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

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ –مارس / آذار٢٤فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٨البند 

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اليت 
ية، امللحق باتفاقية الضمانات ختص املوجودات الفضائ

اليت فتح باب التوقيع عليها (الدولية على املعدات املنقولة 
): ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف كيب تاون يف 

االعتبارات املتعلقة بامكانية قيام األمم املتحدة بدور 
    السلطة اإلشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول

اليت فتح باب التوقيع (دولية على املعدات املنقولة اتفاقية الضمانات ال
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االعتبارات املتعلقة بامكانية قيام األمم املتحدة بدور السلطة اإلشرافية 

 وكولمبقتضى الربوت
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 مقدمة -أوال
 
سـتناقش اللجـنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض              -١

أبــريل / نيســان٤مــارس إىل / آذار٢٤الثانــية واألربعــني، الــيت ســتعقد مــن الســلمية، يف دورهتــا 
الـنظر يف املشـروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل   "، بـند جـدول األعمـال املعـنون          ٢٠٠٣

اليت (الـيت ختـص املوجـودات الفضـائية املـلحق باتفاقـية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة                  
 )".٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ا يف كيب تاون يف فتح باب التوقيع عليه

االعتــبارات ) أ: (ويف اطــار هــذا البــند، ســتنظر اللجــنة الفرعــية يف بــندين فرعــيني مهــا   -٢
ــروع األويل      ــرافية مبقتضـــى املشـ ــلطة اإلشـ ــتحدة بـــدور السـ ــم املـ ــيام األمـ ــية قـ ــتعلقة بامكانـ املـ

ــتعلقة بالصــلة بــني  ) ب(للــربوتوكول؛ و  ــبارات امل ــربوتوكول  االعت  أحكــام املشــروع األويل لل
وسيتم . وحقـوق وواجـبات الـدول مبقتضـى القواعـد القانونـية املطـبقة عـلى الفضـاء اخلـارجي                   

وقد طلبت اللجنة   . أيضـا انشـاء فـريق عـامل جديد للنظر يف هذين البندين الفرعيني على حدة               
ــد تقريــ      ــة أن تع ــني، إىل األمان ــة واألربع ــا احلادي ــية، يف دورهت ــرعي   الفرع ــند الف ) أ(را بشــأن الب

 من  ١٣٧الفقرة  (بالتشـاور مـع املستشـار القـانوين لألمـم املتحدة لكي ينظر فيه الفريق العامل                 
 ).A/AC.105/787الوثيقة 

وقـد أعـد هـذا الـتقرير، بالتشاور مع املستشار القانوين لألمم املتحدة، استجابة لذلك                 -٣
 .الطلب

  
 خلفية -ثانيا

 
انات الدولـية على املعدات املنقولة والربوتوكوالت املتعلقة بفئات    اتفاقـية الضـم    -ألف

 معينة من املعدات املنقولة
 
املعهـد الـدويل لتوحـيد القـانون اخلـاص هـو مـنظمة حكومـية دولـية غري منتسبة لألمم                      -٤

ــتجاري،      املــتحدة، تتمــثل مهمــتها األساســية يف حتديــث القــانون اخلــاص، ال ســيما القــانون ال
ــية تــتعلق بالقــانون    . بــني الــدولومواءمــته  ويعكــف املعهــد عــلى وضــع مشــاريع صــكوك دول

الـتجاري واجلوانـب األخـرى من القانون اخلاص، تعرض فيما بعد على الدول لكي تنظر فيها                 
 .وتعتمدها

ويتمـثل أحـد املشـاريع املسـتمرة لـلمعهد يف انشـاء نظام دويل لتمويل املعدات املنقولة                   -٥
 .باالستناد إىل املوجوداتذات القيمة العالية 
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والـتمويل املسـتند إىل املوجـودات هـو متويـل يـتم فيه استخدام موجودات أو ممتلكات          -٦
. ويعتـرب رهـن املـنازل أحـد ضروب التمويل املستند إىل املوجودات            . معيـنة كضـمانة إحتياطـية     

. على املنـزلفـاذا أخفـق املقـترض يف سـداد ما بذمته للمصرف، جيوز هلذا األخري أن يضع يده                
وهــذا مــا يعطــي املصــرف قــدرا أكــرب مــن الضــمان بســداد ائــتمانه كمــا يعطــيه مصــدرا بديــال   

وهذا بدوره جيعل من األسهل لألشخاص الراغبني       . يف حالـة عـدم السـداد      ) املـنـزل (للعـائدات   
 .يف شراء منـزل احلصول على ائتمان، ويعين أنه باالمكان عرض االئتمان بفائدة أقل

 الـتمويل املستند إىل املوجودات صعبا يف حالة وجود فئات معينة من املعدات              ويكـون  -٧
ــتظام عــرب       ــنقل بان ــة الــيت ُت ــية كــتلك اخلاصــة بالطائــرات أو الســكك احلديدي ذات القــيمة العال

وليس . احلـدود الوطنـية، أو كاملركـبات الفضـائية الـيت تقـع خـارج نطـاق احلدود الوطنية متاما                  
املوجـودات ألي سـلطة قضائية وطنية معينة ألغراض ضمان مصاحل        مـن السـهل اخضـاع هـذه         

وعـلى وجـه اخلصـوص، فان هناك قاعدة عامة الختيار القانون، وهي أنه،              . املمولـني وانفاذهـا   
يف حالــة وجــود نــزاع، تكــون مشــروعية احلقــوق الضــمانية يف املوجــودات وامكانــية انفاذهــا    

قــانون موقــع ( الــذي تقــع فــيه هــذه املوجــودات وترتيــب أولويــتها أمــورا حيكمهــا قــانون الــبلد
، وهـي قـاعدة مـن الصـعب تطبـيقها يف حالـة املركـبات الفضـائية الـيت تقع خارج نطاق                       )املـال 

 .احلدود الوطنية

وجيـري انشاء نظام متويل املعدات املنقولة ذات القيمة العالية باالستناد إىل املوجودات              -٨
وعـــدد مـــن ) ترســـي املـــبادئ األساســـية العامـــة (اعـــد يف اطـــار منـــوذج التفاقـــية مـــتعددة القو 

الــيت تكــيف القواعــد األساســية وفقــا لالحتــياجات اخلاصــة (الــربوتوكوالت اخلاصــة بــاملعدات 
وترد يف تقرير أعدته األمانة العامة لألمم املتحدة وأمانة املعهد          ). بكـل فـئة مـن فـئات املعـدات         

خلفية أكثر تفصيال   ) A/AC.105/C.2/L.225 (٢٠٠١الـدويل لتوحـيد القـانون اخلـاص يف عـام            
 .بشأن وضع هذا النظام القانوين

وقـــد فـــتح بـــاب التوقـــيع عـــلى اتفاقـــية الضـــمانات الدولـــية عـــلى املعـــدات املـــنقولة     -٩
 ١٦يف  ") بـروتوكول الطائرات  ("وبـروتوكوهلا املـتعلق باملسـائل الـيت ختـص معـدات الطائـرات               

لدبلوماسي املعين باعتماد اتفاقية بشأن املعدات املنقولة        يف املؤمتر ا   ٢٠٠١نوفمرب  /تشـرين الثاين  
وبـروتوكول بشـأن الطائـرات، الـذي عقـد حتـت رعايـة مـنظمة الطـريان املدين الدولية واملعهد                     

 تشرين ١٦أكتوبر إىل / تشرين األول٢٩الـدويل لتوحـيد القـانون اخلـاص يف كيـب تاون، من            
ملـتعلق باملسـائل اليت ختص املوجودات الفضائية        وال يـزال الـربوتوكول ا     . ٢٠٠١نوفمـرب   /الـثاين 

والـربوتوكول املـتعلق مبعـدات السـكك احلديديـة يف مـرحلة املشـروع األويل، أي أن صيغتهما                   
ــا إىل جملــس ادارة املعهــد       ــية تقدميهم ــيون بغ ــية مل يضــعها حــىت اآلن خــرباء حكوم ــا . النهائ أم
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بــروتوكول ("ص املوجــودات الفضــائية املشــروع األويل للــربوتوكول املــتعلق باملســائل الــيت ختــ 
فقـد وضـعه الفـريق العـامل املعـين بالفضاء الذي يضم خرباء يف امليدان                ") املوجـودات الفضـائية   

ورمبا يتم استعراض املشروع األويل للربوتوكول يف اجتماع للخرباء         . يعملـون بصفتهم الفردية   
 .٢٠٠٣احلكوميني ألول مرة يف أواخر عام 

عهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص إىل العمل بشكل وثيق مع املنظمات           وقـد سـعى امل     -١٠
ــتعاون الــدويل املــتعلق بفــئات املعــدات      ــالفعل دورا هامــا يف ال ــية الــيت تــؤدي ب احلكومــية الدول

ــنقولة ــية   . امل ــنظمة الطــريان املــدين الدول ــية   ) إيكــاو(وتشــارك م ــية وضــع االتفاق ــة عمل يف رعاي
 تشــارك املــنظمة احلكومــية الدولــية للــنقل الــدويل بالســكك       وبــروتوكول الطائــرات، بيــنما  

ــية وضـــع املشـــروع األويل للـــربوتوكول اخلـــاص مبعـــدات الســـكك     احلديديـــة يف رعايـــة عملـ
 .احلديدية

أمـا بـروتوكول املوجـودات الفضـائية، فقد حبث املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص              -١١
وأدرج موضــوع الــنظر يف . غــراض الســلميةأمــره مــع جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األ 

ــية ألول مــرة يف عــام       ــربوتوكول يف جــدول أعمــال اللجــنة الفرعــية القانون املشــروع األويل لل
، وكـان موضـع مناقشـات مستفيضة أجريت داخل اللجنة الفرعية واللجنة الرئيسية يف               ٢٠٠١
 هذا املوضوع  وكذلـك يف اجـتماعني عقـدا فـيما بني الدورات بشأن          ٢٠٠٢ و   ٢٠٠١عـامي   

 كــانون ٢٩ و٢٨، ويف رومــا يف يومــي ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول١١ و١٠يف بــاريس يف يومــي 
 أعاله، فان اللجنة الفرعية القانونية ستنظر       ٢ و   ١وكما جاء يف الفقرتني     . ٢٠٠٢يناير  /الـثاين 

 .٢٠٠٣يف املوضوع يف دورهتا الثانية واألربعني اليت ستعقد يف عام 
  

  جل الدوليان      السجل واملس      -باء  
ســتؤدي االتفاقــية، إىل جانــب بــروتوكول املوجــودات الفضــائية، كمــا جــاء يف املــادة   -١٢
ــلى     ١٦ ــية عـ ــمانات الدولـ ــاء ســـجل دويل للضـ ــور، إىل انشـ ــة أمـ ــية، ضـــمن مجلـ  مـــن االتفاقـ

وسـيكون السـجل حموسـبا متاما وسيتيح امكانية ادراج البيانات من قبل      . املوجـودات الفضـائية   
 . ساعة يف اليوم٢٤وسيعمل ويدار على مدى . املرخصني يف خمتلف أحناء العاملاملستعملني 

 من  ٥ووفقا للفقرة   . أمـا املسـجل فهـو الكـيان الـذي سـيتوىل تشـغيل السـجل الـدويل                  -١٣
 مـن االتفاقـية، عـلى املسـجل أن يضـمن التشـغيل الفعـال للسجل الدويل وأن يؤدي                    ١٧املـادة   

ــيه مبوجــب اال  ــة ال ــية والــربوتوكول واللوائــح الــيت تضــعها الســلطة اإلشــرافية    املهــام املوكل تفاق
املـرّجح أن يكـون املسـجل الـذي سـيتم اختـياره مبوجـب الـربوتوكول بشـأن الطائـرات شركة                

 .خاصة
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ــادة   -١٤ ــه وقواعــد      ٢٧ومبوجــب امل ــية، تكــون حــرمة أصــول الســجل ووثائق  مــن االتفاق
احلجز أو االجراءات القانونية أو االدارية      البـيانات اخلاصـة به وحمفوظاته، مصونة وحمصنة ضد          

غـري أن السـلطة اإلشـرافية سـتكون قـادرة عـلى رفـع هـذه احلصانة عندما ترى ذلك                  . األخـرى 
من املادة ) ٦(و ) ٥( مـن االتفاقـية والفقرتني   ٢٨وعـالوة عـلى ذلـك، ووفقـا لـلمادة       . مناسـبا 

، مــع بعــض االســتثناءات،  التاســعة عشــرة مــن املشــروع األويل للــربوتوكول، يكــون املســجل  
مسـؤوال عـن تعويـض األضـرار عـن اخلسـائر الـيت يتكـبدها شـخص والـيت تنتج مباشرة بسبب                       
خطـأ أو تقصـري املسـجل واملسـؤولني والعـاملني لديه أو بسبب عطل يف تشغيل نظام التسجيل                   

وسـيطالب املسـجل بتوفري تأمني أو ضمان مايل يغطي مجيع حدود مسؤوليته مبوجب              . الـدويل 
 .االتفاقية

  
  السلطة اإلشرافية        -جيم   

مـن املـادة السـابعة عشـرة مـن املشروع           ) ٢( مـن االتفاقـية والفقـرة        ٢٧تـتوخى املـادة      -١٥
األويل للـربوتوكول املـتعلق بـاملوجودات الفضائية أيضا انشاء سلطة اشرافية تكون هلا شخصية           

االجراءات القانونية أو االدارية    قانونـية دولـية وتتمـتع مـع مسؤوليها وموظفيها، باحلصانة ضد             
كمـا تتمتع السلطة    . عـلى الـنحو احملـدد مبوجـب القواعـد املطـبقة علـيهم بصـفتهم كـيانا دولـيا                   

اإلشـرافية باالعفـاء مـن الضرائب وباالمتيازات األخرى املنصوص عليها يف االتفاق املعقود مع      
 .الدولة املضيفة اليت توجد فيها

تفاقـية، تكـون السـلطة اإلشرافية مسؤولة، ضمن مجلة أمور            مـن اال   ١٧ووفقـا لـلمادة      -١٦
 :عن

 انشاء السجل الدويل أو العمل على انشائه؛ )أ( 

تعـيني املسـجل أو اعفائــه مـن منصـبه، إال اذا نــص الـربوتوكول عـلى خــالف        )ب( 
 ذلك؛

الـتأكد مـن أن أي حقـوق الزمـة ملواصـلة التشـغيل الفعال للسجل الدويل يف                   )ج( 
  املسجل، ستؤول إىل املسجل اجلديد أو تصبح قابلة لالحالة اليه؛حالة تغيري

ــا       )د(  ــح، وفق ــتعاقدة، بوضــع أو اعــتماد لوائ ــدول امل ــيام، بعــد التشــاور مــع ال الق
تــنص املــادة الثامــنة عشــرة مــن املشــروع األويل  (للــربوتوكول، بشــأن تشــغيل الســجل الــدويل 

ئحة التنظيمية األوىل حبيث تسري فور دخول       للـربوتوكول على أن تضع السلطة اإلشرافية الال       
 ؛)الربوتوكول حيز النفاذ
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ــتعلقة        )ه(  ــع الشــكاوى امل ــا رف ــيت ميكــن مــن خالهل ــة ال وضــع االجــراءات االداري
 بتشغيل السجل الدويل إىل السلطة اإلشرافية؛

 االشراف على املسجل وعلى تشغيل السجل الدويل؛ )و( 

، بتقدمي االرشادات اليه حسبما تراه السلطة القـيام، بـناء عـلى طلـب املسـجل         )ز( 
 اإلشرافية مالئما؛

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( 
 تفاقية والربوتوكول؛قائم على االشعارات لتحقيق أهداف هذه اال

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

 مـن االتفاقـية، يكون للسلطة اإلشرافية        ١٧مـن املـادة     ) ٤(و  ) ٣(ومبوجـب الفقـرتني      -١٧
ــية يف     ــوق امللكـ ــيع حقـ ــا، ومتلـــك مجـ ــاق الزم ألداء مهامهـ ــربم أي اتفـ ــيانات  أن تـ ــد البـ قواعـ

 .واحملفوظات املتعلقة بالسجل الدويل
  

  األساس املنطقي للنظر يف جدوى تعيني األمم املتحدة سلطة اشرافية                           -دال  
تـتفهم األمانـة أنـه جيـري حبـث جـدوى تعـيني األمـم املـتحدة كسلطة اشرافية مبوجب                      -١٨

 :الربوتوكول ألسباب من ضمنها ما يلي

 لوظائف إىل منظمة دولية موثوق هبا وقائمة بالفعل؛استصواب اسناد هذه ا )أ( 

الـدور الـذي يـنهض بـه حالـيا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بصـفته أمانة                      )ب( 
 للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلاهنا الفرعية؛

قـيام مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، نـيابة عن األمني العام لألمم املتحدة،                   )ج( 
 ١٩٧٥ظ ســجل األمــم املــتحدة لألجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، مبوجــب اتفاقــية   حبفــ

 ٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعــيـــة العامـــــة (بشــأن تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي 
 ").اتفاقية التسجيل)) ("٢٩-د(

 متاما  وسـيكون السـجل الـدويل املنشـأ مبوجـب بـروتوكول املوجودات الفضائية خمتلفا               -١٩
واألهــم مــن ذلــك أن . عــن الســجل الــذي حيــتفظ بــه املكتــب حالــيا مبوجــب اتفاقــية التســجيل
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إذ إن السـجل القائم لألمم      . املسـألة موضـع البحـث املـتعلقة بالسـجلني خمـتلفة متـام االخـتالف               
املـتحدة لتسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي حيتوي على معلومات من قبيل تاريخ                   

بيــنما ســيحتوي الســجل الــدويل املنشــأ مبوجــب      . والبارامــترات املداريــة للســواتل  االطــالق 
بـروتوكول املوجـودات الفضـائية عـلى معلومـات بشـأن الضـمانات املالـية الدولية على خمتلف                   

 .املوجودات الفضائية

وعـلى الرغم من أن  . وقـد وضـع السـجل احلـايل أصـال لـيكون نظامـا حلفـظ األضـابري           -٢٠
ن الوصــول إىل الســجل مباشــرة عــلى شــبكة االنترنــت، فــان موظفــي املكتــب ال  باالمكــان اآل

يــزالون يدققــون املعلومــات الــيت تــرد مــن الــدول األطــراف يف االتفاقــية ويقومــون باصــدارها     
، مث يدونون املعلومات    )ST/SG/SER.Eضمن سلسلة   (كوثـيقة رمسـية مـن وثائق األمم املتحدة          

 .يف الفهرست احلاسويب يدويا

وعـلى العكـس مـن ذلـك، فـان السـجل الـدويل املنشـأ مبوجب بروتوكول املوجودات            -٢١
ويقــوم املســتعملون املرخصــون  . الفضــائية كــان قــد وضــع كــنظام الكــتروين حلفــظ األضــابري   
وال يتم التحقق من املعلومات أو      . بـادراج املعلومات يف النظام االلكتروين مباشرة من أوطاهنم        

 .وظفي السجل الدويلادراجها يدويا من جانب م
  

حالة الربوتوكول بشأن الطائرات والدور الذي تضطلع به منظمة الطريان                           -هاء   
  املدين الدولية    

يتضـمن هـذا القسـم حتديـثا وجـيزا عـن حالـة الربوتوكول بشأن الطائرات، الذي فتح                  -٢٢
مبا أن نظام   و).  أعاله ٩انظر الفقرة    (٢٠٠١نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٦بـاب التوقـيع علـيه يف        

الطائـرات هـو اآلن يف مـرحلة أكـثر تقدمـا مـن نظـام املوجـودات الفضـائية ونظرا ألن اإليكاو                       
ــربوتوكول بشــأن           ــرافية املنشــأة مبوجــب ال ــلطة اإلش ــائف الس ــبدأ، بوظ ــث امل ــن حي ــت، م قبل
الطائـرات، فـان احلالـة القائمـة يف اطـار الـربوتوكول املذكـور رمبـا تسـاعد عـلى توقـع حدوث                    

 . حمتملة يف اطار بروتوكول املوجودات الفضائيةتطورات

وقــد وجــه املؤمتــر الدبلوماســي الــذي اعــتمد االتفاقــية والــربوتوكول بشــأن الطائــرات   -٢٣
الدعـوة إىل اإليكـاو بصـورة رمسـية لقـبول وظائف السلطة اإلشرافية مبوجب ذلك الربوتوكول       

اإليكــاو إىل انشــاء جلــنة مــن اخلــرباء كمــا دعــا املؤمتــر . عــند بــدء نفــاذ االتفاقــية والــربوتوكول
ويعــين قــبول اإليكــاو لــدور الســلطة   . ملســاعدة جملــس املــنظمة عــلى الــنهوض هبــذه الوظــائف  

فهناك مسائل من قبيل استرداد  . أنـه مل يـتم بعـد اختـاذ قرار هنائي          " مـن حيـث املـبدأ     "اإلشـرافية   
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ــيها مـــرة أخـــرى، وال   ــانة حباجـــة للـــنظر فـ ــية قـــيد  التكالـــيف واملســـؤولية واحلصـ  تـــزال القضـ
 .االستعراض

يناير / كانون الثاين  ١٠وقـد وقّعـت عـلى االتفاقـية والربوتوكول بشأن الطائرات حىت              -٢٤
، أربـع وعشـرون دولـة، ولكـن مل تصـدق أي دولـة عـلى أي مـن الصكني، وبالتايل مل                   ٢٠٠٣

 .يدخل أي منهما حيز النفاذ

ــربوتوكول بشـــ    -٢٥ ــية والـ ــاذ االتفاقـ ــدء نفـ ــتظار بـ ــر   وبانـ ــرر املؤمتـ ــد قـ ــرات، فقـ أن الطائـ
. الدبلوماسـي أيضـا انشـاء جلـنة حتضـريية تعمـل كسـلطة اشـرافية مؤقـتة النشاء السجل الدويل                    

ــيار املســجل، بتوجــيه واشــراف جملــس      وســتقوم اللجــنة التحضــريية، ضــمن مجلــة أمــور، باخت
ري الــتمويل وحــث املؤمتــر الــدول املشــاركة فــيه واألطــراف اخلاصــة املهــتمة عــلى توفــ . اإليكــاو

األويل الـالزم عـلى أسـاس طوعـي حبيـث تـتوىل اإليكـاو ادارة األمـوال لسـد ما حتتاجه املنظمة                       
وينـبغي أن يكـون السجل الدويل       . واللجـنة التحضـريية وااليكـاو مـن أجـل الـنهوض مبهامهمـا             
 .جاهزا للتشغيل حبلول تاريخ بدء نفاذ االتفاقية والربوتوكول

 إىل  ٨ة اجـتماعها األول يف مقـر اإليكـاو يف مونـتريال من              وعقـدت اللجـنة التحضـريي      -٢٦
وباالسـتناد إىل األعمـال اليت أجنزهتا فرقة العمل املخصصة اليت أنشئت            . ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ١٠

خـالل العملـية التشـاورية احلكومـية الدولـية، اعـتمدت اللجـنة التحضـريية جمموعـة من الوثائق                    
ــيار    ــية الخت ــية مناقصــة دول ــية   . املســجلاخلاصــة بعمل كمــا اعــتمدت اللجــنة التحضــريية ميزان

 دوالر أمـريكي لتغطـية تكالـيف األعمـال املـتعلقة باختـيار املسجل وغري                ٢٧٠ ٠٠٠مقدارهـا   
ذلـك مـن اخلطـوات الالزمـة لوضـع السـجل الـدويل قيد التشغيل خالل فترة زمنية مدهتا تسعة              

ــبدأ يف   ــبغي أن ت ــيه / متــوز١شــهور كــان ين  ٢٥٠ ٠٠٠املــبلغ املذكــور ويتضــمن . ٢٠٠٢يول
ومل ُيباشر بعد باملناقصة لعدم توفر األموال     . دوالر خصصـت للمناقصـة الـيت ستجريها االيكاو        

 .الالزمة حىت اآلن

وقـد اختـذ جملـس اإليكـاو قـراره اخلـاص بقـبول وظـائف السـلطة اإلشرافية، من حيث             -٢٧
يف اليت تتكبدها املنظمة من الرسوم املـبدأ، عـلى أسـاس التفاهم بأنه ينبغي استرداد كافة التكال          

، وعــلى أســاس أن ١٧مــن املــادة ) ح) (٢(املفروضــة عــلى املســتعملني املشــار الــيها يف الفقــرة 
. املـنظمة لـن تقـبل بـأي مسـؤولية وسـتحتفظ بكـامل احلصـانة فـيما يـتعلق بأداء هذه الوظائف                      

ــادتني    ــاد ٢٨ و ٢٧وتشــمل األحكــام ذات الصــلة امل ــية وامل ة الســابعة عشــرة مــن   مــن االتفاق
ــرات   ــأن الطائـ ــروع األويل    (الـــربوتوكول بشـ ــرة مـــن املشـ ــابعة عشـ ــلمادة السـ ــة لـ وهـــي مماثلـ
 ).لربوتوكول املوجودات الفضائية
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  النهوج احملتمل اعتمادها السترداد التكاليف                   -واو  
يعــتقد أن األســلوب الرئيســي واملســتمر الــذي ميكّــن الســلطة اإلشــرافية مــن اســترداد     -٢٨
سيكون من خالل الرسوم املفروضة  )  أعاله ٢٦انظر الفقرة   (يفها الـيت رمبـا تكـون كـبرية          تكالـ 

مـن املـادة التاسـعة عشرة من املشروع    ) ٣(ومبوجـب الفقـرة    . عـلى مسـتعملي السـجل الـدويل       
األويل لـــربوتوكول املوجـــودات الفضـــائية، فانـــه ينـــبغي للســـلطة اإلشـــرافية أن حتـــدد الرســـوم 

ي سـجل املوجـودات الفضـائية حبيـث تسترد التكاليف املعقولة النشاء             املفروضـة عـلى مسـتعمل     
وتشـغيل وتنظـيم السـجل الـدويل والتكالـيف املعقولـة للسـلطة اإلشـرافية واملرتبطة باالضطالع              

 . من االتفاقية١٧من املادة ) ٢(بالوظائف وممارسة السلطات وأداء املهام املذكورة يف الفقرة 

كالـيف السـلطة اإلشـرافية مـن خـالل الرسـوم املفروضـة على            وعـالوة عـلى اسـترداد ت       -٢٩
املسـتعملني، فانه يتعني احلصول على أموال أولية أو متويل أويل لتغطية التكاليف خالل مرحلة                

ويتمــثل أحــد املصــادر . الــبدء بالتشــغيل كانشــاء الســجل الــدويل واختــيار املســجل األول مــثال
وعي من جانب الدول فرادى أو جمموعات من الدول         احملـتملة يف التمويل املقدم على أساس ط       

 .أو الكيانات اخلاصة) كالدول األطراف يف بروتوكول املوجودات الفضائية(
  

 التحليل       -ثالثا     
 

االجراء املتعلق باختاذ قرار بشأن تولّي األمم املتحدة لوظائف السلطة اإلشرافية                                  -ألف  
  مبوجب بروتوكول املوجودات الفضائية             

معـية العامـة هـي اجلهة اليت ستتخذ القرار اخلاص حول ما اذا كانت األمم املتحدة                 اجل -٣٠
وستنظر اجلمعية فيما اذا    . سـتعمل كسـلطة اشـرافية مبوجـب بـروتوكول املوجـودات الفضـائية             

 .كانت وظائف السلطة اإلشرافية متفقة مع تفويض األمم املتحدة وأنشطتها احلالية

 اإليكــاو مــن حيــث كوهنــا مــنظمة حكومــية دولــية عاملــية واألمــم املــتحدة ختــتلف عــن -٣١
أنشـئت لصـيانة السـالم واألمـن الدولـيني واقامـة عالقـات وديـة وحتقيق التعاون الدويل يف حل          

ويف هذا الصدد فاهنا    . املشـاكل ذات الطـابع االقتصـادي أو االجـتماعي أو الـثقايف أو االنساين              
تنفيذ وظائف شىت مبا فيها الوظائف التشريعية       ختـتلف عـن الوكـاالت املتخصصـة اليت أنشئت ل          

ومـن جهـة أخـرى، فانه مل        . والتنظيمـية يف جمـال معـني مـن األنشـطة البشـرية كـالطريان املـدين                
تنشـأ حـىت اآلن أي وكالة متخصصة مماثلة لإليكاو بالنسبة للمسائل املتعلقة بالفضاء اخلارجي               

كية والالسلكية يلعب بالفعل دورا رئيسيا   عـلى الـرغم مـن أن االحتـاد الـدويل لالتصاالت السل            
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فـيما يـتعلق بسـواتل االتصـاالت الـيت تشـكل جـزءا رئيسـيا من السوق التجارية احلالية للفضاء                
 .اخلارجي

وقـد أنشـأت اجلمعـية العامـة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بعد        -٣٢
ــن اطــالق أول ســاتل اصــطناعي     ــرارات   وحــددت وال. وقــت قصــري م ــتها وأنشــطتها يف الق ي

السـنوية الـيت اعـتمدهتا بشـأن الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية                   
ــية باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي      ــثالثة املعن وكذلــك يف توصــيات مؤمتــرات األمــم املــتحدة ال

). بيس الثالث  واليونيس ٨٢اليونيسبيس واليونيسبيس   (واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية وهي         
، طلبـت اجلمعـية مـن اللجـنة أن تسـتعرض جمـال       ١٩٥٩وبانشـاء اللجـنة كهيـئة دائمـة يف عـام      

الـتعاون الـدويل وأن تـدرس الوسـائل العلمية واجملدية النفاذ برامج الستخدام الفضاء اخلارجي                
يف األغـراض السـلمية ميكـن االضـطالع هبـا عـلى حنـو مناسـب حتـت رعايـة األمم املتحدة وأن                     

قرار اجلمعية (تـدرس طبـيعة املشـاكل القانونـية الـيت قـد تنشـأ عن استكشاف الفضاء اخلارجي              
 )).١٩-د( ألف ١٤٧٢العامة 

ويـتوىل مكتـب شـوؤن الفضـاء اخلـارجي تنفيذ قرارات اجلمعية العامة وجلنة استخدام                 -٣٣
ــيها ا  . الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   ــة للجــنة وجلنت ــتني ويعمــل املكتــب كأمان لفرعي

واهليــئات املتصــلة هبمــا، ويســاعد الــبلدان يف اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل التنمــية،    
ومـن بـني األنشـطة االضافية      . سـيما مـن خـالل بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية                ال

 األخـرى، حيـتفظ املكتـب بالنـيابة عـن األمـني العـام، بسجل األمم املتحدة لألجسام املطلقة يف                   
 .دال أعاله-الفضاء اخلارجي مبوجب اتفاقية التسجيل، مثلما هو مشار اليه يف القسم الثاين

وعــالوة عــلى قــرار اجلمعــية العامــة بشــأن تــويل وظــائف الســلطة اإلشــرافية مبوجــب      -٣٤
بـروتوكول املوجـودات الفضـائية، فإنـه يلـزم اختـاذ عـدد من القرارات ذات الصلة، من ضمنها             

 :ما يلي

ة حاجــة لقــيام اجلمعــية العامــة بدراســة واعــتماد قــرار بتوســيع االمتــيازات    مثــ )أ( 
واحلصـانات املمـنوحة لألمـم املـتحدة مبوجـب اتفاقـية امتـيازات األمم املتحدة وحصاناهتا لكي                  

انظر الفقرة  (تشـمل وظائفهـا احملتملة كسلطة اشرافية مبوجب بروتوكول املوجودات الفضائية            
 ؛) أدناه٣٩

 ادراج وظـائف السلطة اإلشرافية يف امليزانية العادية لألمم املتحدة إال       ال جيـوز   )ب( 
 .بعد احلصول على إذن صريح مسبق من اجلمعية العامة
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  تولّي اجلمعية العامة لوظائف السلطة اإلشرافية بدال عن األمني العام                       -باء  
ــر     -٣٥ ــرافية مبوجـــب بـ ــلطة إشـ ــتحدة كسـ ــم املـ ــيني األمـ ــتراح بتعـ ــبغي ألي اقـ وتوكول ينـ

اجلمعية العامة أم األمني    : املوجـودات الفضـائية أن يوضـح اجلهـة الـيت سـتعني كسـلطة إشـرافية                
 .العام

ــويل وظــائف الســلطة اإلشــرافية        -٣٦ ــبدأ، عــلى ت ــة اإليكــاو، مــن حيــث امل ــرار مبوافق والق
مبوجـب الربوتوكول بشأن الطائرات، صدرت عن جملس املنظمة، وهو الذي سيتوىل النهوض             

وهــذا اجمللــس ميــثل اهليــئة  . ف الســلطة اإلشــرافية مبوجــب الــربوتوكول بشــأن الطائــرات بوظــائ
ــالث ســنوات     ٣٣التشــريعية للمــنظمة ويضــم   ــدة ث ــية اإليكــاو مل ــتها مجع ــة عضــوا انتخب .  دول

واجلمعـية بدورهـا تضـم ممـثلني مـن كافـة الـدول املـتعاقدة ممـا جيعـلها، ألغـراض هـذا التحليل،                         
 .لألمم املتحدةمضاهية للجمعية العامة 

ومـن شـأن قـبول األمـم املـتحدة تـويل األمـني العام لوظائف السلطة اإلشرافية مبوجب                 -٣٧
بـروتوكول املوجـودات الفضـائية أن يـؤدي إىل نشـوء تضـارب بـني دور األمـني العـام مبوجب                    
ــتحدة ووظــائف الســلطة        ــباره كــبري املســؤولني اإلداريــني لألمــم امل ــتحدة باعت ــثاق األمــم امل مي

 أعــاله، نظــرا ألن تلــك الوظــائف تشــمل  ١٦شــرافية احملــددة عــلى الــنحو الــوارد يف الفقــرة  اإل
 .وظائف تشريعية

وإذا تولـت اجلمعـية العامـة وظائف السلطة اإلشرافية، فإن بامكاهنا بالطبع اسناد مهام               -٣٨
 .معينة إىل األمني العام

  
  مل كسلطة اشرافية         احتمال تعّرض األمم املتحدة للمسؤولية نتيجة للع                    -جيم   

 من اتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة ٢٧مـن املادة  ) ٢(مبوجـب الفقـرة      -٣٩
مـن املـادة السـابعة عشـرة مـن املشـروع األويل لـربوتوكول املوجـودات الفضائية                  ) ٢(والفقـرة   

 أو اإلدارية   تتمـتع السـلطة اإلشرافية ومسؤولوها وموظفوها باحلصانة ضد اإلجراءات القانونية          
وبالتايل فإنه يف حالة تعيني     . عـلى الـنحو احملـدد يف القوانـني املطـبقة عليهم بصفتهم كيانا دوليا              

ــيازات األمــم املــتحدة       ــية امت األمــم املــتحدة كســلطة إشــرافية، فــإن احلصــانة ستنشــأ عــن اتفاق
 ").االتفاقية العامة" ألف٢٢قرار اجلمعية العامة (وحصاناهتا 

ألمـم املــتحدة ومسـؤوليها وموظفـيها يتمــتعون باحلصـانة مبوجـب االتفاقــية      ورغـم أن ا  -٤٠
 مـن املادة الثامنة من االتفاقية العامة بأن         ٢٩العامـة، فـإن املـنظمة ملـزمة أيضـا مبوجـب القسـم               
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تـتخذ ترتيـبات ألسـاليب مناسـبة لتسـوية الـنـزاعات الناشـئة عـن العقـود وغريها من املنازعات                     
 . اخلاص واليت تكون األمم املتحدة طرفا فيهااليت هلا صفة القانون

ــه نظــرا للوظــائف الواســعة للســلطة        -٤١ ــإن هــناك مســألة مــثرية للقلــق وهــي أن ولذلــك ف
وإذا مل يكــن . اإلشـرافية، لــن يكــون مـن املمكــن أو مــن املناسـب دائمــا املطالــبة هبـذه احلصــانة    

مـا يثبــت أن أفعـال الســلطة   املدعـي راضـيا بالــتعويض الـذي يـتلقاه مــن السـجل الــدويل ولديـه       
اإلشـرافية أو هفواهتـا قـد أسـهمت فـيما حلـق به من خسارة، فسيكون من الصعب على األمم                     

وبالـتايل فإنـه إذا رفعـت أي دعوى    . املـتحدة أن تـرفض هـذا اإلدعـاء ببسـاطة بسـبب احلصـانة              
ام خاصة  مماثلـة ضـد األمـم املـتحدة فـيما يتعلق بوظائفها كسلطة إشرافية، فسيتعني وضع أحك                

 .بتسوية هذه املنازعات

ــادة  ) ١(ومبوجــب الفقــرة   -٤٢ ــية عــلى املعــدات    ٢٨مــن امل ــية الضــمانات الدول  مــن اتفاق
املـنقولة، فـإن املسـجل يكـون مسـؤوال عـن تعويض األضرار عن اخلسائر اليت يتكبدها شخص              

سبب عطل  والـيت تنـتج مباشـرة بسـبب خطأ أو تقصري املسجل واملسؤولني والعاملني لديه أو ب                
 من االتفاقية فإن على     ٢٨مـن املادة    ) ٤(ومبوجـب الفقـرة     . يف تشـغيل نظـام التسـجيل الـدويل        

وإذا كان  . املسـجل أن يـتعاقد عـلى تـأمني أو ضـمان مـايل يغطي مسؤوليته مبوجب هذه املادة                  
املســجل شــركة خاصــة أو مــنظمة وطنــية ال تتمــتع باحلصــانة، فــإن األمــم املــتحدة لــن تكــون    

أمـا مسـألة ما إذا كانت األمم املتحدة    . ن أنشـطته مـن الناحـية الـنظرية عـلى األقـل            مسـؤولة عـ   
ســتعترب مســؤولة مــن الناحــية العملــية فإهنــا تــتوقف عــلى طبــيعة العالقــة بــني املســجل واألمــم     

 .املتحدة، باعتبارها السلطة اإلشرافية

ية مبوجب بروتوكول ويف حالـة موافقة األمم املتحدة على تويل وظيفة السلطة اإلشراف          -٤٣
املوجـودات الفضـائية، فإنه ينبغي استطالع إمكانية إدراج حكم يف الربوتوكول يفيد أن األمم             

غري أن . املـتحدة لـن تكـون مسـؤولة عـن أفعـال املسـجل ومسـؤويل السـجل الـدويل وموظفـيه                    
 .حكما كهذا لن يؤدي بالضرورة إىل إزالة املخاطر املشار إليها أعاله

أخـرى، فإنـه إذا قبلـت األمـم املـتحدة بوظـائف السـلطة اإلشرافية مبوجب        ومـن جهـة     -٤٤
بـروتوكول املوجـودات الفضـائية، فـإن هـذا القـبول ينـبغي أن يكـون مشـروطا أيضـا باسترداد                      

وقد كان هذا أحد الشروط اليت      . مجـيع التكالـيف املتكـبدة يف أداء وظـائف السـلطة اإلشـرافية             
 مــن حيــث املــبدأ، لوظــائف الســلطة اإلشــرافية مبوجــب    وضــعها جملــس اإليكــاو عــند قــبولـه،  

وتشــمل التكالــيف الــيت يلــزم أن تســتردها األمــم املــتحدة تلــك . الــربوتوكول بشــأن الطائــرات
املتصـلة بإنشـاء السـجل الـدويل واإلشـراف علـيه وكذلك أي تعويضات تدفعها األمم املتحدة                  

 .حبكم وظائفها كسلطة إشرافية
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ــربوتوكول املوجــودات الفضــائية اســترداد هــذه التكالــيف    ويقــترح املشــروع األ -٤٥ ويل ل
. وكذلـك خمـتلف تكالـيف املسـجل عـن طـريق رسـوم تفـرض عـلى مسـتعملي السجل الدويل                     

وقـد قـدم منسـق الفـريق العـامل املعـين بالفضـاء الـتابع لـلمعهد الـدويل لتوحـيد القانون اخلاص                        
 ساتال يف ١٤ إىل  ١٢ أولية حلوايل    تقديـرا أولـيا يفـيد أن السـجل الـدويل سيسـتخدم كمـرحلة              

ولذلـك فإنه يف حالة مسؤولية األمم املتحدة حيال أحد مستعملي السجل الدويل، فإن              . السـنة 
أي تكالـيف يتكـبدها ستسـدد يف الـنهاية مـن وسـط املسـتعملني الصـغري نسبيا الذي قد ينتمي                      

ية لتغطية حاالت املسؤولية    وباملـثل فـإن أي ضمان تصدره السلطة اإلشراف        . إلـيه املدعـي الفائـز     
املقـبلة احملـتملة سيسدد يف هناية األمر من مستعملي السجل الدويل عن طريق الرسوم املفروضة                

 .على املستعملني وهو ما يفترض أن هذه الرسوم قد تستوعب األموال املذكورة
 

  مسائل أخرى      -دال  
دولية على املعدات املنقولة،     مـن اتفاقـية الضمانات ال      ١٧مـن املـادة     ) ٤(وفقـا للفقـرة      -٤٦

ــتعلقة        ــيانات واحملفوظــات امل ــإن الســلطة اإلشــرافية متلــك مجــيع حقــوق امللكــية يف قواعــد الب ف
ــدويل  ــإن عــلى املســجل أن   ١٧مــن املــادة  ) ٥(ومبوجــب الفقــرة  . بالســجل ال ــية ف  مــن االتفاق

فية مبوجب  وجيـوز للسـلطة اإلشرا    . يضـمن، بـني مجلـة أمـور، التشـغيل الفعـال للسـجل الـدويل               
ــرة  ــادة  ) ٣(الفق ــن امل ــا   ١٧م ــاق الزم ألداء مهامه ــربم أي اتف ــية أن ت ــن االتفاق وال يكــون .  م

للمســجل أي حقــوق للملكــية يف قواعــد البــيانات واحملفوظــات يف الســجل الــدويل وســيتم         
الـتعويض عـن خدماتـه عـن طـريق ما جيمعه من الرسوم املفروضة على املستعملني مثلما حتدده                   

واملقصـود مـن هـذه الرسـوم أيضـا هـو سـداد مجـيع التكاليف اليت تتكبدها                   . شـرافية السـلطة اإل  
من " ستعني"وهكـذا فسـيبدو وكأن السلطة اإلشرافية        . األمـم املـتحدة بصـفتها سـلطة إشـرافية         

واملفترض أيضا أن يقوم    . حيـث األسـاس كـيانا خاصـا أو مـنظمة وطنـية لتقدمي اخلدمات إليها               
ة الوطنـية جبمـع األمـوال للسلطة اإلشرافية من أجل التعويض عن أي     الكـيان اخلـاص أو املـنظم      

وهو ما سيؤثر أيضا على أي      . وهـذه حالـة قـد ال تتناسـب مـع مكانـة األمـم املـتحدة                . نفقـات 
انظـــر القســـم (مســؤولية عــن األعمــال الــيت يقــوم هبــا املســجل ومســؤويل الســجـل وموظفــيـه    

 . جيم أعاله-الثالـث 

 مـن اتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة         ٢٧مـن املـادة     ) ٤(تقضـي الفقـرة      -٤٧
أن تكـون حـرمة أصـول السجل الدويل ووثائقه وقواعد البيانات اخلاصة به وحمفوظاته مصونة                 

) ٥(غري أنه مبوجب الفقرة     . وحمّصـنة ضـد احلجـز أو اإلجـراءات القانونـية أو اإلدارية األخرى             
، وألغــراض أي مطالــبة ضــد املســجل، يكــون مــن حــق املطالــب    مــن االتفاقــية٢٧مــن املــادة 

وهذان . الوصـول إىل املعلومـات والوثـائق حسـب الضـرورة لكـي يـتمكن من مواصلة مطالبته                 
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 تنص ٢٧من املادة ) ٦(احلكمـان متناقضـني إىل حـد مـا، عـلى مـا يـبدو، ال سـيما وأن الفقرة          
احلصـانة عـن موجـودات السـجل الدويل         عـلى إمكانـية قـيام السـلطة اإلشـرافية بـرفع احلمايـة و              

وإذا كــان للمطالــب احلــق بــالفعل يف الوصــول إىل كافــة  . ووثائقــه وقواعــد بــياناته وحمفوظاتــه
املعلومـات والوثـائق الضـرورية لكـي يـتمكن مـن مواصلة مطالبته، فإنه من غري الواضح ما هو                    

 عـلى وجه التحديد،     السـبب الـذي جيعـل مـن الضـروري بالنسـبة للسـلطة اإلشـرافية أن تـرفع،                  
 .احلماية واحلصانة عن املوجودات والوثائق وقواعد البيانات واحملفوظات

 
 اخلالصة والتوصيات               -رابعا     

 
اجلمعــية العامــة هــي اجلهــة الــيت ســتتخذ القــرار املــتعلق مبــا إذا كانــت األمــم املــتحدة      -٤٨

ة، واضـــعة يف ســتتوىل وظــائف الســـلطة اإلشــرافية مبوجــب بـــروتوكول املوجــودات الفضــائي      
 .االعتبار تفويض األمم املتحدة وأنشطتها احلالية

إذا تولــت األمــم املــتحدة وظــائف الســلطة اإلشــرافية، فإنــه ينــبغي للجمعــية العامــة أن   -٤٩
ــا         ــنهض هبــذه الوظــائف، نظــرا ألن الوظــائف املذكــورة ستشــمل وظــائف تشــريعية وهــو م ت

لني اإلداريني للمنظمة، وبإمكان اجلمعية     سـيتعارض مـع دور األمـني العـام بصـفته كـبري املسؤو             
 .بالطبع اسناد مهام معينة إىل األمني العام

إذا ُعينــت األمــم املــتحدة كســلطة إشــرافية مبوجــب بــروتوكول املوجــودات الفضــائية   -٥٠
فسـتكون هـناك خماطـر كامـنة يف حتميـلها املسـؤولية عـن األضرار النامجة عن أفعاهلا أو هفواهتا                     

ــيازات األمــم املــتحدة وحصــاناهتا  رغــم كوهنــا حمصـّـ  وينــبغي اســتطالع . نة مبوجــب اتفاقــية امت
إمكانـية إدراج حكـم يف الـربوتوكول يفـيد بـأن األمـم املـتحدة لـن تكـون مسـؤولة عـن أفعال                         

 .املسجل ومسؤويل السجل وموظفيه غري أن ذلك لن يزيل بالضرورة خماطر املسؤولية
ظـــائف الســـلطة اإلشـــرافية مبوجـــب بـــروتوكول  إذا قبلـــت األمـــم املـــتحدة القـــيام بو  -٥١

املوجــودات الفضــائية، فإنــه ينــبغي هلــذا القــبول أن يكــون مشــروطا باســترداد كافــة التكالــيف   
 .املتكبدة يف أداء وظائف السلطة اإلشرافية

عـلى ضـوء املسـائل املبيـنة يف هـذا الـتقرير، فسـيكون مـن املفـيد للغايـة مواصلة دراسة              -٥٢
إليكــاو يف الــنهوض بوظــائف الســلطة اإلشــرافية مبوجــب الــربوتوكول بشــأن    اخلــربة العملــية ل

الطائــرات قــبل اختــاذ قــرار هنــائي بشــأن قــيام األمــم املــتحدة بــالعمل كســلطة إشــرافية مبوجــب  
كما أنه رمبا يكون من املناسب، على ضوء كافة املصاعب،     . بـروتوكول املوجـودات الفضائية    

 ذلـك خـيار قـيام مؤمتـر األطـراف بإنشـاء آلية لتعيني سلطة                الـنظر يف اخلـيارات األخـرى مبـا يف         
 .إشرافية مكونة من دول أطراف يف االتفاقية، حال بدء نفاذها
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