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   ∗الردود الواردة من الدول األعضاء     -ثانيا  
 أستراليا

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــية إن أســتراليا طــرف يف   -١ ــتحدة ل اتفاق ــم امل ــة يف الفضــاء   األم تســجيل األجســام املطلق
 )).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة ( اخلارجي

) أ: ( هبـدف حتقـيق مـا يلي       ١٩٩٨ األنشـطة الفضـائية لعـام     تراليا قـانون    وقـد سـّنت أسـ      -٢
 املضطلع هبا إما انطالقا من أستراليا وإما من ِقبل مواطنني           األنشطة الفضائية وضـع نظـام حيكم      

الـنص عـلى دفـع تعويضـات مالئمة عن الضرر الذي يلحق          ) ب(أسـتراليني خـارج أسـتراليا؛ و      
تنفيذ بعض التزامات   ) ج( اخلاضعة للوائح؛ و   نشطة الفضائية األبأشـخاص أو مبمـتلكات نتيجة       

تنفيذ بعض التزامات أستراليا    ) د(؛ و معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء    أسـتراليا مبوجـب     
 .مبوجب اتفاقات تعاون معّينة بشأن الفضاء

ــنص اجلــزء   -٣ ــر بال   ٥وي ــانون عــلى أن حيــتفظ الوزي ألجســام  األســترايل لســجل مــن الق
وهــو يقتضــي مــن الوزيــر أن يــدّون يف الســجل خصــائص معّيــنة لألجســام الفضــائية . ئيةفضــاال

وهو يقتضي  . املطلقـة يف املـدار األرضـي أو مـا بعـده مبقتضـى إذن ُيمـَنح مبوجب ذلك القانون                   
 .من الوزير إتاحة السجل للتفتيش يف أوقات وأماكن يعلن عنها

 األسترايل إلدارة هذا القانون، مبا يف       ائيةمكتـب التراخيص والسالمة الفض    وقـد أُنشـئ      -٤
بإطالق أجسام وحـامل اإلذن املسـموح له، مبوجـب هـذا القانون،      . ذلـك الـتزامات التسـجيل   

 مكتــب التراخــيص والســالمة الفضــائيةفضــائية يف املــدار األرضــي أو مــا بعــده، ُملــَزم بــأن ميــّد 
 املعلومات ذات   مكتب التراخيص ن  ويدّو. مبعلومـات التسـجيل خالل فترة معّينة بعد اإلطالق        

وميكن االطالع على هذا السجل على موقعه       . ئيةألجسام الفضا  األسـترايل ل   سـجل الصـلة يف ال   
 .(www.industry.gov.au/space): الشبكي

ئية، ويطلب  ألجسـام الفضـا    األسـترايل ل   سـجل  دوريـا ال   مكتـب التراخـيص   ويسـتعرض    -٥
ــن األجســام الفضــا     ــنظمات املســؤولة ع ــن امل ــيت    م ــات ال ئية املســّجلة أن تؤكــد صــحة املعلوم

 .يتضّمنها عن أجسامها الفضائية، أو أن ُتحدِّث تلك املعلومات، حسبما هو مناسب

__________ 
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به  ∗ 
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إىل األمــم املــتحدة، عــرب ) فييــنا(وتقــدم البعــثة الدائمــة ألســتراليا لــدى األمــم املــتحدة    -٦
 . التراخيصمكتبالقنوات الدبلوماسية، املعلومات عن التسجيل اليت جيمعها 

  
 فرنسا

 ]بالفرنسية: األصل[

  املبادئ األساسية -١ 
 تضــطلع بعملــيات اإلطــالق وتقــوم بالترتيــبات الالزمــة لتنفــيذ  مطِلقــة دولــة إن فرنســا -١

 .تلك العمليات لصاحل شركات وطنية أو أجنبية أو منظمات دولية

ا وتوضع يف   تطلـق مـن فـوق أراضـيه       عناصـر مركـبات اإلطـالق الـيت         وتسـّجل فرنسـا      -٢
مركبات اإلطالق من إنتاج شركة فرنسية أم كانت        مـدار أرضـي أو مـا بعـده، سـواء أكانـت              
ويف حال تشظّي املركبة يف الفضاء، تسّجل فرنسا        . مصـّممة أو مسـّوقة مـن قِبل شركة أجنبية         

 .أيضا العناصر املكّونة لتلك املركبة حاملا تصبح على علم بذلك

لوطنية، سواء أكانت متلكها منظمات حكومية أم شركات تسـّجل فرنسـا السـواتل ا     و -٣
 .خاصة، وبغض النظر عن الدولة اليت أُطلقت منها

مــع فرنســا عــلى أن ) يوتلســات (املــنظمة األوروبــية لســواتل االتصــاالتوقــد اتفقــت  -٤
تســّجل فرنســا ســواتل يوتلســات مؤقّــتا، إىل أن تصــبح تلــك املــنظمة مؤّهلــة متامــا لتســجيلها     

 مــن أراض أجنبــيةســواتل يوتلســات الــيت ُتطلــق  الترتيــب أيضــا عــلى ويســري ذلــك . بنفســها
 .أجنبيةبواسطة مركبة إطالق 

وفـيما يـتعلق بالسـواتل األجنبـية الـيت توضـع يف املدار بواسطة مركبة اطالق ُتطلق من            -٥
ــن          ــالن ع ــد اإلطــالق شــرطا بشــأن اإلع ــتعّهد اإلطــالق يف عق ــدرج م ــية، ُي األراضــي الفرنس

لـيت توضـع يف املـدار أثـناء اإلطـالق مـن ِقـبل الدولـة الـيت تسري تشريعاهتا                     م الفضـائية ا   األجسـا 
الشـركات أو املـنظمة أو املـنظمات الـيت رّتبـت لإلطـالق، وبشأن تسجيل تلك                 /عـلى الشـركة   

 .اتفاقية التسجيل من املادة الثانية من ٢وهذا يتسق مع  أحكام الفقرة . األجسام

العـام باألجسـام الفضـائية املسـجلة سابقا اليت مل تعد موجودة يف            وختـرب فرنسـا األمـني        -٦
وختــص مــثل هــذه االعالنــات أساســا األجســام الفضــائية الــيت . مــدار أرضــي حاملــا تعــلم ذلــك

 .كانت توجد يف مدار أرضي وعادت إىل الغالف اجلوي لألرض
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األجسام الفضائية وتـزّود فرنسـا األمـني العام، قدر اإلمكان، باملعلومات اإلضافية عن           -٧
املدرجــة يف ســجلّها، ومــنها مــثال املعلومــات عــن مــناورات إخــراج اجلســم مــن املــدار، وتغــيري 

لسـاتل مـن السـواتل الثابـتة بالنسـبة لـألرض، واملـناورات الـيت جتـرى يف املدار          الوضـع املـداري     
 . مدارية"مقربة"هبدف وضع تلك السواتل غري النشطة يف 

 
  اتتنفيذ هذه املمارس -٢ 

 مركزا جلمع وتبادل كلّ     للدراسات الفضائية الفرنسي  املركـز الوطـين     يف فرنسـا، ُيعـّد       -٨
ــا للمــبادئ املذكــورة أعــاله      وهلــذا . املعلومــات الــيت تســمح بتســجيل األجســام الفضــائية وفق

املذكــور فهرســا يــدرج فــيه كــل املعلومــات والتحديــثات   املركــز الوطــين الغــرض، فقــد أنشــأ  
 .الالزمة

املذكور، ُتدّون املعلومات يف فهرس  املركز الوطين   د إجراء عملية حتقّق داخلية يف       وبعـ  -٩
 .ذلك املركز، مثّ ترسل إىل وزير الشؤون اخلارجية

وقـد أُنشـئ السـجل الوطـين الـرمسي، الـذي متسكه الوزارة، وجيري حتديثه إستنادا إىل                   -١٠
 .البيانات املدرجة يف الفهرس

 .ة الشؤون اخلارجية السجل الوطين إىل األمني العاموبعد ذلك، ترسل وزار -١١
 

  اإلعالن عن مركبات اإلطالق املطلقة من األراضي الفرنسية والسواتل الوطنية وتسجيلها         )أ( 
   بعمليات اإلطالق   املسبقشعار إلا ‘١‘ 

ــني     -١٢ ــاق غــري رمســي ب ــناك اتف ــية  واملركــز الوطــين للدراســات الفضــائية  ه االدارة الوطن
املذكور املركز  الـتابعة للواليات املتحدة األمريكية، بأن خيرب        ) ناسـا  (ة اجلويـة والفضـاء    لـلمالح 

 قـبل اإلطـالق بأيـام قلـيلة، عـن طـريق الناسـا، كلّما أمكن             القـيادة الفضـائية للواليـات املـتحدة       
 واحلموالت  ذلـك، بـأي إطـالق وخصائصـه مـن حيـث تـاريخ اإلطـالق وأداء مركبة اإلطالق                  

 .األجسام الفضائية املعنيةستهدفة لدى انفصال خمتلف واملدارات امل
 

  االعالن عن السواتل الوطنية   ‘٢‘ 
ــيون، ســواء أكــانوا مــن القطــاع العــام أم مــن القطــاع       -١٣ ــزّود مــتعّهدو الســواتل الوطن ي

 يف أقرب وقت ممكن بعد      التاليةالدنيا  املعلومات  باملركـز الوطـين للدراسـات الفضائية        اخلـاص،   
 عنصــر حتديــد هويــة الســاتل، وتــاريخ ومكــان اإلطــالق، ووظــيفة اجلســم الفضــائي   :اإلطــالق

فـــترة ، واملـــيل والضـــيضاحلنقطـــة ووج نقطـــة األ(العامـــة، واملـــدار اإلنـــتقايل عـــند اإلنفصـــال 
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 يف املوقــع املــداري فــيما خيــص خــط الطــول، واملــدار الــنهائي للــرحلة، ورمبــا كذلــك )عقديــةال
 .رضالثابتة بالنسبة لألالسواتل 

 
  االعالن عن مركبات اإلطالق وعناصرها           ‘٣‘ 

يعلـن مـتعّهد اإلطالق، يف أقرب وقت ممكن بعد اإلطالق، عن تاريخ اإلطالق، وعن                -١٤
 واليت وضعت يف مركبات اإلطالق األجسـام الفضـائية الـيت تشكّل مكّونات         الـزمان واملكـان و    
 .املدار أثناء اإلطالق

مـن مركبة اإلطالق وبصواريخ     ام، بالقسـم العلـوي      وترتـبط تلـك األجسـام، بوجـه عـ          -١٥
 .التعزيز املتصلة به، وكذلك باهليكل أو اهلياكل املوجودة بني السواتل

املعامل القياسية وفـيما يـتعلق بكـل جسـم مـن هـذه األجسام، يبلّغ متعّهد اإلطالق عن                  -١٦
 ).عقديةالفترة مليل وال، واضيضاحلنقطة ووج نقطة األ( عند اإلنفصال املدارية) البارامترات(

ويذكـر مـتعّهد اإلطـالق أيضـا، ألغراض اعالمية، السواتل اليت وضعت يف املدار أثناء                 -١٧
 .اإلطالق

 
  رصد األجسام املوجودة يف املدار       )ب( 

 بانـتظام تطّور حالة األجسام الفضائية اليت        املركـز الوطـين للدراسـات الفضـائية       يرصـد    -١٨
 .بصفتها الدولة املطلقةتكون فرنسا مسؤولة عنها 

ــتعلق     ويــتّم  -١٩ ذلــك الرصــد بواســطة اإلشــعارات الــواردة مــن مــتعّهدي الســواتل فــيما ي
ومن خالل وثائق خمتلفة تصدر    باملسـائل ذات الصـلة بتطّور اخلصائص املدارية للسواتل النشطة،           

 Day Decay-60، و SPACEWARN Bulletin، وSatellite Situation Report –عــن ناســا  

Forecast Reportو ،  Decay Prediction Report Response–     فـيما خيـص كـل املسـائل ذات 
الصــلة بالســواتل اخلاملــة، وعناصــر مركــبات اإلطــالق، مــن حيــث تطــّور اخلصــائص املداريــة، 

 .والعودة إىل الغالف اجلوي لألرضوالتشظّي 
 

  التسجيل  )ج( 
 بتجمــيع البــيانات الــيت متكّــن مــن لفضــائيةاملركــز الوطــين للدراســات ايف فرنســا، قــام  -٢٠

إدراج األجسـام الفضـائية الفرنسـية يف سـجل األمـم املــتحدة، وهـو يعمـل حالـيا عـلى حتديــث          
ــيانات  ــك الب ــبلّغ . تل ــلّخص    املركــز الوطــين وي ــرتني يف الســنة، مب  وزارة الشــؤون اخلارجــية، م
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لّى الـوزارة مسؤولية تبليغ     تـتو و. للتدويـنات اجلديـدة يف السـجل خـالل األشـهر السـتة املاضـية              
 .األمني العام بتلك البيانات عن تسجيل األجسام الفضائية

ويف املمارسـة، يقـّدم املركـز الوطـين، فيما خيص كل جسم، مبا يف ذلك احلطام الكبري                   -٢١
هلـذا الغرض، استعيض مؤخرا عن الرقم التسلسلي الزمين         (ملركـبات اإلطـالق، رقـم التسـجيل         

، وتاريخ )هبدف التبسيط) كوسـبار  (جلـنة أحبـاث الفضـاء    لـدويل الـذي تسـنده       الوطـين بالـرقم ا    
وج نقطة األ(املدارية ) البارامترات(املعامل القياسية اإلطـالق ومكانـه، ونوع مركبة اإلطالق، و    

، ووظـيفة اجلسـم الفضـائي، وفقـا للمادة الرابعة من            )عقديـة الفـترة    واملـيل وال   ضـيض احلنقطـة   و
 .تسجيلالاتفاقية 

 أيضا يف فهرسه، فيما     املركـز الوطـين للدراسـات الفضـائية       وألغـراض اعالمـية، يذكـر        -٢٢
يـتعلق بـأي إطـالق يـتم مـن األراضـي الفرنسـية، اسـم السـاتل أو أمسـاء السـواتل املعنية، واسم                       

 .الدولة أو أمساء الدول اليت رّتبت لإلطالق

 حتديث فهرسه كلّما عاد ائيةاملركز الوطين للدراسات الفضوإضـافة إىل ذلـك، يـتولّى        -٢٣
وتشتمل تلك  . إىل الغـالف اجلـوي لـألرض جسم من األجسام الفضائية اليت سبق أن ُسجلت              

املعلومـات، كحـّد أدىن، عـلى رقـم تسـجيل اجلسـم وتاريخ عودته إىل الغالف اجلوي لألرض                   
، اللـتني  SPACEWARN Bulletin ، وSatellite Situation Reportحسـبما هـو وارد يف الوثيقـتني    
 .تصدرمها ناسا بصورة منتظمة

وتقــّدم وزارة الشــؤون اخلارجــية إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، طــّي هــذه          -٢٤
ــتحدة      ــدى األمــم امل ــثة الدائمــة لفرنســا ل ــيقة، بواســطة البع ــنا(الوث ، جــردا حديــث العهــد  )فيي

 .حملتويات السجل الوطين
  

 هولندا    
 ]باإلنكليزية: األصل[

هولـندا أي معلومـات عـن األجسـام الفضائية أو عن إنشاء سجل وطين وفقا                مل تقـّدم     -١
 ٣٢٣٥مرفــق قــرار اجلمعيــة العامــة     ( تفاقـية تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي            ال
ــة   أو )) ٢٩-د( ــية العام ــرار اجلمع ــاء ١٧٢١ق ــؤرخ ) ١٦-د( ب ــانون األول٢٠امل ديســمرب / ك

الفهرس احملوسب  األجسام الفضائية يف     بشأن إدراج بعض     إال أهنـا قّدمت مالحظات    . ١٩٦١
، وقّدمت معلومات عن    )A/AC.105/806انظر الوثيقة    (لألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        
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انظــر (اضــمحالل جســم فضــائي كــان خيضــع لواليــتها القضــائية ولســيطرهتا إبــان اضــمحالله   
 ).A/AC.105/824الوثيقة 

ــيا يف إطــار ا   وقــد متّ تشــغيل األجســام ا  -٢ ــية أو جيــري تشــغيلها حال ــة لفضــائية التال لوالي
 .القضائية هلولندا أو سيطرهتا أثناء جزء من دورهتا العمرية أو كلّها

 
 تاريخ اإلضمحالل 

 الوضع أو التغّير
مسّجل لدى 
األمم املتحدة   االسم موقع اإلطالق  تاريخ اإلطالق

 

١٩٧٧يونيه / حزيران١٤ قاعدة القوات اجلوية  ١٩٧٤س أغسط/ آب٣٠ ال اضمحل
فاندنربغ، الواليات املتحدة 

 األمريكية

ANS ١- 

يناير / كانون الثاين٢٥ ال يف املدار 
١٩٨٣ 

قاعدة القوات اجلوية 
فاندنربغ، الواليات املتحدة 

 األمريكية 

IRAS ٢- 

 -٣ NSS 513 كورو، غيانا الفرنسية ١٩٨٨مايو / أيار١٧ ال اضمحل ٢٠٠٣يوليه / متوز١٤
يف مدار ثابت  

بالنسبة لألرض
أكتوبر / تشرين األول٦ ال

١٩٩٤ 
كاب كيندي، الواليات 

 املتحدة األمريكية
NSS 703 ٤- 

يف مدار ثابت  
 بالنسبة لألرض

 -٥ NSS 803 كورو، غيانا الفرنسية ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣ ال

يف مدار ثابت  
 بالنسبة لألرض

 الواليات كاب كيندي، ١٩٩٨فرباير / شباط٢٨ ال
 املتحدة األمريكية

NSS 806 ٦- 

يف مدار ثابت  
 بالنسبة لألرض

٢٠٠٢أبريل / نيسان١٧ ال  -٧ NSS 7 كورو، غيانا الفرنسية

يف مدار ثابت  
بالنسبة لألرض

/  كانون األول١٧ ال
 ٢٠٠٢ديسمرب 

 -٨ NSS 6   كورو، غيانا الفرنسية

  
نيو سكايز  "يف املـدار إىل شـركة        ٦ إىل   ٣ن  األجسـام الفضـائية املـرقّمة مـ       وقـد ُنقلـت      -٣

ــبل       (New Skies Satellites)" ســاتاليتس ــن ِق ــدار وتشــغيلها م ــا ووضــعها يف امل ــد إطالقه بع
" نـيو سكايز ساتاليتس "وشـركة  . أشـخاص ال خيضـعون للواليـة القضـائية هلولـندا أو سـيطرهتا        

 .هي شركة منشأة يف هولندا
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 مجهورية كوريا        
 ]ليزيةباإلنك: األصل[

مجهوريـة كوريـا مل تشـرع إالّ مؤّخـرا يف االضـطالع بأنشـطة فعلـية يف الفضـاء         مبـا أن   -١
اخلـارجي، فقـد كـان االضـطالع بـتلك األنشـطة وتنظـيمها هـو أساسـا مـن عمـل احلكومة أو                        
وكـاالت عمومـية، دون أن يكون هناك أي قانون وطين منفصل ينفّذ اتفاقية التسجيل وغريها      

ومتتثل هذه األنشطة امتثاال    . مـم املتحدة أو مبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي       مـن معـاهدات األ    
 . تاما جلميع الصكوك القانونية الدولية لألمم املتحدة

، ٢٠٠٥كوريـا تعـتزم سـن قانون بشأن الفضاء اخلارجي حبلول سنة              إالّ أن مجهوريـة    -٢
لنظر إىل التوّسع املتوقّع يف أنشطة ء الكوري املخطّط له، وبا مركز الفضاهبـدف التحضـري لبناء   

 .الفضاء اخلارجي من ِقبل القطاع اخلاص

وعقــب ســّن قــانون الفضــاء اخلــارجي، ســتأخذ ممارســات التســجيل، مبــا فــيها إنشــاء     -٣
نظــام اإلذن والترخــيص بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الــيت يضــطلع هبــا    الســجل الوطــين، و

 .  طابع مؤسسي أكثر وفقا هلذا التشريعالقطاع اخلاص، شكال ملموسا وسيكون هلا

ألجسـام الفضـائية لــدى األمـم املـتحدة، فــإن مجهوريـة كوريــا      وفـيما يـتعلق بتســجيل ا   -٤
 :تقدم اإلشعار على النحو التايل

 .وزارة العلوم والتكنولوجيا   :جهة االتصال 

 .عادة يف غضون شهر بعد كل إطالق :وقت إشعار األمم املتحدة 

اسم البلد، وإسم اجلسم الفضائي، وتاريخ   :ار ونطاقهحمتوى اإلشع 
اإلطالق، ومكان اإلطالق، ومركبة اإلطالق، 
واخلصائص املدارية األساسية، ووظيفة اجلسم 

 .الفضائي العاّمة
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   الردود الواردة من املنظمات الدولية        -ثالثا  
 وكالة الفضاء األوروبية           

 ]بالفرنسية: األصل[
 

  مقدمة -١ 
منظمة حكومية دولية كلفتها الدول األعضاء فيها       ) اإليسـا  (ة الفضـاء األوروبـية    وكالـ  -١

مبهمـة حتديـد أنشـطة البحـث والـتطوير ذات الصـلة بالفضـاء يف جمـال التكنولوجيا والتطبيقات                    
ــتلك األنشــطة  ــالعلوم واالتصــاالت واألرصــاد    . واالضــطالع ب وُتعــىن هــذه األنشــطة أساســا ب
ــة واملالحــة ومركــبات    ــنقل الفضــائي  اجلوي ــذه   . اإلطــالق ونظــم ال ــدول األعضــاء ه ــّول ال ومت

وألغـراض اإلطـالق، متـتلك الوكالـة قاعدة يف مركز غيانا الفضائي، يف مقاطعة غيانا      . الـربامج 
وفيما يتعلق  . الفرنسـية مـا وراء الـبحار، الـيت تطلـق مـنها صـواريخ أريـان الـيت تصنعها الوكالة                    

ة أو غريهــا مـــن املـــنظمات، تقــوم بـــاإلطالق شـــركة   بــاطالق ســـواتل جتاريــة لصـــاحل الوكالـــ  
وحيكـم أنشـطة اإلطـالق الـيت تضطلع هبا     . أريانسـبيس الـيت أُنشـئت مبوجـب القـانون الفرنسـي           

الوكالـة يف كـورو اتفاقـان أُبـرما مـع احلكومـة الفرنسـية، أحدمهـا بشـأن اسـتخدام مركز غيانا                       
، تكّملهما "Ensemble de Lancement Ariane"الفضـائي، والثاين خيص موقع اإلطالق املسّمى  

 .بشأن حمطات أريان املساعدة اليت تتعقّب مسار مركبة اإلطالقاتفاقات خمتلفة 

١٩٧٩يناير / كانون الثاين٢وعـندما اسـُتوفيت الشـروط الالزمـة، أودعـت اإليسا يف          -٢
أن ، بش ١٩٧٨ديسمرب  / كانون األول  ١٢ كـان قـد اعـتمده جملـس اإليسا يف            )١(،إعـالن قـبول   

اتفــاق انقــاذ املالحــني الفضــائيني واعــادة املالحــني الفضــائيني ورد  : الصــكوك القانونــية التالــية
اتفاقية ، و))٢٢-د (٢٣٤٥مرفق قرار اجلمعية العامة    (األجسـام املطلقـة إىل الفضـاء اخلـارجي          

، ))١٦-د (٢٧٧٧مرفق القرار    (املسـؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية        
 )).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق القرار ( اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيو

، وهــي "الدولــة املطِلقــة" الــيت ُتعــّرف تســجيلالاتفاقــية وتســتويف الوكالــة بعــض معــايري  -٣
اســتخدام مــرافقها، والقــيام بذاهتــا بعملــيات اإلطــالق الــيت ختــص ســواتلها الــيت : املعــايري التالــية

وطّورهتـا أو تكلـيف شـركة جتاريـة مـثل أريانسـبيس بإطالق تلك السواتل من مركز           صـّممتها   
 ").إنتيغرال"مثل موقع بايكونور إلطالق الساتل (غيانا الفضائي أو من موقع إطالق آخر 

__________ 
اللجنة الفرعية  سيكون إعالن القبول الذي زّودت به اإليسا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي معروضا على  (1) 

 .القانونية يف دورهتا الثالثة واألربعني
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 إىل أنـه قـبل إعـالن القـبول السـابق الذكر، كان األمني العام ُيبلَّغ عن                  جتـدر اإلشـارة   و -٤
 كانون  ٢٠املؤرخ  ) ١٦-د( باء   ١٧٢١ية، وفقا لقرار اجلمعية العامة      طـريق احلكومـية الفرنسـ     

املؤسســة األوروبــية لــبحوث ، باألجســام الفضــائية الــيت كانــت تطلقهــا ١٩٦١ديســمرب /األول
 .الفضاء

  
  سجل اإليسا -٢ 

زمام املبادرة بأن   ) قانوينالستشار  امل (املؤسسة األوروبية لبحوث الفضاء   أخـذت أمانة     -٥
 املستشار القانوين لألمم املتحدة توضيحات بشأن امكانية احتفاظ املنظمة مبثل هذا            طلبـت من  

املؤسسة األوروبية (وعقـب اجلـواب االجيـايب الـذي رّد بـه هذا األخري، قامت اإليسا             . السـجل 
 .بفتح سجل وِضع حتت سلطة املدير العام)  آنذاكلبحوث الفضاء

جل اإليسا بالدائرة اليت ُتعىن يف العادة باإلشعار        وأنـاط املدير العام مهمة االحتفاظ بس       -٦
وتـتولّى تلـك الدائـرة مجـع املعلومـات املطلوبة مبوجب املادة الرابعة من               . بالـترّددات املخّصصـة   

اتفاقــية التســجيل وإحالــتها إىل مستشــار اإليســا القــانوين، الــذي أصــبح الــيوم رئــيس الشــؤون   
. ىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مـن أجل نشرها     القانونـية، ويـتوىل هـذا األخـري إرسـاهلا إ          

ولــيس ســجل اإليســا مــتاحا لــلجمهور، ولكــن ميكــن للوفــود اإلطــالع علــيه، بطبــيعة احلــال،    
 .ومناقشة حمتواه

إالّ أنــه أُثــريت مســألة . وخيضــع التصــميم ملضــمون املــادة الــرابعة مــن اتفاقــية التســجيل -٧
 األجسـام الفضـائية، مبوجـب اتفـاق سبيسالب          حمـّددة ختـّص الواليـة القضـائية والسـيطرة عـلى           

ملؤسســة ااملــربم بــني الواليــات املــتحدة األمريكــية والــدول األعضــاء يف  ) اتفــاق خمتــرب الفضــاء(
، مبشـاركة أوروبـا يف بـرنامج الواليات املتحدة ما بعد أبولو، وهي         األوروبـية لـبحوث الفضـاء     
يل، وإذا كان األمر كذلك، فما هي خيضع للتسج " جسـما فضـائيا   "مـا إذا كـان خمتـرب الفضـاء          

اسـتنادا إىل مـوارد املكـوك، مل تعتربه سلطات الواليات           (الدولـة األوروبـية الـيت سـتقوم بذلـك           
مث أُثـريت املسـألة مـرة أخـرى مبناسـبة مشاركة أوروبا يف برنامج               ). املـتحدة خاضـعا للتسـجيل     

ويف تلك ). ١٩٩٢  و١٩٨٨عامي انظر االتفاقني احلكوميني الدوليني ل(حمطـة الفضـاء الدولية      
ني وكذلك   الدولي ني احلكومي نياالتفاق من   ٥، يرد اجلواب يف املادة      )الـيت ترسـي سابقة    (احلالـة   

وبالتايل، فإن أوروبا حتتفظ    . يف ُمـرفقهما الـذي يتضـّمن العناصـر الـيت قّدمها كل من الشركاء              
طة الفضائية الدولية أم ال، ومها      بالواليـة القضـائية وبالسـيطرة عـلى عنصـريه، سـواء أأُحلقـا باحمل              

وعلى النحو ذاته،   . ؤمتتةاملنقل  الـ مركـبة    و مـرفق كولومـبوس املـداري     يف الوقـت الـراهن منـيطة        
وفيما خيص  . يعتـرب ذراع الـربوط الـتابع لكـندا جسما فضائيا تقع على كندا مسؤولية تسجيله               
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، فقد ارتأت   "دولة التسجيل "فتها  مسـألة حتديد الدولة العضو يف اإليسا اليت ينبغي تدوينها بص          
هيـئات اإليسـا الـيت تضـطلع بـاملداوالت أنـه ينـبغي النظر يف هذه املسألة بتناول كل حالة على                      

واملــبدأ العــام الــذي اعــتمد مبوافقــة  . وهكــذا، يظــل هــذا البــند مــن الســجل فارغــا اآلن . حــدة
 اليت تقوم بالتسجيل نيابة الوكالـة، والـذي هـو جمّسـد يف اتفاقـات الـتعاون، هو أن الوكالة هي       

 .عن الدول األعضاء فيها

ومـن حيـث املمارسـة، تـدّون اإليسـا يف سـجلها األجسام الفضائية اليت تصمم وتطلق                -٨
املخصصة للتطبيقات العلمية أو    (، وهـي السواتل     )انطالقـا مـن كـورو أم ال       (يف إطـار سـلطتها      

وفيما . سمها الثالث وصندوق املعدات   ؛ وكذلك، فيما يتعلق مبركبة اإلطالق أريان، ق       )غريهـا 
يـتعلق بعملـيات اإلطـالق التجارية، املتعاقد عليها مثال مع آريانسبيس، تسّجل الوكالة الساتل               

ويقتضـي عقد اإلطالق من الزبون      . الـذي مت تطويـره ومتويلـه مبواردهـا وإطالقـه مبوجـب عقـد              
صوص عليه يف خمتلف اتفاقات     وهذا الشرط من  . أن يـتكفّل بالتسجيل   ) اإليسـا يف هـذه احلـال      (

ــ اتمذكــر(الــتعاون  وكالــة الفضــاء والطــريان  الــيت أبرمــتها اإليســا، مــع الناســا ومــع   ) تفاهمال
 .، مثال)روسافياكومسوس (الروسية

ويـتم الـتدوين يف سـجل اإليسـا بعـد اإلطالق وقد يتوقف على بعض االحداث، كأن        -٩
ــبغي،    ــة أرتيمــيس (يعمــل الســاتل كمــا ين ــد وصــل إىل االرتفــاع    ، )انظــر حال ــا إذا كــان ق وم

املســتهدف، ومــا إذا كانــت كــل املرســالت اجمليــبة عاملــة، وهــي مســألة مــن شــأهنا أن تســتتبع  
 .عمليات السترداد الساتل

وميكـــن أن يتضـــّمن الســـجل معلومـــات أخـــرى ترســـل إىل مكتـــب شـــؤون الفضـــاء   -١٠
املدارية، والترّددات املستعملة،   اخلـارجي، ومنها مثال تقدمي وصف أكمل للبعثة، والبارامترات          

 .وأخريا هناية العمر التشغيلي للساتل املرسل إىل مقربة مدارية

إضـافة إىل ذلـك، حتـتفظ اإليسـا بسـجل تـدّون فـيه األجسـام املوجودة يف الفضاء بعد                 -١١
 .إطالقها، وهو سيتضّمن اآلن أشياء من احلطام الفضائي

خـرية لـترمجة تلـك املمارسـة إىل تعليمات داخلية،           وقـد ُبذلـت حماولـة يف السـنوات األ          -١٢
 .لكنها حماولة مل تثمر بعد

ويتبـّين مـن اإلشـعارات األخـرية أن اإليسـا قـد حّسنت توضيح مهمة اجلسم الفضائي                 -١٣
وميكـن توسـيع نطـاق املعلومـات املـراد ادراجهـا يف السجل لتشمل               . وإكمـال خطـة الـترّددات     

نظـم الدسـر، ووجـود مـزدوج حراري مولّد       ، و دة بطـاقم  زّواملـ بـيانات عـن األجسـام الفضـائية         
 .أو عودهتا/للنظائر املشّعة، ومغّيرات كهرحرارية، و
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وينـــبغي االشـــارة أيضـــا إىل أن اإليســـا، وفقـــا التفـــاق ثـــنائي، قـــد أضـــافت ســـاتلني    -١٤
إىل ) يوتلســات (لمــنظمة األوروبــية لســواتل االتصــاالت   تــابعني ل) يوتلســاتو مــاريكس و(

 .سجلها
  

  كتب شؤون الفضاء اخلارجيالعالقات مب -٣ 
هذا ميكن أن   (ينشـر مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي املعلومـات الـيت قّدمـتها اإليسـا                    -١٥

 ).يتعلق بعّدة سواتل أو حتديثات للمعلومات

: وميكن اإلطالع على املعلومات اليت قّدمتها اإليسا يف الوثائق التالية                               -١٦
ST/SG/SER.E/31  ،ST/SG/SER.E/51 ،ST/SG/SER.E/61  ،ST/SG/SER.E/73   ،
ST/SG/SER.E/85  ،ST/SG/SER.E/86 ،ST/SG/SER.E/93  ،ST/SG/SER.E/95   ،

ST/SG/SER.E/100  ،ST/SG/SER.E/112  ،ST/SG/SER.E/115  ،ST/SG/SER.E/130  ،
ST/SG/SER.E/132   ،ST/SG/SER.E/187   ،ST/SG/SER.E/188   ،ST/SG/SER.E/266   ،
ST/SG/SER.E/285   ،ST/SG/SER.E/303   ،ST/SG/SER.E/375   ،ST/SG/SER.E/432   ،
ST/SG/SER.E/443. 
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