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V.03-87328 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية          
 

 ، موجهة إىل٢٠٠٣يوليه / متوز٢٩مذكرة شفوية مؤرخة 
 *)فيينا(األمني العام من البعثة الدائمة هلولندا لدى األمم املتحدة 

 
حتياهتا لألمني العام لألمم             ) فيينا  (هتدي البعثة الدائمة ململكة هولندا لدى األمم املتحدة                  

 .تحدة وتالحظ ما يلي فيما يتعلق بالفهرس احملوسب لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                                           امل
 

يف بابني من الفهرس احملوسب، يظهر اسم هولندا بني معقوفتني وباللون األخضر فيما يتعلق                                                  
 :وهذا خيص البابني التاليني            .  باطالق جسم فضائي ال يزال يف املدار                   

 
 ؛      [NSS7]؛  )International Designator ( [019A-2002]) ئية أمساء األجسام الفضا         ( ـ ١  

التسجيل      (؛ رقم     ]١٧/٤/٢٠٠٢) [تاريخ اإلطالق         (؛   )املنظمة  /الدولة )] (التابعة هلولندا      [(
 ]يف مدار ساتلي ثابت بالنسبة لألرض                   ) [احلالة   (؛  )لدى األمم املتحدة      

 
؛      [NSS6]؛  )International Designator ( [057A-2002]) أمساء األجسام الفضائية            ( -٢  

التسجيل      (؛ رقم     ]١٧/٤/٢٠٠٢) [تاريخ اإلطالق         (؛   )املنظمة  /الدولة )] (التابعة هلولندا      [(
  ]يف مدار ساتلي ثابت بالنسبة لألرض                   ) [احلالة   (؛  )لدى األمم املتحدة      

 
املعلومات الواردة        "أرسلت إىل الفهرس احملوسب أن                  " مذكرة هامة      "وقد أضيف إىل ذلك يف                

وأبرزت باللون األخضر قد ُحصل عليها من مصادر أخرى ومل ترسل                                         ]) و ([بني معقوفتني        
 )".الدورة السادسة عشرة          ) (باء  (١٧٢١إىل األمم املتحدة وفقا التفاقية التسجيل أو القرار                      

 
الدولة    "وفيما خيص األجسام الفضائية املذكورة أعاله، فإن مملكة هولندا ليست هي                                             

اتفاقية املسؤولية الدولية عن              ) ا(ألغراض     " السلطة املطلقة     "أو  " ولة التسجيل     د "أو   " املطلقة 
الدورة السادسة         (٢٧٧٧قرار اجلمعية العامة        (األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية                 

 القرار    (اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضـاء اخلارجي                           ) ب (، أو   )، املرفق   )والعشرون   
 

_______  
 

  . الوثيقة مل حترر بشكل رمسي              هذه  (*) 
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االتفاق اخلاص بإنقاذ املالحني                   ) ج (، أو    )، املرفق   )الدورة التاسعة والعشرون            (٣٢٣٥
القرار     (الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                                        

ولندا من األمني          وترجو مملكة ه       .  ، املرفق، على التوايل         )الدورة الثانية والعشرون           (٢٣٤٥
 .العام أن يضيف هذا البيان إىل األبواب ذات الصلة                       

 
 

 Newإن األجسام الفضائية املذكورة أعاله قد وضعت يف املدار حلساب شركة                                   

Skies Satellites                                     بعد إطالقها ووضعها يف املدار من قبل أشخاص ال خيضعون للوالية
هي شركة منشئة يف            New Skies Satellitesوشركة      .  القضائية ململكة هولندا أو سيطرهتا             

ولذلك فإن مملكة هولندا غري ملزمة بتزويد األمني العام لألمم املتحدة                               .  مملكة هولندا   
وبعد أن مت، يف املدار، نقل ملكية               .  باملعلومات وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية التسجيل                   

 مملكة هولندا ترى أهنا تتحمل                ، فإن  New Skies Satellitesاألجسام الفضائية إىل شركة              
املسؤولية الدولية عن تشغيلها وفقا للمادة الرابعة وهلا السلطة القضائية والسيطرة عليها وفقا                                     
للمادة الثامنة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام                                          

الدورة      (٢٢٢٢القرار   (الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى                        
 ).، املرفق    )احلادية والعشرون       


