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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/55/558) بناء على تقرير اللجنة األوىل]

 

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي  -٣٢/٥٥

 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تدرك املصلحة املشتركة للبشرية مجعاء يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد رغبـة مجيـع الـدول يف أن يكـون استكشـاف واسـتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام 

السماوية األخرى، لألغـراض السـلمية، وأن يكـون القيـام مـا لفـائدة مجيـع البلـدان ولصاحلـها، بصـرف النظـر عـن درجـة تطورهـا االقتصـادي 

أو العلمي، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا أحكـام املـادتني الثالثـة والرابعـة مـن معـاهدة املبـادئ املنظمـة ألنشـــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف 

واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى(١)، 

وإذ تشري إىل التزام مجيع الدول بأن تراعي يف عالقاا الدولية، مبـا يف ذلـك أنشـطتها الفضائيـة، أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة فيمـا 

يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعماهلا يف عالقاا الدولية، مبا يف ذلك أنشطتها الفضائية،  

 

 

وإذ تؤكد من جديد الفقرة ٨٠ من الوثيقة اخلتاميـة لـدورة اجلمعيـة العامـة االسـتثنائية العاشـرة(٢)، الـيت يذكـر فيـها أنـه، للحيلولـة 

دون حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، ينبغي اختاذ مزيد من التدابري وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح املعاهدة، 

                                                           
(١) القرار ٢٢٢٢ (د – ٢١)، املرفق. 

القرار دإ – ٢/١٠.   (٢)
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وإذ تشـري إىل قراراـا السـابقة بشـأن هـذه املسـألة، وإذ حتيـط علمـا باملقترحـات املقدمـة إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـــا االســتثنائية 

العاشرة ويف دوراا العادية، وبالتوصيات املقدمة إىل أجهزة األمم املتحدة املختصة وإىل مؤمتر نزع السالح، 

وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي سوف حيول دون تعرض السلم واألمن الدوليني خلطر جسيم، 

وإذ تؤكد على األمهية القصوى لالمتثال الدقيق التفاقات احلـد مـن األسـلحة ونـزع السـالح القائمـة واملتصـلة بالفضـاء اخلـارجي، 

مبا فيها االتفاقات الثنائية، وللنظام القانوين القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي، 

وإذ ترى أن االشتراك الواسع النطاق يف النظام القانوين الساري على الفضاء اخلارجي ميكن أن يسهم يف تعزيز فعاليته، 

وإذ تالحظ أن اللجنة املخصصة ملنع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، قـامت واضعـة يف اعتبارهـا اجلـهود السـابقة الـيت 

بذلتـها منـذ إنشـائها يف عـام ١٩٨٥، وسـعيا منـها إىل حتسـني أدائـها مـن حيـث النوعيـة، مبواصلـة دراســـة وحتديــد خمتلــف املســائل واالتفاقــات 

واملقترحات القائمة، فضال عـن املبـادرات املقبلـة ذات الصلـة مبنـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي(٣)، وأن هـذا قـد أسـهم يف حتقيـق 

تفهم أفضل لعدد من املشاكل وتصور أوضح ملختلف املواقف، 

وإذ تالحظ أيضا أنه مل يتم إبداء أية اعتراضات مبدئيـة يف مؤمتـر نـزع السـالح علـى إعـادة إنشـاء اللجنـة املخصصـة، رهنـا بإعـادة 

النظر يف الوالية الواردة يف مقرر مؤمتر نزع السالح املؤرخ ١٣ شباط/فرباير ١٩٩٢(٤)، 

وإذ تؤكـد علـى الطـابع التكـاملي املتبـادل للجـهود الثنائيـة واملتعـددة األطـراف املبذولــة يف ميــدان منــع حــدوث ســباق تســلح يف 

الفضاء اخلارجي، وإذ تأمل يف أن تتمخض هذه اجلهود عن نتائج حمددة يف أقرب وقت ممكن، 

واقتناعا منها بأنه ينبغي النظـر يف تدابـري أخـرى سـعيا للتوصـل إىل اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف تكـون فعالـة وميكـن التحقـق 

منها، بغية منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك تسليح الفضاء اخلارجي، 

ـــالم مــن جــانب  وإذ تشـدد علـى أن االسـتخدام املـتزايد للفضـاء اخلـارجي يضـاعف مـن احلاجـة إىل زيـادة الشـفافية وحتسـني اإلع

اتمع الدويل، 

وإذ تشـري يف هـذا الســـياق إىل قراراــا الســابقة، وبصفــة خاصــة القــرار ٥٥/٤٥ بــاء املــؤرخ ٤ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٠ 

والقرار ٥١/٤٧ املؤرخ ٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٢، اليت أكـدت فيـها مـن جديـد، يف مجلـة أمـور، أمهيـة تدابـري بنـاء الثقـة كوسـيلة تفضـي 

إىل ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، 

وإدراكا منها لفوائد تدابري بناء الثقة واألمن يف امليدان العسكري، 

                                                           
الوثائـــق الرمسيــــة للجمعيـــة العامة، الدورة التاسعــــة واألربعـــون، امللحـــق رقم ٢٧ (A/49/270) ، الفرع الثالث – دال (الفقرة ٥ من   (٣)

النص املذكور). 

 .CD/1125  (٤)
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ـــارجي، مــا  وإذ تـدرك أن املفاوضـات الراميـة إىل إبـرام اتفـاق دويل، أو اتفاقـات دوليـة، ملنـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخل

زالـت متثـل مهمـة ذات أولويـة للجنـة املخصصـة وأن االقتراحـات احملـددة بشـأن تدابـري بنـاء الثقـــة ميكــن أن تشــكل جــزءا ال يتجــزأ مــن تلــك 

االتفاقات، 

تعيـد تـأكيد الطـابع اهلـام وامللـح ملسـألة منـــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي، واســتعداد مجيــع الــدول  - ١

للمسامهة يف حتقيق هذا اهلدف املشترك، مبــا يتفـق مـع أحكـام معـاهدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء 

اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى(١)؛ 

تعيد تأكيد إدراكها، على حنو مـا جـاء يف تقريـر اللجنـة املخصصـة ملنـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي،  - ٢

ـــباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي، وأن هــذا النظــام  أن النظـام القـانوين السـاري علـى الفضـاء اخلـارجي ال يكفـل يف حـد ذاتـه منـع حـدوث س

القانوين يؤدي دورا هاما يف منع حـدوث سـباق تسـلح يف تلـك البيئـة، ولضـرورة تدعيـم وتعزيـز ذلـك النظـام وزيـادة فعاليتـه، وألمهيـة االمتثـال 

الدقيق لالتفاقات القائمة، الثنائية واملتعددة األطراف على حد سواء؛ 

تؤكـد علـى ضـرورة اختـاذ املزيـد مـن التدابـري املشـفوعة بأحكـام حتقّـق مناسـبة وفعالـة مـن أجـل منـع حـــدوث ســباق  - ٣

تسلح يف الفضاء اخلارجي؛ 

يـب جبميـع الـدول، وبصفـة خاصـة الـدول احلـائزة لقـدرات كبـرية يف ميـدان الفضـــاء، أن تســهم بنشــاط يف حتقيــق  - ٤

هـدف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ومنـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، وأن متتنـع عـــن القيــام بأيــة أعمــال 

تتعارض مع ذلك اهلدف ومع املعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السالم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون الدويل؛ 

تكرر تأكيد أن مؤمتر نزع السالح، بوصفه حمفل التفـاوض املتعـدد األطـراف الوحيـد بشـأن نـزع السـالح، لـه الـدور  - ٥

الرئيسي يف التفاوض بشأن عقد اتفــاق متعـدد األطـراف أو اتفاقـات متعـددة األطـراف، حسـب االقتضـاء، بشـأن منـع حـدوث سـباق تسـلح يف 

الفضاء اخلارجي جبميع جوانبه؛ 

ـــل دراســة واســتكمال الواليــة الــواردة يف مقــرره املــؤرخ ١٣ شــباط/فــرباير  تدعـو مؤمتـر نـزع السـالح إىل أن يكم - ٦

١٩٩٢(٤)، وأن ينشئ جلنة خمصصة يف أقرب وقت مستطاع يف أثناء دورة ٢٠٠١ للمؤمتر؛ 

تقر يف هذا الصدد بالتالقي املتزايد يف وجهات النظر بشـأن إعـداد تـدابري تسـتهدف تعزيـز الشـفافية والثقـة واألمـن يف  - ٧

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ 

حتث الدول اليت تضطلـع بأنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي، وكذلـك الـدول الـيت ترغـب يف االضطـالع بأنشـطة مـن هـذا  - ٨

القبيل، على أن تبقي مؤمتر نزع السالح على علم بالتقدم احملرز يف مفاوضاا الثنائية واملتعددة األطراف بغية تسهيل أعماله؛ 

تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا السادسة واخلمسني البند املعنون "منع حدوث سباق تسلح يف  - ٩

الفضاء اخلارجي". 
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اجللسة العامة ٦٩ 

 ٢٠ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠٠ 


