
A/AC.105/824   األمـم املتحـدة 

Distr.: General 
16 March 2004 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
220304   V.04-51779 (A) 
*0451779* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

 ، موّجهة إىل٢٠٠٤فرباير  / شباط١٨مذكرة شفوية مؤرخة    
   )فيينا(األمني العام من البعثة الدائمة هلولندا لدى األمم املتحدة         

 العام حتياهتا إىل األمني) فيينا(هتـدي البعـثة الدائمـة ململكـة هولـندا لـدى األمم املتحدة             -١
لألمـم املـتحدة، وتـبلغه بـتغري يف وضـعية جسـم فضـائي مـدرج يف الفهـرس احملوسب لألجسام                      

 :ويتعلق التغري باملدخل التايل. املطلقة يف الفضاء اخلارجي

 "١- [1988-040A] (International Designator) )؛ )الرمـــز الـــدويل[NSS 513 

(INTELSAT 513)] (Name of Space Objects) ) ؛) اجلسـم الفضـائي  اسـم[(Intelsat)] 

(State/Organization) )ــة ــاريخ ( (Date of Launch) [17/05/1988]؛ )املؤسســة/الدول ت
ــتحدة    ( No (UN Registered)؛ )اإلطــالق ــم امل ــدى األم ــم التســجيل ل  [in GSO]؛ )رق
(Status) ) يف املدار الثابت بالنسبة لألرض[الوضعية([" 

ه أعـاله مل يعد يف املدار الثابت بالنسبة لألرض اعتبارا من            اجلسـم الفضـائي املشـار إلـي        -٢
 ٤٤٩ ويقــع املــدار الــنهائي للســاتل بــني نقطــة حضــيض ارتفاعهــا . ٢٠٠٣يولــيه /متــوز ١٤

 كيلومــترا فــوق املــدار ٥١٩كيلومــترا فــوق املــدار املــتزامن مــع األرض ونقطــة أوج ارتفاعهــا  
 .املتزامن مع األرض

 العـام أن يـدرج هـذه املعلومـات يف الفهـرس احملوسب بني              وتطلـب هولـندا إىل األمـني       -٣
ـــَّل بــاللون األخضــر عمــال باملمارســة املــتعلقة باملعلومــات الــيت مل   ([...])معقوفــتني  ، وأن ُتظل

مرفق (تسـجيل األجسـام املطلَقـة يف الفضـاء اخلارجي           ترسـل إىل األمـم املـتحدة وفقـا التفاقـية            
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املؤرخ ) ١٦-د( باء  ١٧٢١ أو لقـرار اجلمعـية العامة        ،))٢٩-د (٣٢٣٥قـرار اجلمعـية العامـة       
 .١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠

أو " الدولة املطِلقة "وفـيما خيـص اجلسـم الفضـائي املذكـورة أعاله، ليست هولندا هي                -٤
اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت      ) أ(ألغـراض   " السـلطة املطِلقـة   "أو  " دولـة التسـجيل   "

ــا األج ــة   (ســام الفضــائية  حتدثه ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق ــية ) ب(؛ أو ))٢٦-د (٢٧٧٧م اتفاق
االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني    ) ج(تســجيل األجســام املطلـَقــة يف الفضـــاء اخلــارجي؛ أو     

مرفق القرار  (الفضـائيني وإعـادة املالحـني الفضـائيني ورّد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي               
 .لتوايل، على ا))٢٢-د (٢٣٤٥

 Newوقــد ُنقلــت ملكــية اجلســم الفضــائي املذكــور أعــاله وهــو يف املــدار إىل شــركة  -٥

Skies Satellites       بعـد إطالقـه ووضـعه يف املـدار وتشـغيله من قبل أشخاص ال خيضعون للوالية
قد أُنشئت يف هولندا، فإن  New Skies Satellitesومبا أن شركة . القضـائية هلولـندا أو سيطرهتا  

ندا تــرى أهنــا، بعــد أن نـُقلــت ملكــية اجلســم الفضــائي وهــو يف املــدار إىل تلــك الشــركة،   هولــ
أصـبحت تـتحمل املسـؤولية الدولـية عـن تشـغيله وفقـا لـلمادة السادسـة وهلـا السـلطة القضائية                    
ــلمادة الثامــنة مــن معــاهدة املــبادئ املــنظمة ألنشــطة الــدول يف مــيدان       والســيطرة علــيه وفقــا ل

مرفق (م الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى           استكشـاف واستخدا  
 )).٢١-د (٢٢٢٢القرار 
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