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

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥-٤فيينا، 
 من جدول األعمال) ب(و) أ (٨البند 

املسائل اخلاصة باملوجودات املتعلق بلنظر يف املشروع األويل للربوتوكول ا
اليت فُتح على املعدات املنقولة،  الدولية الضماناتية الفضائية، امللحق باتفاق

 / تشرين الثاين١٦باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 
االعتبارات املتصلة بامكانية قيام األمم املتحدة مبهام السلطة : ٢٠٠١نوفمرب 

ني أحكام االعتبارات املتصلة بالعالقة باالشرافية مبقتضى الربوتوكول املقبل؛ و
طبق ن النظام القانوين املمبقتضىوحقوق الدول والتزاماا املقبل لربوتوكول ا

 على الفضاء اخلارجي
   

مشروع قرار بشأن تولّي األمم املتحدة وظيفة السلطة اإلشرافية 
مبقتضى الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية 

 ة على املعدات املنقولةامللحق باتفاقية الضمانات الدولي
  

ورقة عمل مقدمة من اسبانيا وأملانيا وإيطاليا واجلمهورية التشيكية والسويد   
   وفرنسا وكندا وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية

تقدم اجلهات الراعية لورقة العمل هذه مشروع القرار التايل بغية تيسري نظر اجلمعية  
 .ذا القرار واعتمادها له يف اية املطافالعامة يف مثل ه
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 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 ٣لفقرة حسبما هو منصوص عليه يف ا

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

 التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،

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

 املعنية وحرصاً على مصلحتها،

شأن الفضاء والتنمية إعـالن فيينا ب : 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        
اط الفضائي   بأن تغيرات بالغة الداللة قد حدثت يف بنية ومضمون النش          )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   
ــن  ــيها يف مديـ ــيا، يف   (ة علـ ــنوب أفريقـ ــاون، جـ ــب تـ ــثاين ١٦كيـ ــرين الـ ــرب / تشـ ، ٢٠٠١نوفمـ

والـربوتوكول املـلحق ا املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، الذي فُتح باب التوقيع     
، قـد يـنطويان عـلى إمكانـات مهمـة لتيسـري تطوير األنشطة الفضائية        [...]، يف   [...]علـيه يف    

تمويل هلــذه األنشــطة، ممــا يعــود باملــنافع عــلى الــبلدان عــلى كــل  وذلــك بــتعزيز ســبل إتاحــة الــ
 املستويات من التنمية االقتصادية والتكنولوجية،

ــبار   ــويل االعت ــود يف     وإذ ت ــر الدبلوماســي، املعق ــن املؤمت ــة م ــوة املوجه ، يف [...] للدع
حق باتفاقــية ، العــتماد الــربوتوكول املــتعلق باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية املــل  [...]

                                                               
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  (1) 

 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩
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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،

 قــبول دعــوة املؤمتــر الدبلوماســي العــتماد الــربوتوكول املــتعلق باملســائل  تقــرر -١ 
ية على املعدات املنقولة، لتولّي     اخلاصـة بـاملوجودات الفضـائية املـلحق باتفاقـية الضمانات الدول           

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 (٢ وفقا للفقرة    بصـفتها السـلطة اإلشـرافية، مبـا يف ذلـك الرسـوم احملددة             
 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 
 وممثــلي األعضــاء فــيها وموظفــي األمــم املــتحدة التمــتع باالمتــيازات واحلصــانات وفقــا املــتحدة
 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   تطلــب  -٣  يقــدم تقري
 .سنويا إىل اجلمعية العامة عن أداء هذه املهمة الوظيفية

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                               
 ).أوال( ألف ٢٢قرار اجلمعية العامة  (2) 


