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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة الرابعة واألربعون
 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥-٤فيينا، 
   *من جدول األعمال املؤقت) أ (٨البند 

 النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة
  باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية  باملوجودات الفضائية، امللحق

   على املعدات املنقولة، اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون،
 االعتبارات: ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦  جنوب أفريقيا، يف 

   املتصلة بإمكانية قيام األمم املتحدة مبهام السلطة اإلشرافية مبقتضى
   الربوتوكول املقبل

   
تقرير الفريق العامل املخصص املفتوح العضوية عن مسألة مدى مناسبة   

قيام األمم املتحدة مبهام السلطة اإلشرافية مبقتضى الربوتوكول املرتقب 
مستقبال بشأن املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، مقدم من هولندا 

   بصفتها منسقة الفريق العامل
نونـية، الـتابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض      أقـرت اللجـنة الفرعـية القا       -١

السـلمية، يف دورـا الثالـثة واألربعـني، توصـية الفـريق العـامل املعـين بالنظر يف املشروع األويل                     

__________ 
  *   A/AC.105/C.2/L.253. 
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للـربوتوكول املـتعلق باملسـائل اخلاصـة بـاملوجودات الفضـائية امللحق باتفاقية الضمانات الدولية                
إنشـاء فـريق عـامل خمصـص مفـتوح العضـوية، يـتكون من ممثّلني اثنني         عـلى املعـدات املـنقولة، ب      

عــلى األقــل مــن كــل جمموعــة إقليمــية، لكــي يواصــل الــنظر، بالوســائل االلكترونــية، فــيما بــني  
دوريت اللجـنة الفرعـية الثالـثة واألربعـني والـرابعة واألربعـني، يف مسألة مدى مناسبة قيام األمم          

افية مبقتضـى الـربوتوكول املرتقـب مستقبال بشأن املسائل اخلاصة           املـتحدة مبهـام السـلطة اإلشـر       
بـاملوجودات الفضـائية، املـلحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة، اليت فُتح باب               

، وذلك  ٢٠٠١نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٦التوقـيع علـيها يف كيـب تـاون، جـنوب أفريقـيا، يف               
مشروع قرار، يقدم إىل اللجنة الفرعية للنظر فيه إبـان دورا بغـية إعـداد تقريـر، يتضـمن نـص          

وأقــرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أيضــا اتفــاق الفــريق العــامل عــلى تعــيني    . الــرابعة واألربعــني
 .هولندا لتتوىل مهمة منسق الفريق العامل املفتوح العضوية

وية ممــثّلون مــن الــدول وقــد شــارك يف عمــل الفــريق العــامل املخصــص املفــتوح العضــ   -٢
االحتـاد الروسـي، األرجنـتني، اسـبانيا، أملانيا، إندونيسيا، أوروغواي، إيطاليا،       : األعضـاء التالـية   

الـربازيل، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشيكية، مجهورية كوريا، الصني، فرنسا، كازاخستان، كندا،             
 .ية، اليابان، اليونانكولومبيا، املكسيك، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريك

وقـد واصـل الفـريق العـامل املخصـص املفـتوح العضوية النظر يف هذا البند من جدول                    -٣
واللجنة . األعمـال بالوسـائل االلكترونـية، وأعـد مشـروع الـتقرير الـوارد يف مـرفق هذا التقرير                  

ة استخدام الفضاء   الفرعـية القانونـية مدعـوة إىل الـنظر يف مشـروع الـتقرير بغـية إحالـته إىل جلـن                    
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ألجـل مـتابعة الـنظر فـيه، مع تقدمي توصية بإحالته إىل اجلمعية                      

 .العامة
وقـد ظهـر للعـيان مـن مناقشـات الفـريق العامل أنه ينبغي مواصلة التفكري ملياً فيما إذا           -٤

أما يف املرحلة . يركـان مـن املالئـم تقـدمي مشـروع قـرار بشـأن هـذه املسـألة مـع مشـروع التقر                    
فإذا . احلالـية، فقـد يقتصـر عـلى دعـوة اجلمعـية العامة إىل النظر يف هذه املسألة من حيث املبدأ                    

مـا اتفقـت اجلمعـية مـن حيـث املـبدأ عـلى تولّـي األمـم املـتحدة وظـيفة اهليئة اإلشرافية مبقتضى                 
ي بشأن التعاون الدويل الـربوتوكول املرتقـب مسـتقبال، فإنـه ميكـن تبـيان ذلك يف القرار السنو             

ويف تلـك احلالة، تستطيع اجلمعية دعوة       . يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية           
ــن        /اللجــنة و ــه م ــية يف تقدمي ــد ترغــب اجلمع ــا ق ــا مل ــد، وفق ــية أن تع ــية القانون ــتها الفرع أو جلن

ــيام بوظــ       ــتحدة الق ــي األمــم امل ــرار بشــأن تولّ ــئة توجــيهات يف هــذا الصــدد، مشــروع ق يفة اهلي
اإلشـرافية مبقتضـى الـربوتوكول، لكـي تـنظر فـيه عقـب اعـتماد الـربوتوكول، وأن تعـد كذلك            
دعـوة مـن جانـب املؤمتـر الدبلوماسـي بشـأن اعتماد الربوتوكول توجـه إىل األمم املتحدة لكي                   

 .تتوىل القيام بتلك الوظيفة
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 املرفق  
غراض السلمية مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األ  

عن مسألة مدى مناسبة قيام األمم املتحدة مبهام السلطة اإلشرافية 
مبقتضى الربوتوكول املرتقب مستقبال بشأن املسائل اخلاصة 

   باملوجودات الفضائية
   مقدمة     -أوال   

، ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٥٥/١٢٢أيـدت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١
تخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية        توصــية جلــنة اســ  

مشروع اتفاقية املعهد "البـنود املنفردة للمناقشة، يف البند املعنون  /القانونـية، مـن ضـمن املسـائل       
الـدويل لتوحـيد القـانون اخلـاص املـتعلقة باملصاحل الدولية يف املعدات املتنقّـلة، واملشروع األويل                 

وعقب ". كول املـلحق ـا بشأن مسائل تتعلق باملمتلكات الفضائية على وجه التحديد            للـربوتو 
اعـتماد اتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعدات املنقولة، اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب                   

، أيـّـدت اجلمعية ثانية، يف قرارها ٢٠٠١نوفمرب / تشـرين الـثاين   ١٦تـاون، جـنوب أفريقـيا، يف        
، الـنظر يف هـذه املسألة من جانب اللجنة          ٢٠٠١ديسـمرب   / كـانون األول   ١٠ملـؤرخ    ا ٥٦/٥١

 ١١ املؤرخ   ٥٧/١١٦مث يف قراراا    . البـنود املنفردة للمناقشة   /الفرعـية، باعتـبارها مـن املسـائل       
ــانــون األول ــمرب /كـ ـــؤرخ ٥٨/٨٩، و٢٠٠٢ديسـ ــانــون األول٩ املــ ــمبــر / كـ ، ٢٠٠٣ديسـ

، جددت اجلمعية العامة تأييدها لتلك      ٢٠٠٤ديسمرب  / األول  كـانون  ١٠ املـؤرخ    ٥٩/١١٦ و
االعتبارات املتصلة بإمكانية   "التوصـية، مـع حتديـد مسـألتني معينـتني للمناقشة، مبا فيهما مسألة               

 ".قيام األمم املتحدة مبهام السلطة اإلشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول

ة، خــالل الفــترة مــن دورــا األربعــني إىل دورــا وقــد نظــرت اللجــنة الفرعــية القانونــي -٢
ــتحدة مبهــام الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى        ــيام األمــم امل ــية ق ــرابعة واألربعــني، يف مســألة إمكان ال
الـربوتوكول املرتقـب مسـتقبال، املـلحق باتفاقـية كيب تاون بشأن املسائل اخلاصة باملوجودات           

ني واحلادية واألربعني، جرى النظر بعني االعتبار       وبـني دوريت اللجـنة الفرعـية األربع       . الفضـائية 
يف املســألة ضــمن إطــار آلــية تشــاورية خمصصــة خــالل اجــتماعني عقــدا يف بــاريس يف تشــرين    

مث يف دورــــا الثانــــية . ٢٠٠٢يــــناير /، ويف رومــــا يف كــــانون الــــثاين٢٠٠١أكــــتوبر /األول
األمانــة العامــة أُعـــد بالتشــاور مــع  واألربعــني، كــان أمــام اللجــنة الفرعــية القانونــية تقريــر مــن   

أما التقرير احلايل فقد أعدته اللجنة      . (A/AC.105/C.2/L.238)املستشـار القـانوين لألمم املتحدة       
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الفرعـية القانونـية واعـتمدته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية خالل دورا         
.[...] 

ات الفضائية جار التفاوض بشأنه حاليا برعاية عـلماً بـأن الربوتوكول اخلاص باملوجود     -٣
وقـد أُنشـئت جلنة من خرباء حكوميني،        ). اليونـيدروا (املعهـد الـدويل لتوحـيد القـانون اخلـاص           

ــانون األول  ــا يف كـ ــتني يف رومـ ــمرب /وعقـــدت جلسـ ــرين األول٢٠٠٣ديسـ ــتوبر / ويف تشـ أكـ
 اخلارجي يف األغراض    ، دعـي إلـيهما مجـيع الـدول األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء                 ٢٠٠٤
ومـن املـتوقّـع أن تدعـى السـلطة اإلشـرافية مبقتضـى الـربوتوكول اخلاص باملوجودات            . السـلمية 

الفضـائية مـن جانـب املؤمتـر الدبلوماسـي العـتماد الـربوتوكول، لكـي تتوىل القيام بتلك املهمة           
رافية حمـتملة مبقتضى    األمـم املـتحدة باعتـبارها سـلطة إشـ         " اليونـيدروا "وفـاتح املعهـد     . الوظيفـية 

 :الربوتوكول اخلاص باملوجودات الفضائية وذلك ألسباب، منها ما يلي

ــة        )أ(  ــية ذات مصــداقية وقائم ــنظمة دول ــية إىل م ــة الوظيف ــناد املهم ــبة يف إس الرغ
 أصال؛

املســؤولية الرئيســية الــيت تــتوالها األمــم املــتحدة بشــأن الــتعاون الــدويل يف          )ب( 
 ي يف األغراض السلمية؛استخدام الفضاء اخلارج

وجـود الـدور الـذي يقـوم بـه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التابع لألمانة                      )ج( 
ــيها         ــة جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنت ــباره هــو أمان ــة باعت العام

 الفرعيتني؛

قـيام مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، بالنـيابة عن األمني العام، مبهمة حفظ          )د( 
جل األجسـام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، وفقا التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء         سـ 

 ).١٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (اخلارجي 

فاتح األمم املتحدة لتنظر فقط يف مسألة إمكانية تويل مهام وظيفة           " اليونيدروا"ومـع أن املعهد     
. ات أخـرى مرشـحة أن تـتقدم بعـرض يف هذا الشأن       السـلطة اإلشـرافية، فإنـه جيـوز أيضـا جلهـ           

وجلــنة اخلــرباء احلكومــيني املذكــورة أعــاله تــنظر حالــيا يف عــروض حمــتملة مقدمــة مــن جهــات  
وأمــا اختــيار أفضــل اجلهــات املرشــحة أو إقــرار إجــراء بشــأن اختــيار أفضــل   . مرشــحة أخــرى

ي العــتماد مشــروع الــربوتوكول اجلهــات املرشــحة فهمــا امتــيازان خاصــان باملؤمتــر الدبلوماســ
 .اخلاص باملوجودات الفضائية
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هـذا، وإن تولّــي األمـم املـتحدة وظـيفة السلطة اإلشرافية سوف يقتضي اختاذ اجلمعية                  -٤
والقصد من هذا التقرير تيسري قيام اجلمعية بالنظر يف مسألة تولّي           . العامـة قـرارا يف هذا الصدد      

ولِكن يف انتظار . ة وكذلـك عملـية اختـاذ القرار من جانبها   األمـم املـتحدة هـذه املهمـة الوظيفـي        
، ميكن أن يسبق صدور قرار ائي )انظر القسم الرابع أدناه(مواصـلة الـنظر يف املسـائل العملية         

مـن جانـب اجلمعـية بشـأن هـذه املسـألة إصـدار قـرار بـتولّي هـذه املهمـة الوظيفـية، مـن حيث                           
ملـبدأ أمر مرغوب فيه لتوضيح املسائل املؤسسية املعلّقة         ذلـك أن اختـاذ قـرار مـن حيـث ا           . املـبدأ 

، وكذلـك لتيسـري اسـتكمال الـتفاوض بشـأن الـربوتوكول اخلاص            )انظـر القسـم الثالـث أدنـاه       (
بـاملوجودات الفضـائية، وأي نظـر إضـايف يف املسألة من جانب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                 

ختـاذ قرار ائي من جانب اجلمعية العامة بشأن     ويالحـظ أنـه ال ميكـن ا       . يف األغـراض السـلمية    
 :هذه املسألة إالّ عقب ما يلي

 اعتماد الربوتوكول اخلاص باملوجودات الفضائية؛ )أ( 

توجـيه دعـوة من املؤمتر الدبلوماسي العتماد الربوتوكول اخلاص باملوجودات      )ب( 
و توجــيه دعــوة وفقــا لالجــراء الفضــائية إىل األمــم املــتحدة لــتولّي وظــيفة الســلطة اإلشــرافية، أ 

 .الذي يقره املؤمتر الدبلوماسي خبصوص اختيار جهة مرشحة للقيام باملهمة
  

   مهام وظيفة السلطة اإلشرافية   -ثانيا  
فُــتح بــاب التوقــيع عــلى اتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة، يف مديــنة    -٥

أبريل / نيسـان  ١ مث بـدأ سـريان مفعوهلـا يف          ،٢٠٠١نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٦كيـب تـاون يف      
. ، ولكـن مـع االقتصـار يف ذلـك عـلى فـئة مـن األشـياء اليت يطبق عليها بروتوكول مــا            ٢٠٠٤

ذات قــيمة عالــية أو ) متــنقّـلة(وهــي تســعى إىل تيســري متويــل اقتــناء واســتخدام معــدات مــنقولة 
ــرات واملعــدات      ــثل معــدات الطائ ــنة، م ــة   أمهــية اقتصــادية معي الدارجــة عــلى الســكك احلديدي

ولكــن لكــي تطــبـق اتفاقــية كيــب  . الفضــائية) األصــول(واملوجــودات ) القاطــرات والعــربات(
تــاون عــلى فــئة معيــنة مــن املعــدات املــنقولة، ال بــد أوالً مــن تســمية تلــك الفــئة يف بــروتوكول  

روتوكول ملحق  أمـا فـيما يـتعلق مبعـدات الطائـرات، فقـد فُـتح بـاب التوقـيع على ب                   . خمصـوص 
، وهــو الــربوتوكول بشــأن املســائل الــيت  ٢٠٠١نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٦بــتلك االتفاقــية يف 

ختـــص معـــدات الطائـــرات؛ ذلـــك ألن االتفاقـــية بصـــيغتها الـــيت تطـــبق عـــلى األشـــياء اخلاصـــة 
 ،)إيكاو(وقـد دعيـت مـنظمة الطـريان املـدين الدولية            . بالطائـرات مل يـبدأ بعـد سـريان مفعوهلـا          

لـدى بـدء سـريان مفعـول االتفاقـية بصـيغتها الـيت تطبق على األشياء اخلاصة بالطائرات، للقيام          
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وكان . مبهمـة السـلطة اإلشـرافية بشـأن السـجل الـدويل مبقتضـى بـروتوكول معدات الطائرات         
قـد وافـق، مـن حيـث املبدأ، على تولّي تلك الوظيفة قبل انعقاد املؤمتر                ) إيكـاو (جملـس املـنظمة     

لوماسـي الـذي وجــه الدعـوة، ومـن مث فـإن هـذه اهليئة تقوم اآلن مبهام التوجيه واإلشراف                     الدب
ألجـل اللجـنة التحضـريية الـيت أنشـأها املؤمتـر الدبلوماسـي لكـي تقـوم مبهمـة السلطة اإلشرافية                      
ــياء اخلاصــة           ــلى األش ــبق ع ــيت تط ــية بصــيغتها ال ــول االتفاق ــدء ســريان مفع ــتظار ب ــتة يف ان املؤق

وأمــا فــيما يــتعلق بــاملوجودات الفضــائية، فمــن املــتوخـى تطبــيق االتفاقــية حبســب   . اتبالطائــر
ــائية  ــروتوكول املوجـــودات الفضـ ــتوقّـعة مبقتضـــى   . مشـــروع بـ ــة املـ ــأن احلـــركة اجلويـ ــلماً بـ عـ

 ســاتال يف الســنة  ١٨ و١٢بــروتوكول املوجــودات الفضــائية تقـــدر أولـــيـاً مبــا يــتراوح بــني        
يكون من املتوقّـع على حنو معقول أن يزداد أكثر من ذلك، ألن تعزيز             الواحـدة، وهو عدد قد      

الـيقني القـانوين مـن شـأنه عـلى األرجـح أن يـؤدي إىل الـترويج لعـرض سبل التمويل املضمون                       
 .الفضائية يف األسواق املالية) لألصول(باألصول املالية للموجودات 

ض حتديد األولويات فيما بني وتـنص اتفاقـية كيـب تـاون عـلى إنشـاء سجل دويل لغر             -٦
أما يف سياق  ). منقولة(عـدة مطالـبات صـحيحة متـنازعة خبصوص ضمانات يف معدات متنقّلة              

بـروتوكول املوجـودات الفضـائية، فـإن ذلـك سـوف يقتضـي إنشـاء سـجل دويل للموجودات                    
وســوف يعــتمد حتديـد األولويــة فــيما بـني مطالــبات صــحيحة متـنازعة عــلى الوقــت    . الفضـائية 

لـذي تكون فيه ضمانة مــا قابلة للبحث عنها يف السجل الدويل؛ لكن فعل التسجيل نفسه ال                 ا
واملنازعات بشأن صحة . يفـترض مسـبقا صـحة املطالـبات املتـنازعة وال يعد جانبا من جوانبها          

وأما تسجيل املعلومات يف السجل الدويل فمن . مطالـبة مــا سـوف تبـت فيها احملكمة املختصة      
 يكـون مقصـورا عـلى توفـري إشـعار جلميع األطراف الباحثة بوجود ضمانات مؤكّـدة          شـأنه أن  

ومــن املــرجح أن تتضــمن املعلومــات الــيت تــدون يف   . أو ممكــنة يف أحــد املوجــودات الفضــائية 
نوع التسجيل  ) ج(تفاصـيل االتصـال بأولـئك األطراف؛        ) ب(أمسـاء األطـراف؛     ) أ: (السـجل 
واملعلومـات الـيت تقدم للتسجيل سوف يعاجلها        . فضـائي املعـين   وصـف املوجـود ال    ) د(ومدتـه؛   

ــة تلــك املعلومــات املقدمــة للتســجيل وال        ــر دق ــتوىل تقدي ــن ي ــزها أمــني الســجل، لكــنه ل وجيه
التقليل ) أ: (وسـوف يصـمم نظـام التسجيل ألجل       . صـالحية الطـرف املسـجل عـلى التصـرف         

احلؤول دون وضع ) ب(ري مـأذون ـا؛   إىل أدىن حـد مـن خماطـر احـتمال وضـع تسـجيالت غـ               
ــة للتصــديق أو مــن ناحــية أخــرى ال حتــتوي عــلى         ــا غــري قابل ى بوضــوح أــبد تســجيالت يت

 .املعلومات الالزمة
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ــني الســجل           -٧ ــلى أم ــئة لإلشــراف ع ــلى تســمية هي ــاون ع ــب ت ــية كي ــنص أيضــا اتفاق ت
ــدويل  ) املســجل( ــا التفاقــ ). تشــغيله(وإدارة العمــل يف الســجل ال ــوم  ووفق ــاون، تق ية كيــب ت

 :الفضائية مبا يلي) األصول(السلطة اإلشرافية على بروتوكول املوجودات 

 إنشاء السجل الدويل أو العمل على إنشائه؛ )أ( 

ــول     )ب(  ــروتوكول األصـ ــبه، إال إذا نـــص بـ ــه مـــن منصـ تعـــيني املســـجل أو إعفائـ
 الفضائية على خالف ذلك؛

لة التشـغيل الفعال للسجل الدويل يف       الـتأكد مـن أن أي حقـوق الزمـة ملواصـ            )ج( 
 حالة تغيري املسجل، ستؤول إىل املسجل اجلديد أو تصبح قابلة لإلحالة إليه؛

ــا       )د(  ــح، وفق ــتعاقدة، بوضــع أو اعــتماد لوائ ــدول امل ــيام، بعــد التشــاور مــع ال الق
 ئح؛لربوتوكول األصول الفضائية، بشأن تشغيل السجل الدويل والعمل على نشر تلك اللوا

ــتعلقة        )ه(  ــع الشــكاوى امل ــا رف ــيت ميكــن مــن خالهل ــة ال وضــع االجــراءات االداري
 بتشغيل السجل الدويل إىل السلطة اإلشرافية؛

 اإلشراف على املسجل وعلى تشغيل السجل الدويل؛ )و( 

القـيام، بـناء عـلى طلـب املسجل، بتقدمي االرشادات إليه حسبما تراه السلطة                )ز( 
 ا؛اإلشرافية مالئم

ــدويل        )ح(  ــرافق الســجل ال ــيت تفــرض عــلى خدمــات وم وضــع هــيكل الرســوم ال
 واستعراض هذا اهليكل دوريا؛

اختـاذ كافـة االجـراءات الالزمـة لضـمان وجـود نظـام تسجيل الكتروين فعال                  )ط( 
 قائم على االشعارات لتحقيق أهداف االتفاقية وبروتوكول األصول الفضائية؛

للـدول املـتعاقدة بشأن الوفاء بالتزاماا مبوجب االتفاقية         تقـدمي تقاريـر دوريـة        )ي( 
 .والربوتوكول

ويف حــال وجــود أي عــدم اتســاق بــني اتفاقــية كيــب تــاون وبــروتوكول املوجــودات    -٨
ــرجحان يف هــذا الصــدد     ــه ال ــربوتوكول لــ وهــذا احلكــم  . الفضــائية املرتقــب مســتقبال، فــإن ال

ة بالســـلطة اإلشـــرافية يف مشـــروع بـــروتوكول  االحتـــياطي يســـمح بـــتعديل الوظـــائف املـــنوط 
املوجـودات الفضـائية لكـي تـتالءم مـع أي شـواغل لـدى اجلهـات املرشحة اليت تنظر يف مسألة                 

 .تولّي دور السلطة اإلشرافية
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   املسائل اجلوهرية ذات الصلة بتولّي وظيفة السلطة اإلشرافية          -ثالثا  
تقب مستقبال على إمكانات مهمة الشأن      يـنطوي بـروتوكول املوجودات الفضائية املر       -٩

يف تيسـري تطويـر األنشـطة الـتجارية يف الفضـاء اخلـارجي بـتعزيز توافـر سـبل الـتمويل التجاري                  
ــبلدان عــلى مجــيع املســتويات املخــتلفة مــن التنمــية         ــا يعــود مبــنافع عــلى ال ــتلك األنشــطة، ممـ ل

 مـا إذا كان ميكنها أو ينبغي هلا أن          ولألمـم املـتحدة بذاـا أن تقـرر        . االقتصـادية والتكنولوجـية   
وال بد على اخلصوص يف هذا الصدد من تقدير ما إذا كان لدى             . تسـهم يف حتقـيق تلك الغاية      

األمـم املـتحدة األهلـية القانونـية ألداء وظـيفة السلطة اإلشرافية مبقتضى بروتوكول املوجودات                
 سياســيا لألمــم املــتحدة أن تــتوىل الفضــائية املرتقــب مســتقبال، ومــا إذا كــان مــن املــرغوب فــيه

 .وظيفة من هذا النحو

ولكن بالنظر . ويـبدو أنـه لـن يكـون من املناسب أن تتوىل األمم املتحدة وظيفة جتارية               -١٠
إىل الطـابع العمومـي الـذي تتسـم بـه وظـيفة السـلطة اإلشـرافية، ال ميكـن مساندة الرأي القائل            

يد أن من املسلَّم به أن وظيفة السلطة اإلشرافية إمنا          ب. بـأن هـذه الوظـيفة تشـكّـل وظيفة جتارية         
ولذلك . تـتعلق بـتقدمي خدمـة لكـيانات خصوصية ساعية إىل حتقيق الربح يديرها أمني السجل               

ال بـد مـن تقديـر مـا إذا كـان هـذا متـسـقا مـع مقاصـد األمم املتحدة، وخباصة اجلمعية العامة،                   
ويف هــذا اخلصــوص، مــن اجلائــز الــنظر بعــني  . دةحبســب مــا هــو مبــيـن يف ميــثاق األمــم املــتح  

االعتـبار إىل مـا إذا كـان ميكـن املقارنـة عـلى حنـو مناسـب بـني جلنة استخدام الفضاء اخلارجي              
يف األغــراض الســلمية، بصــفتها هيــئة فرعــية تابعــة للجمعــية العامــة، ومكتــب شــؤون الفضــاء    

ــة العامــة، وبــني مــنظمة الطــ     ــية اخلــارجي، بصــفته جــزءا مــن األمان ، )إيكــاو(ريان املــدين الدول
قــد ) اإليكــاو(عــلما بــأن هــذه املــنظمة . بصــفتها وكالــة متخصصــة يف مــنظومة األمــم املــتحدة

قبلـت، مـن حيـث املبدأ، القيام بوظيفة السلطة اإلشرافية مبقتضى بروتوكول معدات الطائرات            
وضعية اخلاصة باألمم   ويالحـظ مـن ناحـية أنـه أُحيلـت إشارة مرجعية إىل ال             ). ٥انظـر الفقـرة     (

واألمــم ) اإليكــاو(املــتحدة يف مــنظومة األمــم املــتحدة، وإىل الفــوارق يف املقاصــد بــني املــنظمة  
ومـن ناحـية أخرى، لوحظ أنه، ضمن منظومة األمم املتحدة، مل تسند املسؤولية عن               . املـتحدة 

لة متخصصة، بل   الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية إىل وكا               
 .إىل األمم املتحدة نفسها

وقـد أُعـرب عـن آراء خمـتلفة بشـأن األهلـية القانونـية لدى األمم املتحدة لتولّي وظيفة                     -١١
فأُعــرب عــن . الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى بــروتوكول املوجــودات الفضــائية املرتقــب مســتقبال 

 ـــه جتــاري ال يتـســق مــع ميــثاق األمــم املــتحدة الــرأي القــائل بــأن تولّــي أي وظــيفة ذات توج .
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وأُعـرب عـن رأي آخـر اختـذ مـنحى معاكسـا يف أن تولّـي وظـيفة مـن هذا النوع قد يسهم يف                          
مقاصـد األمـم املـتحدة يف الـترويج للـتعاون الـدويل على إجياد حلول ملشاكل دولية ذات طابع                    

 من ١ من املادة ٣اقتصـادي أو اجـتماعي أو ثقـايف أو إنسـاين، حبسـب مـا هو مبيـن يف الفقرة                  
 .امليثاق

كمـا أُعـرب عـن آراء خمـتلفة أيضا بشأن مدى الرغبة السياسية يف تولّي األمم املتحدة                  -١٢
فأُعرب . وظـيفة السـلطة اإلشـرافية مبقتضـى بـروتوكول املوجـودات الفضائية املرتقب مستقبال              

ة لتولّي وظيفة من هذا     عـن الـرأي القـائل بأنـه حىت إنْ كان لدى األمم املتحدة األهلية القانوني               
الــنوع، فلــن يكــون مــن املــرغوب فــيه زجـهــا يف أنشــطة مــن شــأا أن تقــدم خدمــة لكــيانات   

كذلـك أُعـرب عن رأي آخر يف أن تولّي وظيفة من هذا             . خصوصـية سـاعية إىل حتقـيق الـربح        
ة، الـنوع ميكـن أن يسـهم يف الـتعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمي                 

 :ومن مث يف مقاصد األمم املتحدة وذلك من خالل وسائل عـدة ومنها ما يلي

الـترويج للـتعاون الدويل على إجياد حلول ملشاكل دولية ذات طابع اقتصادي              )أ( 
 أو اجتماعي أو ثقايف أو إنساين؛

توطـيد وتعزيـز املسـؤولية الرئيسـية لـدى األمـم املتحدة عن التعاون الدويل يف            )ب( 
 دام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛استخ

حتقـيق هـدف مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي              )ج( 
ــراض الســلمية    ــتخدامه يف األغ ــث (واس ــاع    ) اليونيســبيس الثال ــراك القط ــادة إش ــرامي إىل زي ال

 اخلاص يف عمل األمم املتحدة؛

تعلقة بالقـانون العمومي مبقتضى معاهدات     تنمـية الوعـي بأمهـية االلـتزامات املـ          )د( 
األمـم املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلارجي فيما بني الكيانات اخلصوصية املعنية بالتمويل املضمون                

 الفضائية؛) للموجودات(لألصول ) باملوجودات(باألصول 

اجتـناب التـنازع بـني السـجل الـدويل املـراد االحـتفاظ به مبوجب بروتوكول                   )ه( 
الفضـائية وسـجل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي، احملتـفظ به مبوجب اتفاقية             املوجـودات   

 .التسجيل
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   املسائل العملية ذات الصلة بتولّي وظيفة السلطة اإلشرافية          -رابعا   
  توزيع املسؤوليات ضمن األمم املتحدة                -ألف  

ية مبقتضــى بــروتوكول إذا مــا أُريــد لألمــم املــتحدة أن تــتوىل وظــيفة الســلطة اإلشــراف    -١٣
املوجــودات الفضــائية املرتقــب مســتقبال، فــال بــد مــن اختــيار هيــئة مالئمــة مــن مــنظومة األمــم  

وبالنظر إىل الوظائف الرئيسية املنوطة باهليئات الرئيسية يف        . املـتحدة لكـي تـتوىل تلـك الوظـيفة         
ة فيما خيص التعاون    األمـم املـتحدة وإىل توزيـع املسـؤوليات احلـايل ضمن منظومة األمم املتحد              

الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يـبدو أن اجلمعـية العامة واألمني               
أما اجلمعية العامة فيمكنها أن تفوض . العـام قـد أُسـندت إلـيهما أكـثر الواليـات الرمسـية مشوال          

راض السلمية، أو أي   هـذه الوظـيفة كلـيا أو جزئـيا إىل جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغ                
مــن جلنيــتها الفرعيــتني، أو إىل هيــئة فرعــية تنشــأ هلــذا الغــرض؛ وأمــا األمــني العــام فيمكــنه أن    

ولكن مبا أن ممارسة . يفـوض هـذه الوظـيفة جزئـيا أو كلـيا إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي              
لنظر بعني  هـذه الوظـيفة مـن جانـب أي مـن هـذه اهليـئات رهـن بقـيود دسـتورية، فـال بد من ا                         

 .االعتبار أوال إىل هذه القيود بذاا

أمـا اجلمعـية العامـة فـيجوز هلا أن تبحث يف أي مسائل أو شؤون تندرج ضمن نطاق                    -١٤
وحبسب ما يتجسد يف سنني من املمارسة، فإن ذلك         ). ١٠انظـر املـادة     (ميـثاق األمـم املـتحدة       

لفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   يشــمل الشــؤون ذات الصــلة بالــتعاون الــدويل يف اســتخدام ا     
عـلما بـأن وظـيفة السلطة اإلشرافية مبقتضى بروتوكول املوجودات الفضائية املرتقب     . السـلمية 

مسـتقبال مـن شـأا أن تنشـا بغـية اإلسـهام يف تنفـيذ الـربوتوكول على حنو سليم، ومن مث بغية                        
وقد ال  . غـراض السـلمية   املضـي قُدمـاً يف الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األ                 

 .يبدو إذن أن مثة أي قيود دستورية على تولّي اجلمعية العامة هذه الوظيفة

وأمــا األمــني العــام فعلــيه أن يــؤدي هــذه الوظــائف حبســب إســنادها إلــيه مــن جانــب     -١٥
ــات األخــرى      ــن اجله ــا م ــة وغريه ــية العام ــادة  (اجلمع ــر امل ــثاق ٩٨انظ ــن املي ــنظر إىل ).  م وبال

الرئيســية املــنوطة باجلمعــية بشــأن الــتعاون الــدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  املســؤولية 
األغــراض الســلمية ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدة، فقــد يــبدو أن األمــني العــام ال ميكــنه تولّــي   

 .وظيفة السلطة اإلشرافية يف حال عدم صدور قرار يف هذا اخلصوص من جانب اجلمعية

ــي األمــني   -١٦ ــد ال يضــعه يف موقــف يضــطّره إىل     كمــا إن تولّ ــية ق ــام أي مهمــة وظيف الع
 من  ١انظر الفقرة   (الـتماس أو تلقّــي تعلـيمات مـن سـلطات مـن خـارج نطـاق األمـم املتحدة                     

ذلــك أن األحكــام اخلاصــة بطبــيعة مهــام وظــيفة الســلطة اإلشــرافية، ).  مــن امليــثاق١٠٠املــادة 
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بروتوكول املوجودات الفضائية، ال تتوخى     حبسـب تبـياا يف اتفاقـية كيـب تاون ويف مشروع             
ــئة أخــرى، أن       ــة أو هي ــربوتوكول، أو أي دول ــتعاقدة يف ال ــيها األطــراف امل ــة قــد تضــطّر ف حال
تصـدر تعلـيمات للسـلطة اإلشـرافية، أو قـد تضـطر فيها السلطة اإلشرافية إىل التماس تعليمات          

 .من سلطة خارجية

ذا كان من شأن تولّي األمني العام وظيفة السلطة         وقـد نظـر الفـريق العامل أيضا فيما إ          -١٧
اإلشـرافية أن يـؤدي إىل تنازع بني دور األمني العام مبقتضى ميثاق األمم املتحدة ومهام وظيفة            
السـلطة اإلشـرافية، مـن حيـث إن تلـك املهـام الوظيفـية تشـتمل عـلى مهام وظيفة تتصف بأا                       

اإلشرافية إمنا هي إدارية، ال شبه تشريعية أو        ويظهـر أن طبـيعة مهـام وظـيفة السـلطة            . تشـريعية 
كمــا إن الطــابع اإلداري الــذي تتســم بــه مهــام وظــيفة الســلطة اإلشــرافية ميكــن  . شــبه قضــائية

توضـيحه بقـدر إضـايف يف بروتوكول املوجودات املرتقب مستقبال أو يف صكوك أخرى مرفقة         
 ).٢٢انظر القسم باء أدناه، وخصوصا الفقرة (به 

ويف حـال عـدم وجـود قـيود دسـتورية حتـول دون تولّـي األمني العام أو اجلمعية                    هـذا،    -١٨
العامـة وظـيفة السـلطة اإلشرافية مبقتضى بروتوكول املوجودات الفضائية، فإنه ال بد من النظر                

ويـبدو أن املقـدرة على التصرف       . بعـني االعتـبار يف املقتضـيات العملـية ملمارسـة هـذه الوظـيفة              
عــامل حاســم لوجــود ســجل وظــيفي يــؤدي عملــه عــلى حنــو ســليم يف مجــيع دومنــا إبطــاء هــي 

وأي مســائل أخــرى ذات صــلة مبمارســة املهــام الوظيفــية واجــراءات العمــل جيــب     . األوقــات
ومـن شـأن األمني العام وموظفيه أن يكونوا يف وضع جيد            . مناقشـتها يف غضـون مهلـة قصـرية        

سـة هـذه الوظـيفة مـن جانـب األمني العام            كمـا إن ممار   . يؤهـلهم ألداء وظـيفة مـن هـذا الـنحو          
ميكـن أن تكـون خاضـعة لالسـتعراض مـن جانـب اجلمعـية أو هيـئة فرعـية، مثل جلنة استخدام                        

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  

  تولّي مهام وظيفة السلطة اإلشرافية حبسب ما هو حمدد يف اتفاقية كيب تاون                                 -باء  
ات الفضـائية املرتقـب مسـتقبالًً يكـون له الـرجحان فيما       ذُكـر أن بـروتوكول املوجـود    -١٩

ومن اجلائز تعديل مهام وظيفة . يـتعلق بـأي عـدم اتسـاق بـني اتفاقـية كيب تاون والربوتوكول         
ــدى اجلهــات        ــد تكــون ل ــبـي أي شــواغل ق ــا يل ــربوتوكول مب الســلطة اإلشــرافية يف مشــروع ال

 ). أعاله٨انظر الفقرة (املرشحة اليت تنظر يف مسألة تولّي هذا الدور 

وأول املهـام الوظيفـية املـتوخـاة للسلطة اإلشرافية هي إنشاء، أو توفري ما يلزم إلنشاء،                 -٢٠
وبالــنظر إىل اخلــربة ).  مــن اتفاقــية كيــب تــاون١٧مــن املــادة ) أ (٢انظــر الفقــرة (ســجل دول 
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صــدر خــارجي يف الالزمــة الســتحداث الســجل الــدويل، ميكــن الــنظر يف امكانــية االســتعانة مب  
 .إنشائه، إذا ما ارتئي أن تتوىل األمم املتحدة وظيفة السلطة اإلشرافية

. ثـاين املهـام الوظيفية للسلطة اإلشرافية تعيني أمني السجل وكذلك إعفاؤه من منصبه              -٢١
أو ) املسجل(ومبوجـب اتفاقـية كيـب تـاون، فـإن السلطة اإلشرافية هي اليت تعين أمني السجل           

 ١٧من املادة   ) ب (٢الفقرة  (مـن منصـبه، مـا مل يـنص الـربوتوكول عـلى خـالف ذلك                 تعفـيه   
ولـدى األمم   . أمـا أمـني السـجل فيخـتار يف إطـار عملـية تقـدمي عـروض دولـية                  ). مـن االتفاقـية   

املـتحدة خـربة عملـية يف إجـراءات عملـيات املشـتريات العمومـية؛ ولـذا يبدو أنه لن يكون من          
وممــا جيــدر ذكــره أن بــروتوكول  . در خــارجي ألداء هــذه الوظــيفة الضــروري االســتعانة مبصــ 

ــيني أمــني الســجل      ــتوخى تع ــرات ي ــدات الطائ بواســطة الســلطة اإلشــرافية، أي   ) املســجل(مع
 من املادة   ٥الفقرة  (، وذلك خالل فترات فاصلة منتظمة ملدة مخس سنوات          )اإليكـاو (املـنظمة   

 .)السابعة عشرة من بروتوكول معدات الطائرات

ــيها       -٢٢ ــية للســلطة اإلشــرافية وضــع اللوائــح التنظيمــية أو املوافقــة عل ثالــث املهــام الوظيف
ولكن ).  من االتفاقية  ١٧مـن املـادة     ) د (٢الفقـرة   (مبوجـب بـروتوكول املوجـودات الفضـائية         

يـبدو أن تلـك اللوائح التنظيمية إمنا تقوم بوضعها، حبسب املمارسة العملية، الدول املتعاقدة يف            
روتوكول املوجــودات الفضــائية، وأن دور الســلطة اإلشــرافية إمنــا يقتصــر عــلى العمــل عــلى    بــ

وميكــن تبــيان ذلــك صــراحة يف مشــروع بــروتوكول املوجــودات الفضــائية، الجتــناب . نشــرها
 .التلميح بأن من شأن السلطة اإلشرافية أن تتوىل مهمة وظيفية تشريعية من هذا النحو

  
   اليت تتكبدها السلطة اإلشرافية             استرداد التكاليف        -جيم   

ــيف        -٢٣ ــيه تكال ــتحدة وظــيفة الســلطة اإلشــرافية أن تترتــب عل ــي األمــم امل مــن شــأن تولّ
مـتعددة، ومـنها تكالـيف إنشـاء السـجل الـدويل وتكاليف توفري املوارد من املوظفني وتكاليف                  

لب املؤمتر الدبلوماسي   ومبـا أن األمـم املتحدة قد تتوىل هذه الوظيفة بناء على ط            . االجـتماعات 
الـذي يعـتمد مشـروع بروتوكول املوجودات الفضائية، فال بد من ضمان تلبية تلك التكاليف                

ولـذا فإن مجيع   . مـن خـالل أمـوال مـن خـارج امليزانـية، ال مـن امليزانـية العاديـة لألمـم املـتحدة                      
ملني أو من مصادر التكالـيف الـيت تتكـبدها األمـم املـتحدة ينـبغي اسـتردادها مـن رسـوم املستع          

ومـع أن احـدى املهـام الوظيفية للسلطة اإلشرافية هي حتديد رسوم يدفعها              . أخـرى لإليـرادات   
، فإن العائد املتوقّـع سوف     ) مـن اتفاقية كيب تاون     ١٧مـن املـادة     ) ح (٢الفقـرة   (املسـتعملون   

ــروتوكول املوجــودات       ــاملوجودات الفضــائية مبقتضــى ب ــتجارة ب ــتمد بكــل وضــوح عــلى ال  يع
وإضـافة إىل حاالت انعدام اليقني ذات الصلة باالجتار باملوجودات الفضائية، سوف            . الفضـائية 
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وال بد من تقدير ما . تتكـبـد تكالـيف يف فترة املباشرة قبل أن يتأتى أي دخل من تلك التجارة   
إذا كـــان ميكـــن الـــتعويل عـــلى املســـامهات الطوعـــية مـــن جانـــب الـــدول املهـــتمة واألطـــراف  

ــدويل      اخلصوصــي ــيف املباشــرة بالنســبة إىل الســجل ال ة املهــتمة، كمــا هــي احلــال بشــأن التكال
ــأمني مصــادر دخــل أخــرى         ــا إذا كــان جيــب ت ــرات، أو م ــدات الطائ ــروتوكول مع مبقتضــى ب

وميكـن إخضـاع شـروط استرداد التكاليف الكامل    . ملواجهـة تلـك احلـاالت مـن انعـدام الـيقني       
 . يف الربوتوكولإىل اتفاق إضايف مع الدول املتعاقدة

  
  التمتـع باالمتيازات واحلصانات               -دال  

بالـنظر إىل الطبـيعة العمومـية الدولـية الـيت تتسـم ـا وظـيفة السـلطة اإلشرافية مبقتضى                      -٢٤
ــروتوكول املوجــودات الفضــائية املرتقــب مســتقبال، ســوف يكــون مــن املناســب أن تتمــتـع        ب

ــيازات واحلصــانات الالزمــة  الســلطة اإلشــرافية، وكذلــك ممــثلوها وموظفوهــا    الرمســيون باالمت
وهــذا مـن املســلّم بــه مبقتضـى اتفاقــية كيــب تــاون،   . ملمارسـة هــذه الوظــيفة عـلى حنــو صــحيح  

ــا        ــتع الســلطة اإلشــرافية ومســؤولوها وموظفوه ــه تتم ــلى أن ـــت ع ــث نص باحلصــانة ضــد  "حي
 ٢٧ من املادة ٢الفقـرة   " (االجـراءات القانونـية أو االداريـة عـلى الـنحو احملـدد يف الـربوتوكول               

املنصــوص علــيها يف االتفــاق املعقــود مــع الدولــة "، وكذلــك تتمــتع باالمتــيازات )مــن االتفاقــية
 ). من االتفاقية٢٧من املادة ) أ (٣الفقرة " (املضيفة

فـإذا مـا تولّـت األمـم املـتحدة وظـيفة السـلطة اإلشرافية بغية تعزيز أغراضها املنشودة،                    -٢٥
م املتحدة، وممثلي األعضاء فيها، وموظفي األمم املتحدة الرمسيني أن يتمتعوا           فـإن من شأن األم    

ــادة     ــيها امل ــنص عل ــيازات واحلصــانات الــيت ت ــية   ١٠٥باالمت ــثاق األمــم املــتحدة، واتفاق  مــن مي
، ومــا يتصــل ))أوال( ألــف - ٢٢قــرار اجلمعــية العامــة (امتــيازات وحصــانات األمــم  املــتحدة 

لكـن تطبـيق هـذه االتفاقـات ميكـن تأكـيده على حنو              . واجـب تطبـيقها   بذلـك مـن االتفاقـات ال      
 .مفيد من جانب اجلمعية العامة إذا ما قررت تولّي وظيفة السلطة اإلشرافية

بالـنظر إىل األحكـام ذات الصـلة باملوضـوع مـن اتفاقـية كيـب تـاون، فـإن متـتـع األمم                       -٢٦
ة الرمسيني باحلصانات ميكن أن يكون من       املـتحدة وممثـلي األعضـاء فـيها وموظفي األمم املتحد          

وميكــن حتقــيق هــذا . املفــيد الــنص علــيه حتديــدا يف مشــروع بــروتوكول املوجــودات الفضــائية  
الغـرض مـن خـالل حكـم ينص مبوجبه على أن تتمتع السلطة اإلشرافية وموظفوها املسؤولون                 

ــة حبســب مــا     هــو منصــوص علــيه  ومســتخدموها باحلصــانة مــن االجــراءات القانونــية واالداري
 ٣انظر الفقرة   (مبقتضـى القواعـد الواجـب تطبـيقها علـيهم، باعتـبارها هيـئة دولية أو غري ذلك                   

وأما خبصوص االمتيازات، فإن    ). مـن املـادة السـابعة عشـرة مـن بـروتوكول معـدات الطائرات              
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 تستقر  اتفاقـية كيـب تـاون تـتوخى تطبـيق االتفـاق املعقـود مـع الدولـة املضيفة، أي الدولة اليت                     
فـيها السـلطة اإلشـرافية؛ وال يبدو أن من الضروري إيراد املزيد من التحديد يف هذا الصدد يف                   

 .بروتوكول املوجودات الفضائية

كمــا إن حــرمة وحصــانة أصــول الســجل الــدويل ووثائقــه وقواعــد بــياناته وحمفوظاتــه    -٢٧
 من املادة   ٤الفقرة  (تحديد  منصـوص علـيهما يف اتفاقية كيب تاون، وال تستلزمان املزيد من ال            

والسـلطة اإلشـرافية هـي الـيت جيب أن متلك مجيع حقوق امللكية يف قواعد                ).  مـن االتفاقـية    ٢٧
، وهي اليت جيوز هلا     ) من االتفاقية  ١٧ من املادة    ٤الفقـرة   (بـيانات السـجل الـدويل وحمفوظاتـه         

 ٦الفقرة  (ات واحملفوظات   أن تـرفع احلُـرمة واحلصـانة عـن تلك األصول والوثائق وقواعد البيان             
 ). من االتفاقية٢٧من املادة 

  
  محاية األمم املتحدة من املسؤولية عن الضرر الذي تسببه السلطة اإلشرافية -هاء 

مبوجـب اتفاقية كيب تاون، جيوز أن يعترب أمني السجل مسؤوال عن تعويض األضرار               -٢٨
 جراء خطأ أو تقصري من جانب أمني        عـن اخلسـائر الـيت قد يتكبدها شخص وتنتج مباشرة من           

السـجل واملوظفـني املسـؤولني واملسـتخدمني العـاملني معـه، أو مـن جراء قصور يف أداء وظيفة                    
ومــع أن هــذه املســؤولية مــن ).  مــن االتفاقــية٢٨ مــن املــادة ١الفقــرة (نظــام التســجيل الــدويل 

على ضمانات مالية تغطي    شـأا أن تـؤول إىل أمني السجل، وأن أمني السجل عليه أن حيصل               
مسـؤوليته بـالقدر الـذي حتـدده السـلطة اإلشـرافية، فـإن املخاطـرة يف أن الشخص الذي تكبـد                     
خسـارة سـوف يسـعى، أو سـوف يسـعى أيضا، إىل احلصول على تعويضات عن األضرار من                   

ما وأ. السـلطة اإلشـرافية، هـي احـتمال ال ميكـن إقصـاؤه متامـا، وإنْ يكـن قـد يـبدو بعيدا جدا                       
التسـاؤل عمـا إذا كـان سـيكون ثـمــة موجـبات كافـية العتـبار السـلطة اإلشرافية مسؤولة من                      
حيــث املمارســة العملــية، فمــن شــأنه أن يعــتمد يف ايــة املطــاف عــلى ســبب الدعــوى، وعــلى 

 .طبيعة العالقة بني أمني السجل والسلطة اإلشرافية

حلصانة من إجراءات السلطة القضائية يف ومـع أن األمـم املـتحدة من شأا أن تتمتع با            -٢٩
قضـايا مــن هــذا الــنحو أمـام احملــاكم الــبلدية، فــإن اتفاقـية امتــيازات وحصــانات األمــم املــتحدة    

تقتضـي أن تـتخذ األمـم املـتحدة ترتيـبات احتياطية            )) أوال( ألـف    - ٢٢قـرار اجلمعـية العامـة       (
العقود أو أي منازعات أخرى ذات      بشـأن أسـاليب مناسبة لتسوية املنازعات اليت قد تنشأ عن            

ولــذا فــإن ). ٢٩البــند (طــابع يــتعلق بالقــانون اخلــاص، الــيت تكــون األمــم املــتحدة طــرفا فــيها   
املخاطـرة يف أن األمـم املـتحدة قـد تلـزم بدفع تعويضات عن أضرار فيما يتعلق مبمارسة وظيفة       

 .السلطة اإلشرافية، إمنا هي احتمال ال ميكن إقصاؤه متاما
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وأمـا دفـع تعويضـات عـن األضـرار فيشـكّل نوعـا مـن التكالـيف الـيت يشـملها تشغيل                        -٣٠
وقــد أُشــري مــن قــبلُ إىل أن أي تكالــيف، وكذلــك أي تكالــيف نامجــة عــن     . الســجل الــدويل

املســؤولية تتكــبد يف ممارســة وظــيفة الســلطة اإلشــرافية، جيــب تغطيــتها مــن أمــوال مــن خــارج   
بيد أنه قد يبدو أن من املناسب إدراج استثناء         . عاديـة لألمـم املتحدة    امليزانـية، ال مـن امليزانـية ال       

 .إذا ما ثبت أن إمهاال جسيما من جانب السلطة اإلشرافية هو الذي أدى إىل اخلسارة
  

مشروع قرار بشأن تولّي األمم املتحدة وظيفة السلطة اإلشرافية  -خامسا 
   مبقتضى بروتوكول املوجودات الفضائية

ــروتوكول         إذا  -٣١ ــرافية مبقتضــى ب ــيفة الســلطة اإلش ــي وظ ــتحدة تولّ ــم امل ــررت األم ــا ق م
املوجـودات الفضـائية املرتقـب مسـتقبال، وإذا مـا قـرر املؤمتـر الدبلوماسي الذي يعقد العتماده                   
أن يدعـو األمـم املـتحدة إىل تولّي هذه الوظيفة، سوف يكون من الضروري أن تعتمد اجلمعية      

وقد أُعد مشروع قرار بغية تيسري النظر يف ذلك         ). ٤انظر الفقرة   (ا الصدد   العامـة قـرارا يف هذ     
 ).انظر التذييل(القرار واعتماده من جانب األمم املتحدة 
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 التذييل
 

 مشروع قرار
 

 تولّي األمم املتحدة وظيفة السلطة اإلشرافية مبقتضى الربوتوكول بشأن
 اتفاقية الضمانات الدوليةاملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية امللحق ب

 على املعدات املنقولة
 

 إن اجلمعية العامة، 
 املقصـد الذي تنشده األمم املتحدة يف حتقيق التعاون الدويل على            يف اعتـبارها   إذ تضـع   

إجيـاد احللـول للمسـائل الدولـية ذات الصبغة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو االنسانية،         
  من ميثاق األمم املتحدة،١ من املادة ٣ه يف الفقرة حسبما هو منصوص علي

ديســمرب / كــانون األول١٢ألــف املــؤرخ ) ١٤الــدورة  (١٤٧٢ قــرارها وإذ تســتذكر 
، ومـا تـاله مـن قـرارات، أعلنـت فـيها اعـتقادها بـأن من واجب األمم املتحدة تشجيع                      ١٩٥٩

 ة،التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمي

بضرورة وأمهية املضي قُدما يف تعزيز التعاون الدويل وصوالً إىل التعاون           واقتـناعا مـنها      
يف العمـل عـلى نطـاق واسـع وبكفـاءة يف هـذا املـيدان حتقـيقا للنفع املتبادل بني مجيع األطراف                

 املعنية وحرصاً على مصلحتها،

يينا بشأن الفضاء والتنمية إعـالن ف : األلفـية الفضـائية  " عـلى حنـو يـتوافق مـع          وإذ تسـلّم   
، الــيت اعــتمدها مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي      "البشــرية

 ٣٠ إىل   ١٩، الـذي عقد يف فيينا من        )اليونيسـبيس الثالـث   (واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية        
ن النشاط الفضائي    بأن تغيرات بالغة الداللة قد حدثت يف بنية ومضمو         )١(،١٩٩٩يولـيه   /متـوز 

العـاملي، حسـبما يتجسـد يف ازدياد عدد املشاركني يف األنشطة الفضائية على مجيع املستويات                
 ويف تنامي إسهام القطاع اخلاص يف تعزيز وتنفيذ األنشطة الفضائية،

 بـأن اتفاقـية الضـمانات الدولية على املعدات املنقولة، اليت فُتح باب التوقيع               وإذ تعـتقد   
ــيها يف ــنة علـ ــيا، يف   ( مديـ ــنوب أفريقـ ــاون، جـ ــب تـ ــثاين ١٦كيـ ــرين الـ ــرب / تشـ ، ٢٠٠١نوفمـ

والـربوتوكول املـلحق ـا بشـأن املسـائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، الذي فُتح باب التوقيع                 
__________ 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  (1) 
 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩ يوليه/ متوز٣٠‐١٩
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، قـد يـنطويان عـلى إمكانـات مهمـة لتيسـري تطوير األنشطة الفضائية        [...]، يف   [...]علـيه يف    
الــتمويل هلــذه األنشــطة، ممــا يعــود باملــنافع عــلى الــبلدان عــلى كــل  وذلــك بــتعزيز ســبل إتاحــة 

 املستويات من التنمية االقتصادية والتكنولوجية،

ــبار   ــويل االعت ــود يف     وإذ ت ــر الدبلوماســي، املعق ــن املؤمت ــة م ــوة املوجه ، يف [...] للدع
ــلحق     [...] ــاملوجودات الفضــائية امل ــربوتوكول بشــأن املســائل اخلاصــة ب ــتماد ال ــية ، الع  باتفاق

ــلطة           ــيفة الس ــتوىل وظ ــتحدة لكــي ت ــم امل ــنقولة، إىل األم ــدات امل ــلى املع ــية ع الضــمانات الدول
 اإلشرافية مبقتضى هذين الصكّـني،

ــربوتوكول بشــأن املســائل     تقــرر -١  ــبول دعــوة املؤمتــر الدبلوماســي العــتماد ال  ق
 املعدات املنقولة، لتولّي    اخلاصـة بـاملوجودات الفضـائية املـلحق باتفاقـية الضمانات الدولية على            

وظـيفة السـلطة اإلشرافية مبقتضى هذين الصكّني، شريطة أن تغطى بالكامل التكاليف املعقولة              
الــيت تتكــبدها األمــم املــتحدة يف أداء مهامهــا الوظيفــية وممارســة صــالحياا والقــيام بواجــباا    

 من ١٧من املادة  ) ح (٢للفقرة  بصـفتها السـلطة اإلشـرافية، مبـا يف ذلـك الرسـوم احملددة وفقا                
 من املادة التاسعة عشرة من الربوتوكول، مبقتضى الشروط         ٣االتفاقـية، واملقـررة وفقـا للفقـرة         

 اليت يتفق عليها مع الدول املتعاقدة يف الربوتوكول؛

أنـه فـيما يـتعلق جبميع جوانب ممارسة هذه املهمة الوظيفية، حيق لألمم              تؤكّـد    -٢ 
ي األعضــاء فــيها وموظفــي األمــم املــتحدة التمــتع باالمتــيازات واحلصــانات وفقــا املــتحدة وممثــل

 وما )٢( مـن ميـثاق األمـم املـتحدة، واتفاقـية امتـيازات األمـم املـتحدة وحصـاناا،               ١٠٥لـلمادة   
 يتصل بذلك من اتفاقات واجب تطبيقها؛

ــرا إىل األمــني العــام أن يــؤدي هــذه املهمــة الوظيفــية، وأن يقــدم ت   تطلــب  -٣  قري
 .سنويا إىل اجلمعية العامة عن أداء هذه املهمة الوظيفية
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 ).أوال( ألف ٢٢قرار اجلمعية العامة  (2) 


