
A/AC.105/C.2/L.250   األمـم املتحـدة 

Distr.: Limited 
21 January 2004 
Arabic 
Original: English/French/Spanish 

 اجلمعية العامة 

 

 
120204    V.04-50312 (A) 
*0450312* 

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

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٨ –مارس / آذار٢٩فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت١٢البند 

 ممارسات الدول واملنظمات الدولية
     يف تسجيل األجسام الفضائية

: نظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائيةممارسات الدول وامل  
   ردود الدول األعضاء

  مذكرة من األمانة        
  احملتويات   

الصفحة    الفقرات
........................................................................................مقدمة ٢-١ ٢  -أوال
..........................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء ٢  -ثانيا
.........................................................................................اجلمهورية التشيكية ٢  
........................................................................................................أملانيا ٣  
......................................................................................................املغرب ٥  
.......................................................................................................ميامنار ٥  
.........................................................................................................بريو ٥  
......................................................................................................السويد ٦  

__________ 
 * A/AC.105/C.2/L.247. 



 

 2 
 

A/AC.105/C.2/L.250 

  مقدمة -أوال  
أقــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا السادســة      -١

ــية    ــد مــن جــدول     واألربعــني، اتفــاق اللجــنة الفرعــية القانون ــند جدي ــنظر يف ب ــبدأ ال عــلى أن ت
يف إطار  " ممارسـات الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضـائية              "األعمـال عـنوانه     

 .٢٠٠٧-٢٠٠٤طة العمل الرباعية السنوات للفترة خ

الفرعية القانونية يف دورهتا الثانية واألربعني،       وفقـا خلطـة العمـل الـيت اعـتمدهتا اللجـنة           و -٢
طُلـب إىل الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية أن تقـّدم تقاريـر عـن املمارسـات اليت تّتبعها يف                       

ســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي     وفقــا التفاقــية ت تســجيل األجســام الفضــائية   
ــية التســجيل (" ــة   ") (اتفاق ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق ــة  )) ٢٩-د (٣٢٣٥م ــية العام ــرار اجلمع وق

وقــد أعــدت األمانــة هــذه . ١٩٦١ديســمرب / كــانون األول٢٠، املــؤرخ )١٦-د( بــاء ١٧٢١
 . ٢٠٠٤يناير /ون الثاين كان١٥املذكرة استنادا إىل التقارير الواردة من الدول األعضاء حىت 

  
  ∗الردود الواردة من الدول األعضاء     -ثانيا  

 اجلمهورية التشيكية
 ]باإلنكليزية: األصل[

 
ــية التســجيل   -١ ــة التشــيكية طــرف يف اتفاق ــيا "وهــي قــد أنشــأت  . اجلمهوري ســجال وطن

جمها يف إطــار بــرنا" لتســجيل األجســام الــيت تطلقهــا اجلمهوريــة التشــيكية يف الفضــاء اخلــارجي 
ي التابع ألكادميية العلوم يف معهـد فـيزياء الغـالف اجلو   وحيـتفظ هبـذا السـجل       . الوطـين للفضـاء   

 ٢ وماغــيون ١ويتضــمن هــذا الســجل معلومــات عــن الســواتل ماغــيون . اجلمهوريــة التشــيكية
 ، وقـد كانـت هـذه املعلومـات تدّون     (MAGION 1, MAGION 2, MAGION 3) ٣وماغـيون  

/  كانون الثاين١٣الوطـين التشيكوسـلوفاكي لألجسـام، الذي أنشئ يف    يف األصـل يف السـجلّ      
ــناير  ــة ١٩٧٩يـ ــُتعمل إىل غايـ ــثاين١ واسـ ــانون الـ ــناير / كـ . (ST/SG/SER.E/INF.12)١٩٩٣يـ
 .يوجد يف اجلمهورية التشيكية قانون أو نظام الئحي خاص هبذا املوضوع وال

بتزويد األمني العام لألمم ضي مـنذ أمـد بعيد سياسة تق    اجلمهوريـة التشـيكية     تنـتهج   و -٢
وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية التسجيل،      مفّصـلة عـن أجسـامها الفضـائية،         املـتحدة مبعلومـات     

جسم وهـي تقـدم معلومـات أيضـا عندما يتوقف           . وذلـك يف أبكـر وقـت ممكـن بعـد االطـالق            

__________ 
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به  ∗ 
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ة التشيكية اجلمهوريوتعترب . فضـائي عـن االشـتغال أو عـندما ال يصـبح يف مـدار حـول األرض          
 . تلك املعلومات بالغة األمهية يف تسهيل محاية بيئة الفضاء اخلارجي

  
 أملانيا

 ]باإلنكليزية: األصل[
 
مناسب تفظ بسجل تسجيل، على الدول املطلقة أن حتاتفاقية الوفقـا لـلمادة الثانية من      -١

 .األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيبشأن 

ــرفق     وُيحــَتفظ بالســجل الوطــين ا   -٢ ــة يف الفضــاء اخلــارجي كم ــاين لألجســام املطلق ألمل
، ويرد فيه تسجيل األجسام     (Luftfahrzeugrolle)مهوريـة أملانـيا االحتاديـة       بسـجل الطائـرات جل    

 .(Raumfahrzeuge)" املركبات الفضائية"الفضائية حتت العنوان 

يل تفاصيل ففي اجلزء األول، يدّون متعهد التسج . ويـتكون السـجل مـن مخسـة أجزاء         -٣
ويف اجلزء الثاين، يدّون تاريخ     . رقم تسجيله ونوعه وتسميته والدولة املطلقة     : اجلسـم الفضـائي   
أما اجلزء الرابع،   . ويف اجلـزء الثالـث، يـدّون البارامـترات املداريـة األساسـية            . ومكـان اإلطـالق   

خمصص وأما اجلزء اخلامس، فهو . فهـو يتضـمن تفاصـيل عـن وظـائف اجلسـم الفضـائي العامـة             
 . لتاريخ تسجيله

وبعــد . وتــرد املعلومــات الــيت يــتعني تدويــنها يف الســجل مــن مــالك املركــبة الفضــائية   -٤
التســجيل، يــزّود مــتعهد التســجيل وزارة الشــؤون اخلارجــية بــتلك املعلومــات الــيت تــتوىل هــذه 

 .األخرية تقدميها إىل األمني العام

 مركبة فضائية يف السجل     ٢٤تسجيل  ، كان قد مت     ٢٠٠٤يـناير   /كـانون الـثاين   وحـىت    -٥
 الذي (AMSAT Oscar 10)" ١٠أمسات أوسكار "وكـان أول هذه املركبات الساتل  . األملـاين 

وكــان آخــرها الســاتل . ١٩٨٤ وُســّجل يف ربــيع ســنة ١٩٨٣يونــيه /أُطِلــق يف شــهر حزيــران
يونيه /، وسجل يف شهر حزيران٢٠٠١أكـتوبر  / الـذي اطلـق يف تشـرين األول    (BIRD)" بـريد "

 ).CHAMPتتعلق بتسجيل الساتل شامب (وترد يف املرفق عّينة مقتطفة من السجل . ٢٠٠٣
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  املرفق  
 –مقتطف من تسجيل الطائرات جلمهورية أملانيا االحتادية   

  *املركبات الفضائية
Luftfahrzeugrolle der Bundesrepublik Deutschland – Raumfahrzeuge –

- املركبات الفضائية–أملانيا االحتادية سجل الطائرات جلمهورية 
Band: R

R :اجمللد
Blatt: 21

٢١: الصفحة
   

1. Eintragungsnummer 

 رقم التسجيل
Datum und Ort des 
Starts

 تاريخ ومكان االطالق

Bahndaten

البارامترات املدارية 
 األساسية

Allgemeine Funktion

 الوظيفة العامة
Tag der Eintragung 
des Luftfahrzeuges

Tag der Löschung 
des Luftfahrzeuges 

 تاريخ التسجيل
2. Art des Luftfahrzeuges 

 نوع الطائرة

    

3. Startstaat 
 (Eintragungsstaat) 

 الدولة املطلقة 

    

4. Bezeichnung des 
 Weltraumgegenstandes 

 اسم اجلسم الفضائي

    

I II III IV V 
1. D-R021 
 
 
 
2. Satellit 
 
 
 
3. Bundesrepublik 
 Deutschland 
 
 
 
4. CHAMP 
 
 
 

15.07.2000

Kosmodrome 
Plesetsk, Russland
Kosmodrome Plesetsk, 
Russian Federation

1. 93,51 min
 
 
 
2. 87.275  
 
 
 
3. 474,05 km 
 
 
 
 
4. 418,23 km 

Kleinsatellitenmission zur 
geowissenschaftlichen 
Grundlagenforschung 
(Erdschwere- und 
Atmosphärenphysik)
NBL-Leitprojekt 

17.11.2000

__________ 
 .صدرت بيانات التسجيل بالشكل الذي وردت به * 
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 املغرب
 ]بالفرنسية: األصل[

 
وهو . إىل اتفاقـية التسـجيل    يعكـف املغـرب عـلى القـيام بالترتيـبات الالزمـة لالنضـمام                -١

 باملعلومـات عن األجسام اليت يطلقها، لكي تدرجها         شـؤون الفضـاء اخلـارجي     سـيزود مكتـب     
م املتحدة رمسيا   األمـم املـتحدة يف سـجل األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي، حاملا ُيبلّغ األم                

 .بانضمامه إىل االتفاقية
  

 ميامنار 
 ]باإلنكليزية: األصل[

 
ممارسات الدول واملنظمات   أبلغـت ميامنار أنه ليس لديها حاليا أي تقرير تقدمه بشأن             

 . الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية
  

 بريو
 ]باالسبانية: األصل[

 
اللجنة الوطنية للبحث والتطوير يف     غري أن   . مل تطلـق بـريو إىل الـيوم أي جسم فضائي           -١

يف بــريو تعمــل جــاهدة عــلى االحــتفاظ بســجل لألجســام الــيت ) كونــيدا (جمــال الفضــاء اجلــوي
 أن حيّدث باستمرار    شؤون الفضاء اخلارجي  تطلـق يف الفضـاء، وهـي تعـتقد أنـه ينـبغي ملكتـب                

 وتعتقد كونيدا أيضا أن .األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلارجي   سـجل األمـم املـتحدة اخلـاص ب        
الـتقارير عـن تعطـيل األجسـام الفضائية واملعلومات عن تعقّب مسارها عند عودهتا إىل األرض                

 . ينبغي أن تتاح للدول األعضاء

 اتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت حتدثها األجسام      ويسـتند هـذا الـرأي إىل     -٢

وخاصة إىل املادتني األوىل والرابعة من )) ٢٦-د (٢٧٧٧مـرفق قرار اجلمعية العامة   ( الفضـائية 
 .تسجيلاتفاقية ال

ولـذا، توصي بريو بأن حتتفظ الدول األعضاء بسجالت حمّدثة باملعلومات ذات الصلة              -٣
 . لدى مهزة وصل وطنية، ومهزة الوصل هذه يف بريو هي كونيدا
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 السويد
 ]باإلنكليزية: األصل[

 
الســويدية صــكني قانونــيني وطنــيني صــدرا يف مدونــة      تشــمل التشــريعات الفضــائية    -١

 (Svensk författningssmlingالتشـريعات السـويدية؛ ومهـا القـانون اخلاص باألنشطة الفضائية     

((SFS) 1982:963) واملرسوم اخلاص باألنشطة الفضائية (SFS 1982:1069).)١( 

. جســام الفضــائيةفاملرســوم اخلــاص باألنشــطة الفضــائية يــنص عــلى قواعــد تســجيل األ -٢
 اجمللـس الوطـين السـويدي للشـؤون الفضائية        فهـو حيـدد دور      : وهلـذا املرسـوم وظيفـتان هامـتان       

فـيما يـتعلق بترخـيص األنشـطة الفضـائية واإلشـراف علـيها، ويـبني املتطلـبات الوطنية لتسجيل                    
 . تسجيل الاتفاقيةالسويد دولة إطالقها وفقا للمادة األوىل من األجسام الفضائية اليت تعترب 

، الذي هو اهليئة احلكومية املركزية يف       اجمللـس الوطـين السـويدي للشؤون الفضائية       أمـا    -٣
وبعــد . بســجل األجســام الفضــائية إطــار وزارة الصــناعة والشــغل واالتصــاالت، فهــو حيــتفظ   

اجمللـس الوطــين  السـويد دولــة إطالقهـا، يقـوم    األجسـام الفضــائية الـيت تعتـرب    إطـالق جسـم مـن    
علومات ذات الصلة إىل وزارة     بصـفته مـتعهد التسجيل، بتقدمي امل       ي للشـؤون الفضـائية    السـويد 

 أجســام فضــائية ١٠وتوجــد حالــيا . الشــؤون اخلارجــية الــيت حتيــلها بدورهــا إىل األمــني العــام  
 ).انظر املرفق(مدّونة يف سجلّ السويد 

__________ 
سوف يتاح يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية القانونية نصا القانون واملرسوم اللذان قدمتهما حكومة    (1) 

 .السويد إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
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 املرفق  

  *سجل األجسام السويدية املطلقة يف الفضاء اخلارجي   

 همة العامةامل
عمر /انتهاء اشتغال

 الساتل
 احلضيض

 )كم(
 األوج

 )كم(
 زاوية امليل

االطالق ) وموقع(تاريخ  الدورة العقدية )بالدرجات(  االسم رقم التسجيل

التحّري يف فيزياء البالزما والظواهر 
 .الشفقية

 ١٩٨٦فرباير / شباط٢٢  دقيقة٢٦٢,٢ ٩٨,٧٨ ١٣ ٥٣٠ ٨١٤,٤ ١٩٨٧مايو / أيار١٧
 )ورو، غيانا الفرنسيةك(

1986-19B فايكنغ 
Viking 

اتصاالت سلكية والسلكية وبث 
 .تلفزيوين مباشر وارسال بيانات

 يناير / كانون الثاين١٦
 "املقربة املدارية/"١٩٩٨

٣٥ ٧٩٠ 
 ) درجات شرقا٥ثابت بالنسبة لألرض، (

 ١٩٨٩أبريل / نيسان٢  ساعة٢٤ صفر
 )كورو، غيانا الفرنسية(

1989-27A لي تي- × 
Tele-X 

 ٣٥ ٧٩٠  .بث تلفزيوين عايل القدرة
 ) درجة شرقا١٣ثابت بالنسبة لألرض، (

١٩٨٩أغسطس / آب٢٧  ساعة٢٤ ٠,٨
الواليات املتحدة فلوريدا، (

 )األمريكية

1989-67A  أ(١سرييوس( 
Sirius 1 

أخذ قياسات عالية االستبانة يف 
الغالف اجلوي املتأين العلوي 

 .ي السفليوالغالف املغناطيس

أكتوبر /  تشرين األول١٤
١٩٩٦ 

أكتوبر / تشرين األول٦  دقائق١٠٨,٩ ٦٣ ١ ٧٥٦ ٦٠١
١٩٩٢ 

 )جيوكوان، الصني(

1992-64A فرييا 
Freja 

التحّري يف البالزما يف الفضاء 
القريب مع التأكيد على ظواهر 

 .اجلسيمات احملايدة

يناير /كانون الثاين ٢٤  دقائق١٠٥,١ ٨٢,٩ ١ ٠٢٦ ٩٦٨ ١٩٩٥سبتمرب / أيلول٢٧
١٩٩٥ 

بليسيتسك، االحتاد (
 )الروسي

1995-2B أستريد 
Astrid 

بث تلفزيوين عايل القدرة وارسال 
 .بيانات

 ٣٥ ٧٩٠ 
 درجات ٤,٨ثابت بالنسبة لألرض، (

 )شرقا

نوفمرب / تشرين الثاين١٢  ساعة٢٤ صفر
١٩٩٧ 

 )كورو، غيانا الفرنسية(

1997-71A  ٢سرييوس 
Sirius 2 

بث التلفزيوين واالذاعي ساتل ال
 مرسال ١٥وبث البيانات حيمل 

جميبا ذات قيمة مشعة مكافئة 
 .متناحية

 ٣٥ ٧٩٠ 
 درجة شرقا ٢٨ثابت بالنسبة لألرض، (

 مث ١٩٩٩أكتوبر /حىت تشرين األول
 )درجات شرقا ٥

أكتوبر / تشرين األول٥  ساعة٢٤ صفر
١٩٩٨ 

 )كورو، غيانا الفرنسية(

1998-56B  ٣سرييوس 
Sirius 3 

أخذ قياسات عالية االستبانة 
للمجالني الكهربائي واملغنطيسي 

 يف املنطقة الشفقية

/  كانون األول١٠  دقائق١٠٥,١ ٨٣ ١ ٠١٤ ٩٦٨ ١٩٩٩يوليه / متوز٢٤
 ١٩٩٨ديسمرب 

بليسيتسك، االحتاد (
 )الروسي

1998-72B  ٢أستريد 
Astrid 2 
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 همة العامةامل
عمر /انتهاء اشتغال

 الساتل
 احلضيض

 )كم(
 األوج

 )كم(
 زاوية امليل

االطالق ) وموقع(تاريخ  الدورة العقدية )بالدرجات(  االسم رقم التسجيل

ساتل قزمي خمصص لألحباث 
ويدي الشفقية أنشأه املعهد الس

لفيزياء الفضاء يف كريونا، 
 .السويد

فرباير / شباط١٢
٢٠٠١ 

نوفمرب / تشرين الثاين٢١  دقائق١١٠,٥ ٩٥,٤ ١ ٨٠٠ ٦٩٨
٢٠٠٠ 

قاعدة القوات اجلوية 
فاندنربغ، الواليات 
 املتحدة األمريكية

2000-075C مونني 
Munin 

ساتل علمي خاص بدراسة 
 الفلك والفلكيات اجلوية

فرباير / شباط٢٠  دقيقة٩٧,٠٩ ٧٩,٨٣ ٦٣١ ٦٠٥ 
٢٠٠١ 

كومسودروم (
سفوبودين، االحتاد 

 )الروسي

2001-07A أوديون 
Odin 

  
 .بيانات التسجيل مستنسخة بالشكل الذي وردت به * 
 .١٩٩٦ُوضع يف املدار عام  )أ( 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


