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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

   العلمية والتقنية الفرعيةاللجنة
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
      استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

الضمانات التكنولوجية املقترنة بالتعاون يف ميدان استكشاف الفضاء     
ه يف األغراض السلمية ويف تطوير الصواريخ اخلارجي واستخدام

      الفضائية واملعدات الصاروخية وتشغيلها
    * من االحتاد الروسي وأوكرانيامقدَّمةورقة عمل     

ــة         -١ ــا الرابع ــسلمية، يف دورهت ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف اختــذت جلن
 راًأفكـــانـــة جتمـــع علـــى بّيحـــصيفة ، قـــرارات ٢٠١١يونيـــه /واخلمـــسني املعقـــودة يف حزيـــران

دة من دول وجمموعات دول خمتلفـة بـشأن اختـصاصات وطرائـق عمـل فريـق                 حَّواقتراحات مو 
 دبلوماســية  ممارسـة سـياق العمـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد يف         

  . األمم املتحدةيف إطارالفضاء املتعددة األطراف 
 مــن العمــل احملكــم الــداعي للقيــام مبزيــد  اإلجــراءكرانيــا ويــدعم االحتــاد الروســي وأو   -٢

 القـرارات املتخـذة     يتـؤدّ وجدول األعمال العملي للمـشاورات يف هـذا اجملـال ويـأمالن يف أن               

───────────────── 
مت هذه الوثيقة كورقة غرفة اجتماعات يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة العلمية والتقنية التابعة للجنة دِّقُ *  

 .(A/AC.105/C.1/2012/CRP.21)استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 



 

2 V.12-52399 

 

A/AC.105/C.1/L.322

 لالجتاهــات والعوامــل الــيت ميكــن أن تعــزز التنميــة املــستدامة ألنــشطة   إىل إجــراء حتليــل واقعــي
  .الفضاء اخلارجي

 آليـات التعـاون الـدويل       توطيـد ة املدى بالنسبة للمجتمع الـدويل        البعيد ومن األولويات   -٣
 اإلدارة الكفــؤة علــى مبــا يكفــلالفــضاء اخلــارجي أنــشطة العــادل واملفيــد علــى حنــو متبــادل يف 

الــصعيدين الــوطين والــدويل للمــوارد اللوجــستية والتكنولوجيــة واملاليــة واملــوارد األخــرى ذات  
  .الصلة بأنشطة الفضاء

 التعـاون م ي والطرائق القانونيـة لتنظـ  السياسيةوري أن يصبح حتسني الوسائل   ومن الضر   -٤
ــضاء           ــشطة الف ــتدامة أن ــضمن اس ــيت ت ــل ال ــويره أحــد العوام ــضاء اخلــارجي وتط ــدويل يف الف ال

  .اخلارجي مبا يف ذلك أمنه
ــ  -٥ ــم املتحــدة الثالــث    زوتركِّ ــرارات مــؤمتر األم  باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي  املعــين ق

األلفيــة " القــرار املعنــون الــيت جيــسدها) اليونيــسبيس الثالــث(يف األغــراض الــسلمية واســتخدامه 
 علـى جمموعـة واسـعة مـن املـسائل ذات            ،"إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البـشرية      : الفضائية

الـصلة بتقويــة وحتــسني نوعيــة أنــشطة الفــضاء داخــل األمــم املتحــدة واســتحداث أســاس عــاملي  
العمــل املــشترك علــى بنــاء القــدرات يف جمــال االســتفادة مــن   وتعزيــز منــسق مــن أجــل تطــوير  

  .تكنولوجيا الفضاء
 حتليـل اآلليـات احلاليـة املعنيـة بتوفيـق            يف الفضاء اخلارجي   ومن املفيد يف سياق التعاون      -٦

مــع االعتبــارات املوضــوعية لألمــن وعــدم انتــشار األســلحة    التطــور العلمــي والــتقين متطلبــات
ومـن أجـل حتقيـق هـذه الغايـة،      . على شروط تفيـد مجيـع الـدول فـرادى ومجاعـات           النووية بناًء   

ــشات    ــراء مناق ــي إج ــرارات      ينبغ ــة، وفقــاً لق ــة والتقني ــة العلمي ــةيف اللجنــة الفرعي  املعنيــة اللجن
أنـشطة  ، بشأن اجلوانـب املواضـيعية السـتدامة         باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     

ــارجي  ــصلةالفــــضاء اخلــ ــار املتــ ــتعراض اإلطــ ــتخدام التنظيمــــي باســ ــة باســ  واألدوات املتعلقــ
 ذات  التجارة الدولية يف الـسلع     التعاون الدويل ويف سياق      يف إطار تكنولوجيات الفضاء ونقلها    

  .الصلة بالفضاء اخلاضعة للمراقبة
 واملـأمون  املـشروع  يف االسـتخدام   املـسامهة السياسات والطرائق   ، عند النظر يف     وينبغي  -٧

ــضاء اخلــارجي    للمن ــاون يف جمــال الف ــة يف إطــار التع  مبوضــوعية ُيراعــى أن ،تجــات التكنولوجي
 احلمايــة القانونيــة لــضمانالغــرض مــن تعزيــز التفــاهم املتبــادل حــول املمارســات املوصــى هبــا    

  .إقليم الدولة املستوردةواملادية لتلك املنتجات يف 
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اء أوكرانيـا بـشأن الـضمانات       ونص االتفاق بني حكومة االحتاد الروسـي وجملـس وزر           -٨
التكنولوجية املقترنة بالتعاون يف ميدان استكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض               

   يف خاملــــؤرَّ ،الــــسلمية ويف تطــــوير الــــصواريخ الفــــضائية واملعــــدات الــــصاروخية وتــــشغيلها 
 ورقـة غرفـة     يفاللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة         ُعـرض علـى     الذي  ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١

ــة     اجتماعــات، ينــدرج  ــة احملمي ــة خاصــة تكفــل تنظــيم تــصدير املنتجــات التكنولوجي  ضــمن فئ
  .ومناولتها بشروط ميكن أن تكون ذات أمهية بالنسبة إىل اجملتمع الدويل

ــ  -٩ ــة مــن الــدولتني  ع لكــلولقــد جتمَّ  يف عقــد االتفاقــات املتعلقــة  رصــيد مــن اخلــربة  دول
 روسـيا   املـربم بـني   ان االتفاق احلكومي الـدويل الثالثـي األطـراف          وك.  التكنولوجية بالضمانات

 فيمــا يتعلــق بــشأن هــذه املــسائل ١٩٩٤كازاخــستان يف عــام األمريكيــة ووالواليــات املتحــدة 
ــإطالق  ــساتلب ــات املتحــدة مــن   ) INMARSAT-3 (٣-منارســاتإ ال قاعــدة املــصنوع يف الوالي

الربنــامج الروســي إلطــالق   ي اســتهل الــذساتل الــ وهــو - بــايكونور يف إطــالق الــصواريخ 
تـوفر األسـاس    بدايـة ممارسـة جديـدة يف املعاهـدات        -املركبات إىل الفضاء على أساس جتـاري        

ق هــذا االتفــاق يف وقــت الحــق طُبِّــو( يف جمــال محايــة تكنولوجيــات الفــضاء احلــساسة للتعــاون
ني احلكومـات  على عمليات إطالق عدد من الـسواتل األخـرى مـن خـالل اتفاقـات منفـصلة بـ          

قدت اتفاقات عامـة الغـرض      ُع ، وبغية حتسني القواعد املؤسسية للتعاون يف هذا اجملال        ).الثالث
 كازاخـــستان وروســـيا بـــنياتفـــاق حكـــومي دويل ثالثـــي األطـــراف : وهـــييف وقـــت الحـــق 

 ملركبــات االحتــاد الروســي بــإطالق املقترنــةوالواليــات املتحــدة بــشأن الــضمانات التكنولوجيــة 
يف بـايكونور واتفـاق مماثـل       الـصواريخ   ات املتحدة الفـضائية املرخـصة مـن مركـز إطـالق             الوالي
ك ستـ ييف بليس الـصواريخ   إطـالق   واليات املتحدة ينطبـق علـى مركـزي          وال االحتاد الروسي بني  

الـذي  " اإلطـالق البحـري   "ويف إطار مـشروع     . وسفوبودين وموقع التجارب يف كابوستني يار     
 مكونــات باســتعمالالــيت صــنعتها أوكرانيــا ) (Zenit(ت يــ مركبــة اإلطــالق زيناســتخدمت فيــه

 اتفاقــات ضــمانات تكنولوجيــة منفــصلة مــع     واالحتــاد الروســي ، عقــدت أوكرانيــا  )روســية
 بـني أوكرانيـا والربازيـل بـشأن مـشروع      وأُبرمـت اتفاقـات بأهـداف مـشاهبة    . الواليات املتحدة 

 الـصواريخ  الكانترا إلطالق    مركزمن  ) Tsyklon (نتسيكلوإطالق مركبات اإلطالق من نوع      
 تس- وفرنــسا مــن أجــل إطــالق مركبــات اإلطــالق مــن نــوع ســويوز االحتــاد الروســيوبــني 

)Soyuz-ST (من مركز غيانا الفضائي.  
 للمجموعـة  مومـنظّ  شـامل   على حلّ ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١خ  وينص االتفاق املؤرَّ    -١٠

ـــ   ــة بل ــسائل املتعلقـ ــن املـ ــة مـ ــة   الكاملـ ــية واألوكرانيـ ــواد الروسـ ــة املـ ــشأ وائح معاملـ ــة املنـ احملميـ
ــة والتكنولوجيــات ذات الــصلة، املــصدرة بــصورة    ــيم، يف دائمــة أو مؤقت ــة املــستوردة  إقل  الدول
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يف إطـار مـشاريع     هذه املواد احلساسة    إليها   حيث ميكن أن تسلم      لثةثاالبلدان  الويف  ) املستورد(
د االتفـاق   ويوطّـ .  مـصنوعة بـصورة مـشتركة      نتجـات متعاونية علـى أسـس قانونيـة كجـزء مـن            

  .واحلصيفةجمموعة املبادئ والقواعد واإلجراءات املوزونة 
واللوائح التنظيمية اليت حتكم معاجلة املنتجات اخلاضعة للمراقبة قابلة للتطبيـق يف ضـوء        -١١

سـتعمال  ي إىل مزيـد مـن التعزيـز للمؤسـسات املنخرطـة يف اال           مجيع الظروف ذات الصلة وتؤدّ    
ق املنفعـة املتبادلـة يف جمـال التجـارة     ر األساس ألوضـاع حتقّـ   توفّالنهائي لتلك املنتجات، ومن مثَّ   

مــة علــى الــصعيد الــدويل  صة وتطبيــق وتبــادل التكنولوجيــات املتقّدالدوليــة للخــدمات املتخّصــ
  .جلديدة والراقية يف ذلك املضماركنولوجية االتوتكوين الشراكات واألحالف 

من اخلضوع للواليـة     احلصانة   يف توفري  بنهج فريد    ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١١ اتفاق   زتمّيوي  -١٢
مجيع البضائع اليت يعلن الطرف املصدر أهنـا        :  إطار التعاون الدويل العلمي والتكنولوجي     يفالقضائية  

  . املستوردةة الدولإقليم حجز أو إجراء تنفيذي يف حممية جيب أالّ تكون خاضعة أليِّ
 باتفاق مماثل بـني     -  من حيث الشكل واملضمون    - د أرسيت سابقة يف هذا الشأن     وق  -١٣

ــا بــشأن الــضمانات التكنولوجيــة املقترنــة      حكومــة االحتــاد الروســي وحكومــة مجهوريــة كوري
  يف أُبــرم بالتعــاون يف ميــدان استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية    

 املمكــن، ألول مــرة يف  نمــهــذا االتفــاق  جعــل يــث ، ح٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول١٧
 املتعلقـة باحلـصانة، مبـا       التنفيذ الكامـل للقاعـدة     التعاون الدويل العلمي والتكنولوجي،      ممارسات
.  املصدرة اليت ليست ملكاً للدولـة      واألشياء بالعمليات التجارية    جوانب احلصانة املتعلقة  يف ذلك   

 الـصلة باحلـصانة ملـا    ت للمبـادئ والقواعـد ذا  العملـي التطبيـق  ا هذ نَّومن ناحية املعايري الدولية فإ   
وهـذا يـسمح، مـن جهـة، مبراعـاة        . مبتكـرة فيه مصلحة التعاون يف الفضاء اخلـارجي يبـدو فكـرة            

اخلاضـعة للمراقبـة ويـضمن، مـن جهـة أخـرى،            الراقيـة    التكنولوجيـا    سـلع اعتبارات أمن وسالمة    
 رحيـث يـوفّ    يف الفـضاء اخلـارجي،       عـاون ات يف جمـال الت     القدرة على حتقيق األهداف والغاي     تعزيز

  . يف األنشطة الفضائيةاملهتمةإلشراك الدول الالزمة  والوسائل العملية الطرائق
 مـسائل محايـة     اخلـاص مبعاجلـة   ، النمـوذج     هـذا  ق االحتاد الروسـي، حـىت تارخيـه       وقد طبَّ   -١٤

 ومجهوريـة بـيالروس والربازيـل     التكنولوجيات، فيما يتعلـق بـصالته مـع مجهوريـة كازاخـستان             
  . هذه املمارسة بصورة كاملةومن املمكن بصورة واقعية تعزيز. بصفة خاصة

 ،، مثلـه مثـل مجيـع االتفاقـات األخـرى املماثلـة        ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١١ويويل اتفـاق      -١٥
لـك،   علـى ذ   ةًوعـالو .  للمنتجـات اخلاضـعة للمراقبـة      النهائي احلسن النيـة   أولوية ملصاحل املستعمل    

 إســـاءة اســـتعمال للحقـــوق ن عرضـــاً كـــامالً جلميـــع اإلجـــراءات الالزمـــة ملنـــع أيِّفإنـــه يتـــضّم
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 مشروعة يف عالقات يدخل) جتاري(كيان حكومي أو غري حكومي  من جانب أي    متيازاتواال
األوضاع  هتيئةوتأخذ الدولتان على عاتقهما التزامات كبرية لضمان        . يف جمال محاية التكنولوجيا   

 ) ستوردةاملـ ( املنتجـات املـصّدرة      لتاليف احتمـاالت خـضوع    نية واإلدارية والتنظيمية الالزمة     القانو
  . سوء تصرُّفعن يف الصالحيات والوالية القضائية املتعلقة هبا أو أليِّ طأليِّ
ــة     -١٦ ــة والتقني ــوميكــن لعــدد مــن احللــول التنظيمي ــة السياسية وال مــثالً فيمــا يتعلــق  (قانوني

درج يف ُتـــ أن ٢٠٠٩يونيـــه / حزيـــران١١ يف اتفـــاق نفـــذتالـــيت ) احلـــصانةباســـتعمال مبـــدأ 
 باسـتدامة أنـشطة     املتـصلة  إطار املبادئ التوجيهيـة      يف النموذجية ذات الصلة     التوجيهيةالشروط  

  .رجيالفضاء اخلا
كتــب شــؤون ملعلــى املوقــع الــشبكي متــاح  ٢٠٠٩يونيــه / حزيــران١١ اتفــاق ونــصُّ  -١٧
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