلـك الوقت، قُّدمت ثالثة أسباب لتسويغ إنشاء سّجل مركزي، هي           . أو مـا بعـده    
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وعـلى مـدى السنني، لّبى ذلك      . حـركة الطـريان، والسـالمة، وتعـيني ُهوّيـة األجسـام الفضـائية             
 .ل من هذه الشواغلالسجل وظيفة مفيدة فيما يتعلق بك

مـنذ انشـاء السـجل، ازدادت األنشـطة يف الفضاء على حنو شديد، وتغّيرت من حيث                  -٢
ومــع أن اتفاقــية التســجيل تظــل مفــيدة . طبيعــتها لتشــمل عــددا مــتزايدا مــن األنشــطة الــتجارية

ا وذات أمهــية وثــيقة الصــلة باملوضــوع، فقــد أخــذ يتبــّين بقــدر مــتزايد أن املمارســة الــيت تّتــبعه  
 .الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية يف السجل تتباين على حنو واسع

ومــن مث فــإن اللجــنة الفرعــية القانونــية ميكــنها أن تــؤدي دورا مفــيدا يف تعزيــز التقــّيد     -٣
ومــن خــالل خطــة عمــل مــتعّددة . باتفاقــية التســجيل فــيما يــتعلق بتســجيل األجســام الفضــائية

قـوم اللجنة الفرعية القانونية بدراسة املمارسة اليت تّتبعها الدول واملنظمات        السـنوات، سـوف ت    
الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضـائية يف سـجالت وطنـية مث يف السجل املنشأ مبقتضى اتفاقية        

 :وُتقترح خطة العمل التالية. التسجيل، بغية استبانة العناصر املشتركة

 الـدول األعضـاء واملنظمات الدولية ألجل تقدمي         توفـري معلومـات إىل     :السنة األوىل 
تقاريــر عــن املمارســة الــيت تّتــبعها يف تســجيل األجســام الفضــائية مــع 
ــارجي     ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ــة إىل مكتـــب شـ ــات املطلوبـ ــدمي املعلومـ تقـ

 .إلدراجها يف السجل

قـــيام فـــريق عـــامل بدراســـة الـــتقارير املقّدمـــة مـــن الـــدول األعضـــاء   :السنة الثانية 
 .ظمات الدولية يف السنة األوىلواملن

ــتقدمي     :السنة الثالثة  ــائعة بـ ــة الشـ ــاليب املمارسـ ــتبانة أسـ ــامل باسـ ــريق العـ ــيام الفـ قـ
 .توصيات بشأن التقّيد باتفاقية التسجيل

ــاء اخلـــارجي يف    :السنة الرابعة  تقـــدمي تقريـــر عـــن ذلـــك إىل جلـــنة اســـتخدام الفضـ
 .األغراض السلمية
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