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   ∗الردود الواردة من الدول األعضاء     -ثانيا  
  إيطاليا    

 ] باإلنكليزية:األصل[
تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضاء        األمـم املـتحدة ل    اتفاقـية   مل تنضـم إيطالـيا بعـد إىل          -١

وينظر جملس الوزراء اإليطايل حاليا يف )). ٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعية العامة     ( اخلـارجي 
مــنة مــنها،  مــن املــادة الثا١مشــروع قــرار بشــأن انضــمامها إىل اتفاقــية التســجيل، عمــال بالفقــرة 

 .وإكمال اإلجراءات الداخلية الالزمة لتنفيذها يف إطار النظام القانوين اإليطايل

 ١١وحـىت اآلن، أحالـت إيطالـيا إىل األمـني العـام، عـلى أسـاس طوعـي، معلومات عن                      -٢
) ١٦-د( باء   ١٧٢١ مـن قـرار اجلمعية العامة        ١مركـبة فضـائية أطلقـت يف املـدار، وفقـا للفقـرة              

، الذي طلبت فيه اجلمعية العامة إىل الدول اليت تطلق          ١٩٦١ديسمرب  /انون األول  كـ  ٢٠املـؤرخ   
أجسـاما إىل املـدار أو مـا بعـده أن تقـدم عـلى وجـه السـرعة معلومات إىل جلنة استخدام الفضاء                      

 .اخلارجي يف األغراض السلمية، عن طريق األمني العام، لتسجيل األجسام املطلقة

 املشـار إلـيها يف املعلومـات الـيت سبق تقدميها سواتل إيطالية              وتشـمل األجسـام الفضـائية      -٣
أطلقـتها وكـاالت عمومـية، مـثل جملس البحوث الوطين وجامعة روما ووكالة الفضاء اإليطالية،                

 .وكذلك هيئات غري حكومية

وكانـت البيانات التقنية اليت قّدمت عن األجسام الفضائية اإليطالية املطلقة، باستثناءات             -٤
اسـم السـاتل أو اسم ونوع اجلسم الفضائي؛ واسم الدولة أو املنظمة املـُطلقة؛              : ة، كمـا يـلي    قلـيل 

وإقلــيم أو موقــع أو مكــان اإلطــالق؛ ومركــبة اإلطــالق؛ وتــاريخ اإلطــالق؛ وبارامــترات املــدار؛ 
 .والوظيفة العامة للجسم الفضائي

  
  االحتاد الروسي      

 ]بالروسية: األصل[
سـي بتسـجيل األجسـام الفضـائية املـُطلقـة يف الفضاء اخلارجي عمال              يقـوم االحتـاد الرو     -١
مرفق قرار اجلمعية العامة ( طلقة يف الفضاء اخلارجيـُتسجيل األجسام امل األمم املتحدة ل  اتفاقـية   ب

 )). ٢٩-د (٣٢٣٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لشكل الذي وردت بهالردود مستنسخة با  ∗ 
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ويـرد وصـف لإلجـراء املتـبع يف االحتـاد الروسـي لتسـجيل األجسـام الفضائية يف اللوائح               -٢
بتســجيل األجســام الفضــائية الــيت يطلقهــا االحتــاد الروســي يف الفضــاء اخلــارجي وتقــدمي  املــتعلقة 

 .معلومات إىل األمم املتحدة عن األجسام املدرجة يف السجل

ــيانات التســجيل املدرجــة يف        -٣ ــة ب ــرة الفضــاء االحتادي ــّدم دائ ــح، تق ومبقتضــى تلــك اللوائ
ــة، واســم اجلســم الفضــائي،   (الســجل  ــة املطلق ــيم أو مكــان   اســم الدول ــاريخ اإلطــالق، وإقل  وت

إىل وزارة اخلارجـية باالحتاد الروسي      ) اإلطـالق، وبارامـترات املـدار األساسـية، والوظـيفة العامـة           
 .إلحالتها بعد ذلك إىل األمم املتحدة

ووفقــا للممارســة املتــبعة، ال يســجل االحتــاد الروســي األجســام غــري العاملــة املطلقــة يف    -٤
كما ان تقرير األمني    .  أجهـزة الـتعزيز واملـراحل العلـيا للصـواريخ احلاملة           الفضـاء اخلـارجي مـثل     

 اعترب عدم   (A/AC.105/382) عـن تطبـيق اتفاقية التسجيل        ١٩٨٧مـارس   / آذار ٢العـام املـؤرخ     
 .تسجيل األجسام غري العاملة قانونيا

ا مع اتفاقية   ويتعني لذلك أن يعترب عدم تسجيل األجسام الفضائية غري العاملة أمرا متسق            -٥
 .التسجيل

ويوجد اآلن عدد متزايد من الزبائن الذين ُتستخدم مرافق اإلطالق الروسية إلطالق   -٦
 سواء كان مالكا  -ويف بعض احلاالت، ال ميتثل الزبون  . أجسام فضائية أجنبية بالنيابة عنهم
يف اتفاقية  اللتزامه بتسجيل اجلسم حبجة أنه ليس طرفا   -للجسم الفضائي أو مشغـّال له 

 .التسجيل

واملمارسـة احلالـية املتمـثلة يف عـدم قـيام بعض الدول اليت تقدم خدماهتا إلطالق أجسام                   -٧
فضـائية تابعـة لدول أخرى بتسجيل األجسام املطلقة لدى األمم املتحدة ال سند هلا يف أي صك                   

 .قانوين دويل ينظم األنشطة الفضائية

ايل فيما يتعلق بعدم تسجيل األجسام قد نشأ ألن ويـرى االحتـاد الروسـي أن الوضـع احل        -٨
بعــض أحكــام الصــكوك القانونــية الدولــية الــيت تــنظم األنشــطة الفضــائية ال تــتفق مــع الظــروف    

 .احلالية

وإضـافة إىل ذلـك، تـنص املـادة السـابعة مـن معـاهدة املـبادئ املـنظمة ألنشطة الدول يف                       -٩
ا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى       مـيدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـ           

عــلى أنــه تترتــب عــلى كــل دولــة تطلــق أو تتــيح )) ٢١-د (٢٢٢٢مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (
إطـالق جسـم يف الفضـاء اخلـارجي املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت يسببها ذلك اجلسم أو                        

 .أجزاؤه فوق األرض أو يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي
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ولذلـك، حـىت وإن ُحسمت مسألة تسجيل جسم فضائي تطلقه إحدى الدول نيابة عن           -١٠
دولـة أخـرى، فـإن الطـرف األول من طريف االتفاق الثنائي املعين ال يعفى من مسؤوليته يف حال                    

 .وقوع حوادث غري متوقّعة بعد تسليم اجلسم إىل مالكه أو مشغـّله من أجل عملية التحليق

حتـاد الروسـي أن أي محوالت ختص منظمات خاصة أو حكومية تابعة لدولة    ويعـتقد اال   -١١
معيـنة أو تقـع حتـت سـيطرة تلـك املـنظمات ينـبغي أن تـدرج يف سـجل تلـك الدولة، ما مل تتفق                           

 .الدول املعنية على خالف ذلك

وفـيما يـتعلق بـاحلموالت الـيت ختـص مالكني أو مشغـّلني أجانب واليت تطلق من اإلقليم                   -١٢
وسـي أو باسـتخدم مـرافق إطـالق روسـية، يسـتخدم اإلجـراء املعمول به يف الواليات املتحدة                    الر

 .األمريكية، أي تدرج األجسام يف السجل الوطين للدولة اليت متلك احلمولة

ينبغي : ويف ظـل التعلـيقات السـابق ذكـرها، ينـبغي للدول أن تتفق على املمارسة احلالية              -١٣
غ األمم املتحدة إال حبدوث عملية اإلطالق وباسم اجلسم الفضائي، عندما           للدولة املـطلقة أال تبلّـ   

 .يرفض املالك أو املشغـّل أن يقوم بالتسجيل

ويف هـذا الصـدد، ومن أجل وضع أساس قانوين يتفق مع الطريقة اليت تتعاون هبا الدول                  -١٤
اذ إجراءات متسقة لتحسني    الـيت تقـوم بأنشـطة فضـائية عمليا، ينبغي إيالء االعتبار إىل مسألة اخت              

 .السجالت الوطنية للدول األطراف يف اتفاقية التسجيل

ومثــة مســوغ للممارســة املذكــورة أعــاله وهــو أنــه، وفقــا ملعــاهدة الفضــاء اخلــارجي، ال  -١٥
تستطيع الدولة املطِلقة، ألسباب تقنية حمضة، أن تتمتع بالوالية القضائية والسيطرة على األجسام  

 .تلك احلاالتاألجنبية يف 

ــل حــق          -١٦ ــم أن يكــون يف املســتطاع نق ــن املالئ ــيكون م ــه س ــاد الروســي أن ــتقد االحت ويع
التسـجيل، باالتفـاق مـع مالكي احلمولة، إىل طرف ثالث يف احلاالت اليت تطلق فيها دولة محولة      

 .ختص دولة أخرى أو منظمة دولية ليست طرفا يف اتفاقية التسجيل

ة التسـجيل هـي أن الـدول األطـراف تقـبل، بتسـجيلها األجسام،         والسـمة األهـم التفاقـي      -١٧
 .حتمل املسؤولية عن أنشطتها الفضائية الوطنية

وتسـجيل األجسـام الفضـائية وفقـا التفاقية التسجيل جيعل من املمكن االحتفاظ بسجل             -١٨
 .يواضح بقدر كاف بشأن طبيعة وكمية األجسام يف الوقت الذي تطلق فيه إىل الفضاء اخلارج
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بـيد أنه بعد فترة من الوقت، وحىت عند االمتثال ألحكام االتفاقية، يصبح من املستحيل                -١٩
تبـيان مكـان جسـم فضـائي معـني وحالـته الوظيفـية بسـبب تغـّير البارامـترات املدارية خالل كل                       

 .مناورة يقوم هبا اجلسم وبسبب تأثري قوى اجلاذبية

 من املادة الرابعة من اتفاقية التسجيل، األخذ        ٢ وسيكون من املالئم لذلك، وفقا للفقرة      -٢٠
باملمارسـة الـيت تقـوم السـلطات املختصـة يف الـدول املـُطلقـة وفقـا هلـا بـإبالغ األمـني العام عندما             

 .يتوقـّف جسم فضائي يف املدار عن العمل وعندما يصبح حطاما
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