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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/59/458) بناء على تقرير اللجنة األوىل]
 

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي  - ٦٥/٥٩
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تســلم باملصلحــة املشــــتركة للبشـــرية مجعـــاء يف استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي 

واستخدامه يف األغراض السلمية، 
وإذ تعيـد تـــأكيد رغــبة مجيــع الــدول يف أن يكــون استكشــاف واســتخدام الفضــاء 
اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى، لألغـــراض الســلمية، وأن يكــون 
القيـام مـا لفـائدة مجيـع البلـدان ولصاحلـها، بصـرف النظـر عـــن درجــة تطورهــا االقتصــادي 

أو العلمي، 
وإذ تعيـد أيضـا تـأكيد أحكـام املـادتني الثالثـة والرابعـة مـــن معــاهدة املبــادئ املنظمــة 
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، 
ـــدورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية  وإذ تعيـد تـأكيد الفقـرة ٨٠ مـن الوثيقـة اخلتاميـة ل
العاشـرة(٢)، الـيت يذكـر فيـها أنـه للحيلولـة دون حـدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي، 

ينبغي اختاذ مزيد من التدابري وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح املعاهدة، 

 ________________

(١) القرار ٢٢٢٢ (د - ٢١)، املرفق. 
(٢) القرار دإ - ٢/١٠. 
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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 تدرك أن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلــارجي مـن شـأنه أن حيـول دون 

تعرض السلم واألمن الدوليني إىل خطر جسيم، 
وإذ تؤكد على األمهية القصوى لالمتثال الدقيـق 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 ميكن أن يسهم يف تعزيز فعاليته، 
وإذ تالحظ أن اللجنة املخصصة ملنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلـارجي، وقـد 
أخذت يف اعتبارها اجلهود السابقة اليت بذلتـها منـذ إنشـائها يف عـام ١٩٨٥، وسـعيا منـها إىل 
حتســني أدائــها مــن حيــث النوعيــة، واصلــت 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 تالحظ أيضا أنه مل تثر يف مؤمتر نـزع السـالح اعتراضـات مـن حيـث املبـدأ علـى 
إعادة إنشاء اللجنة املخصصة، رهنا بالقيام من جديـد بدراسـة الواليـة الـواردة يف مقـرر مؤمتـر 

نزع السالح املؤرخ ١٣ شباط/فرباير ١٩٩٢(٤)، 
وإذ تؤكد على الطابع التكاملي املتبادل للجهود الثنائية واملتعددة األطـراف يف ميـدان 
منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، وإذ تـأمل يف أن تتمخـض هـذه اجلـهود عـــن 

نتائج حمددة يف أقرب وقت ممكن، 
ــة  واقتناعـا منـها بأنـه ينبغـي دراسـة تدابـري أخـرى سـعيا إىل التوصـل إىل اتفاقـات ثنائي
ومتعددة األطراف تكون فعالة وميكن التحقق منها، بغية منع حدوث سباق تسـلح يف الفضـاء 

اخلارجي، مبا يف ذلك تسليح الفضاء اخلارجي، 
 ________________

A)، الفــرع  / (٣) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واألربعــون، امللحــق رقــم ٢٧ (49/27
الثالث - دال (الفقرة ٥ من النص املقتبس). 

 .CD/1125 (٤)
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وإذ تؤكـد أن االسـتخدام املـتزايد للفضـاء اخلـارجي يضـاعف مـــن احلاجــة إىل زيــادة 
الشفافية وحتسني اإلعالم من جانب اتمع الدويل، 

وإذ تشـري يف هـذا السـياق إىل قراراـا السـابقة، وبصفـة خاصـــة القــرار ٥٥/٤٥ بــاء 
املـؤرخ ٤ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٠ والقـرار ٥١/٤٧ املـؤرخ ٩ كـــانون األول/ديســمرب 
١٩٩٢، والقرار ٧٤/٤٨ ألف املؤرخ ١٦ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٣، الـيت أكـدت فيـها 
من جديد، يف مجلة أمور، أمهية تدابري بناء الثقة كوسـيلة تفضـي إىل ضمـان بلـوغ هـدف منـع 

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

وإذ تسلم بأن املفاوضات الـيت ترمـي إىل إبـرام اتفـاق دويل، أو اتفاقـات دوليـة، ملنـع 
حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي مـا زالـــت متثــل مهمــة ذات أولويــة لــدى اللجنــة 
املخصصة، وأن االقتراحات احملددة بشأن تدابري بناء الثقة ميكن أن تشكل جـزءا ال يتجـزأ مـن 

تلك االتفاقات، 
تعيد تأكيد الطابع اهلـام وامللـح ملسـألة منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء  - ١
اخلارجي واستعداد مجيع الدول للمسامهة يف حتقيق هذا اهلدف املشــترك، مبـا يتفـق مـع أحكـام 
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا 

يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى(١)؛ 
تعيـد تـأكيد تسـليمها، علـى حنـو مـا جـــاء يف تقريــر اللجنــة املخصصــة ملنــع  - 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 اخلارجي، وبأن هذا النظـام القـانوين 
يؤدي دورا هاما يف منع حدوث سباق تسلح يف تلـك البيئـة، وبضـرورة توحيـد وتعزيـز ذلـك 
النظام وزيادة فعاليته، وبأمهية االمتثال الدقيـق لالتفاقـات القائمـة، الثنائيـة واملتعـددة األطـراف 

على حد سواء؛ 
تؤكد على ضرورة اختاذ املزيـد مـن التدابـري املشـفوعة بأحكـام حتقـق مناسـبة  - ٣

وفعالة من أجل منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي؛ 
يب جبميع الدول، وبصفة خاصة الـدول احلـائزة الـيت متتلـك قـدرات كبـرية  - ٤
يف ميدان الفضاء، أن تسهم بنشاط يف حتقيـق هـدف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض 
السـلمية ومنـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، وأن متتنـع عـن القيـام بأيـة أعمـــال 
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تتعـارض مـع ذلـك اهلـدف ومـع املعـاهدات القائمـة ذات الصلـة، حرصـــا علــى صــون الســلم 
واألمن الدوليني وتعزيز التعاون الدويل؛ 

تكرر التأكيد علـى أن مؤمتـر نـزع السـالح، بوصفـه حمفـل التفـاوض املتعـدد  - ٥
األطراف الوحيد بشأن نزع السـالح، لـه دور رئيسـي يف التفـاوض بشـأن عقـد اتفـاق متعـدد 
األطراف أو اتفاقات متعددة األطراف، حسب االقتضاء، بشأن منع حـدوث سـباق تسـلح يف 

الفضاء اخلارجي جبميع جوانبه؛ 
تدعو مؤمتــر نـزع السـالح إىل اسـتكمال دراسـة وحتديـث الواليـة الـواردة يف  - ٦
مقرره املؤرخ ١٣ شباط/فرباير ١٩٩٢(٤)، وإنشاء جلنة خمصصة يف أقـرب وقـت ممكـن خـالل 

دورته لعام ٢٠٠٥؛ 
تقر يف هذا الصـدد بـالتالقي املـتزايد يف وجـهات النظـر بشـأن صياغـة تدابـري  - ٧

تستهدف تعزيز الشفافية والثقة واألمن يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ 
حتـث الـدول الـــيت تضطلــع بأنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي، وكذلــك الــدول  - ٨
ــالتقدم  املهتمـة بـاالضطالع مبثـل هـذه األنشـطة، علـى أن تواصـل إبـالغ مؤمتـر نـزع السـالح ب
احملرز يف املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف، إن وجدت، بشأن هذه املسـألة، بغيـة تسـهيل 

أعماله؛ 
تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـــال املؤقــت لدورــا الســتني البنــد املعنــون  - ٩

�منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي�. 
اجللسة العامة ٦٦ 
٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٤ 


