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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

  معلومات مقّدمة وفقا التفاقية تسجيل األجسام     
      املطلقة يف الفضاء اخلارجي    
   موّجهة إىل األمني العام ٢٠٠٩ يونيه/حزيران ٣مذكّرة شفوية مؤّرخة     

    )فيينا(لدى األمم املتحدة ولندا من البعثة الدائمة هل
حتياهتا إىل األمني العام لألمم ) فيينا( لدى األمم املتحدة ولنداالبعثة الدائمة هلهتدي   

ة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف ثاني، وفقا ألحكام املادة التعلمهاملتحدة، ويشّرفها أن 
بأن هولندا قد أنشأت سجال ، ))٢٩- د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (الفضاء اخلارجي 

  ").Register ruimtevoorwerpen(" لألجسام الفضائية املطلقة يف الفضاء اخلارجي وطنيا
  :ويتكّون السجل املذكور من السجلني الفرعيني التاليني  
سجل األمم املتحدة الفرعي الذي يضم بيانات عن األجسام املطلقة يف   )أ(  

اجلسم املطلق يف الفضاء وفقا الفضاء اخلارجي اليت تكون هولندا هي الدولة املقيَّد يف سجلها 
  للمادة الثانية من اتفاقية التسجيل؛

على بيانات عن األجسام املطلقة يف والسجل الفرعي الوطين الذي حيتوي   )ب(  
وفقا للمادة السادسة اليت تتحمل هولندا عن تشغيلها مسؤولية دولية الفضاء اخلارجي 

الدول   الثامنة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطةوفقا للمادةوتكون هلا الوالية واملراقبة عليها 
واألجرام السماوية  يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر

فيما خيّص هولندا ، ولكن ال تكون ))٢١- د (٢٢٢٢  اجلمعية العامةرارمرفق ق(األخرى 
 اتفاقية ‘١‘ : التاليةلألغراضطِلقة طة املسلأو التسجيل ال لةَ أو دو املطِلقةَالدولةَتلك األجسام 
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قرار اجلمعية العامة مرفق (اليت حتدثها األجسام الفضائية  املسؤولية الدولية عن األضرار
املالحني  إنقاذاخلاص باالتفاق أو  ‘٣‘اتفاقية التسجيل؛ أو  ‘٢‘؛ ))٢٦-د (٢٧٧٧

قرار مرفق  (يف الفضاء اخلارجياألجسام املطلقة رد والفضائيني عادة املالحني إالفضائيني و
  .، على التوايل))٢٢- د (٢٣٤٥اجلمعية العامة 

  التابعة لوزارة  الالسلكية وكالة االتصاالتالشبكي لوقع وميكن الرجوع إىل امل
األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي  لالطالع على معلومات رمسية عن الشؤون االقتصادية

bedrijven/nl.telecom-agentschap.www://http /: عنوان التايل، على الهولنداملقّيدة يف سجل ا

aspx.default/Pages/ruimtevaartensatelliet.  
توصيات بشأن تعزيز "نون ، املع٦٢/١٠١قرار اجلمعية العامة من ) ج (٢وعمال بالفقرة 

فإن هولندا ترغب ، "ممارسة الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية
وكالة ، أال وهي الوطين هلولنداأيضا يف إبالغ األمني العام بتعيني جهة اتصال ُتعىن بالسجل 

  : االتصالل جهةتفاصيي  وفيما يل.التابعة لوزارة الشؤون االقتصادية الالسلكية االتصاالت
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