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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/58/461) بناء على تقرير اللجنة األوىل]
 

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي  - ٣٦/٥٨
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تـــدرك املصلحـــة املشـــتركة للبشـــرية مجعـــاء يف استكشـــاف الفضـــاء اخلــــارجي 

واستخدامه يف األغراض السلمية، 
وإذ تؤكد من جديد رغبة مجيـع الـدول يف أن يكـون استكشـاف واسـتخدام الفضـاء 
اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى، لألغـــراض الســلمية، وأن يكــون 
القيام ما لفائدة مجيـع البلـدان ولصاحلـها، بصـرف النظـر عـن درجـة تطورهـا االقتصـادي أو 

العلمي، 
وإذ تؤكد من جديد أيضا أحكام املادتني الثالثة والرابعة من معـاهدة املبـادئ املنظمـة 
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام 

السماوية األخرى(١)، 
وإذ تشري إىل التزام مجيع الدول بأن تراعي يف عالقاا الدولية، مبـا يف ذلـك أنشـطتها 

الفضائية، أحكام ميثاق األمم املتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعماهلا، 
وإذ تؤكد من جديد الفقرة ٨٠ من الوثيقة اخلتامية لدورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية 
ـــه، مــن أجــل احليلولــة دون حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء  العاشـرة(٢)، الـيت جـاء فيـها أن
اخلارجي، ينبغي اختاذ مزيد من التدابري وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح املعاهدة، 

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

القرار دإ-٢/١٠.  (٢)



A/RES/58/36

2

وإذ تشري إىل قراراا السابقة بشأن هذه املسألة، وإذ حتيط علمـا باملقترحـات املقدمـة 
إىل اجلمعية العامة يف دورا االستثنائية العاشرة ويف دوراـا العاديـة، وبالتوصيـات املقدمـة إىل 

أجهزة األمم املتحدة املختصة وإىل مؤمتر نزع السالح، 
وإذ تـدرك أن منـع حـــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي ســوف حيــول دون 

تعرض السالم واألمن الدوليني خلطر جسيم، 
وإذ تشدد على األمهية القصوى لالمتثال الدقيق التفاقـات احلـد مـن األسـلحة ونـزع 
السالح القائمة واملتصلة بالفضاء اخلارجي، مبا فيها االتفاقات الثنائية، وللنظام القـانوين القـائم 

فيما يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي، 
وإذ تــرى أن االشــتراك الواســع النطــاق يف النظــام القــانوين الســاري علــى الفضـــاء 

اخلارجي من شأنه أن يسهم يف تعزيز فعالية هذا النظام، 
وإذ تالحـظ أن اللجنـة املخصصـة ملنـــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي 
واصلت، مع أخذ اجلهود السابقة اليت بذلتها منذ إنشائها يف عـام ١٩٨٥ يف االعتبـار، وسـعيا 
منــها إىل حتســني أدائــها مــن حيــث النوعيــة، دراســة وحتديــد خمتلــف املســــائل واالتفاقـــات 
واملقترحات القائمة، فضال عن املبادرات املقبلة املتصلة مبنـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء 
اخلـارجي(٣)، وأن هـذا قـد أسـهم يف حتقيـق تفـهم أفضـل لعـدد مـن املشـــاكل وتصــور أوضــح 

ملختلف املواقف، 
وإذ تالحـظ أيضـا أنـه مل تكـن هنـاك اعتراضـات مـن حيـث املبـدأ داخـل مؤمتـر نـــزع 
السالح على إعـادة إنشـاء اللجنـة املخصصـة، رهنـا بإعـادة النظـر يف الواليـة الـواردة يف مقـرر 

مؤمتر نزع السالح املؤرخ ١٣ شباط/فرباير ١٩٩٢(٤)، 
وإذ تؤكـد علـى طـابع التكـامل املتبـادل بـني اجلـــهود الثنائيــة واملتعــددة األطــراف يف 
ميدان منع حدوث سباق تسلح يف الفضـاء اخلـارجي، وإذ تـأمل يف أن تتمخـض هـذه اجلـهود 

عن نتائج ملموسة يف أقرب وقت ممكن، 
واقتناعـا منـها بأنـه ينبغـي النظـر يف تدابـري أخـرى ســعيا للتوصــل إىل اتفاقــات ثنائيــة 
ومتعددة األطراف تكون فعالة وميكن التحقق منها بغية منع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء 

اخلارجي، مبا يف ذلك تسليح الفضاء اخلارجي، 
                                                           

A)، الفـــرع  / الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة واألربعــون، امللحـــق رقـــم ٢٧ (49/27 (٣)
الثالث - دال (الفقرة ٥ من النص املذكور). 

 .CD/1125 (٤)



A/RES/58/36

3

وإذ تشـدد علـى أن االسـتخدام املـتزايد للفضـاء اخلـــارجي يضــاعف مــن احلاجــة إىل 
زيادة الشفافية وتقدمي معلومات أفضل من جانب اتمع الدويل، 

وإذ تشـري يف هــذا الســياق إىل قراراــا الســابقة، وال ســيما القــرارات ٥٥/٤٥ بــاء 
املـــؤرخ ٤ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٠ و ٥١/٤٧ املـــؤرخ ٩ كـــــانون األول/ديســــمرب 
ـــن  ١٩٩٢، و ٧٤/٤٨ ألـف املـؤرخ ١٦ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٣، الـيت أكـدت فيـها م
جديـد، يف مجلـة أمـور، أمهيـة تدابـري بنـاء الثقـة كوسـيلة تفضـي إىل ضمـان بلـوغ هـدف منـــع 

حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، 
وإدراكا منها لفوائد تدابري بناء الثقة واألمن يف امليدان العسكري، 

وإذ تدرك أن املفاوضات املتعلقـة بـإبرام اتفـاق دويل أو اتفاقـات دوليـة ملنـع حـدوث 
ســباق تســلح يف الفضــــاء اخلـــارجي ال تـــزال متثـــل مهمـــة ذات أولويـــة للجنـــة املخصصـــة 
وأن االقتراحـات احملـددة بشـأن تدابـري بنـاء الثقـة ميكـن أن تشـكل جـــزءا ال يتجــزأ مــن تلــك 

االتفاقات، 
تؤكـد مـن جديـد الطـابع املـهم وامللـح ملسـألة منـع حـدوث سـباق تســـلح يف  - ١
الفضاء اخلارجي، واستعداد مجيع الدول ألن تسـهم يف حتقيـق هـذا اهلـدف املشـترك، مبـا يتفـق 
ـــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء  وأحكـام معـاهدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة ال

اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى(١)؛ 
تؤكد من جديد تسليمها، على حنو ما جاء يف تقريـر اللجنـة املخصصـة ملنـع  - ٢
حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، بأن النظام القانوين الساري علـى الفضـاء اخلـارجي 
ال يكفل يف حد ذاته منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلـارجي، وبـأن هـذا النظـام يـؤدي 
دورا مهما يف منع حـدوث سـباق تسـلح يف تلـك البيئـة، وبـأن هنـاك ضـرورة لتدعيـم وتعزيـز 
ذلـك النظـام وزيـادة فعاليتـه، وبأنـــه مــن املــهم االمتثــال الدقيــق لالتفاقــات القائمــة، الثنائيــة 

واملتعددة األطراف، على حد سواء؛ 
تؤكد على ضرورة اختاذ تدابري إضافية من أجل منع حدوث سباق تسـلح يف  - ٣

الفضاء اخلارجي على أن تكون مشفوعة بأحكام التحقق املناسبة والفعالة؛ 
يـب جبميـع الـــدول، وال ســيما الــدول احلــائزة لقــدرات كبــرية يف ميــدان  - ٤
الفضاء، أن تسهم بنشاط يف حتقيق اهلدف املتمثل يف استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض 
السلمية ويف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، وأن متتنـع عـن القيـام بـأي أعمـال 
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تتعـارض مـع ذلـك اهلـدف ومـع املعـاهدات القائمـة ذات الصلـة، حرصـا علـى صـــون الســالم 
واألمن الدوليني وتعزيز التعاون الدويل؛ 

تؤكـد مـن جديـد أن مؤمتـر نـزع السـالح، بوصفـه منتـدى التفـاوض املتعــدد  - ٥
األطراف الوحيد املعين مبسألة نــزع السـالح، يضطلـع بـالدور الرئيسـي يف املفاوضـات املتعلقـة 
بـإبرام اتفـاق متعـدد األطـراف أو اتفاقـات متعـددة األطـراف، حسـب االقتضـــاء، بشــأن منــع 

حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي جبميع جوانبه؛ 
ـــواردة يف  تدعـو مؤمتـر نـزع السـالح إىل اختتـام دراسـة واسـتكمال الواليـة ال - ٦
مقرره املؤرخ ١٣ شباط/فرباير ١٩٩٢(٤)، وإنشاء جلنة خمصصة يف أقـرب وقـت ممكـن خـالل 

دورته يف عام ٢٠٠٤؛ 
تقــر، يف هذا الصدد، بالتالقي املتزايد يف وجهات النظـر بشـأن إعـداد تدابـري  - ٧
تستهدف تعزيز الشفافية والثقة واألمـن فيمـا يتعلـق باسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض 

السلمية؛ 
حتـث الـدول الـــيت تضطلــع بأنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي، وكذلــك الــدول  - ٨
املهتمـة بـاالضطالع بأنشـطة مـن هـذا القبيـل، علـى أن تبقـي مؤمتـر نـزع الســـالح علــى علــم 
بـالتقدم احملـرز يف املفاوضـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف املتعلقـة ـــذه املســألة، إن وجــدت، 

تيسريا ألعماله؛ 
تقـرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لدورـا التاسـعة واخلمسـني البنـد  - ٩

املعنون �منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي�. 
اجللسة العامة ٧١ 
٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


