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  منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي  -  ٦٢/٢٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــسلم   ــارجي      إذ تـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ ــاء يف استكـ ــشرية مجعـ ــشتركة للبـ ــصلحة املـ  باملـ
  واستخدامه يف األغراض السلمية،

ة مجيــع الــدول يف أن يكــون استكــشاف واســتخدام الفــضاء       رغبــوإذ تعيــد تأكيــد   
ــراض ســلمية، وأن يكــون         ــسماوية األخــرى، ألغ ــر واألجــرام ال ــك القم ــا يف ذل اخلــارجي، مب

هبمــا لفائــدة مجيــع البلــدان ولــصاحلها، بــصرف النظــر عــن درجــة تطورهــا االقتــصادي     القيــام
  العلمي، أو

والرابعــة مــن معاهــدة املبــادئ املنظمــة   أحكــام املــادتني الثالثــة وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد  
 ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام            

  ،١)(السماوية األخرى

 إىل التزام مجيع الدول بأن تراعي يف عالقاهتا الدوليـة، مبـا يف ذلـك أنـشطتها      وإذ تشري   
  التهديد باستعماهلا، ما يتعلق باستعمال القوة أوالفضائية، أحكام ميثاق األمم املتحدة في

 مــن الوثيقــة اخلتاميــة لــدورة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية   ٨٠ الفقــرة وإذ تعيــد تأكيــد  
، اليت ورد فيها أنه للحيلولة دون حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلـارجي، ينبغـي                ٢)(العاشرة

سبة وفقا لروح املعاهدة،اختاذ مزيد من التدابري وإجراء مفاوضات دولية منا

لالطــالع علــى الــنص العــريب، . ٨٨٤٣، الــرقم ٦١٠، اجمللــد جمموعــة املعاهــدات األمــم املتحــدة، )١(
  .، املرفق)٢١ - د  (٢٢٢٢ القرار  انظر

  .١٠/٢ - القرار دإ   )٢(



A/RES/62/20 

 إىل قراراهتا السابقة بشأن هذه املسألة، وإذ حتيط علمـا باملقترحـات املقدمـة               وإذ تشري   
إىل اجلمعية العامة يف دورهتا االستثنائية العاشـرة ويف دوراهتـا العاديـة، وبالتوصـيات املقدمـة إىل         

  أجهزة األمم املتحدة املختصة وإىل مؤمتر نزع السالح،

 أن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلـارجي مـن شـأنه أن حيـول دون               دركوإذ ت   
  تعرض السالم واألمن الدوليني إىل خطر جسيم،

 على األمهية القصوى لالمتثال الدقيق التفاقـات احلـد مـن األسـلحة ونـزع                تشددوإذ    
ام القـانوين القـائم   السالح القائمة واملتصلة بالفضاء اخلارجي، مبا فيها االتفاقات الثنائية، وللنظـ        

  فيما يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي،

ــعشاركة أن املــوإذ تــرى   ــساري علــى الفــضاء      ة الواس ــام القــانوين ال  النطــاق يف النظ
  سهم يف تعزيز فعاليته،تاخلارجي ميكن أن 

 أن اللجنة املخصصة ملنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلـارجي، وقـد              وإذ تالحظ   
، وسـعيا منـها إىل   ١٩٨٥اجلهود السابقة الـيت بذلتـها منـذ إنـشائها يف عـام              أخذت يف اعتبارها    

حتـــسني أدائهـــا مـــن حيـــث النوعيـــة، واصـــلت دراســـة وحتديـــد خمتلـــف املـــسائل واالتفاقـــات  
 حـدوث سـباق تـسلح يف        اليت ستتخذ يف املستقبل ملنع     املبادرات   وكذلكواملقترحات القائمة،   

 يف فهــم أفــضل لعــدد مــن املــشاكل وتــصور أوضــح ، وأن هــذا قــد أســهم٣)(الفــضاء اخلــارجي
  ملختلف املواقف،

 أنه مل تثر يف مؤمتر نـزع الـسالح اعتراضـات مـن حيـث املبـدأ علـى                    وإذ تالحظ أيضا    
إعادة إنشاء اللجنة املخصصة، رهنا بالقيام من جديـد بدراسـة الواليـة الـواردة يف مقـرر مـؤمتر                    

   ،٤)(١٩٩٢فرباير / شباط١٣نزع السالح املؤرخ 

 على الطابع التكاملي املتبادل للجهود الثنائية واملتعددة األطراف يف ميـدان            تشدد وإذ  
 اجلهــود عــن تلــكمنـع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي، وإذ تأمــل يف أن تــتمخض  

  نتائج حمددة يف أقرب وقت ممكن،

قــات ثنائيــة  بأنــه ينبغــي دراســة تــدابري أخــرى ســعيا إىل التوصــل إىل اتفاواقتناعــا منــها  
 منـع حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء            رضومتعددة األطراف فعالـة وميكـن التحقـق منـها، بغـ           

  اخلارجي، مبا يف ذلك تسليح الفضاء اخلارجي،
_______________ 

، الفـرع  (A/49/27) ٢٧ة العامة، الـدورة التاسـعة واألربعـون، امللحـق رقـم        الوثائق الرمسية للجمعي    )٣(
  ). من النص املقتبس٥الفقرة ( دال -   الثالث

.  )٤(  CD/1125
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 احلاجــة إىل زيــادة الــشفافية زيــد أن االســتخدام املتزايــد للفــضاء اخلــارجي يوإذ تؤكــد  
   من جانب اجملتمع الدويل،توفري معلومات أفضلو

ــ   ــسابقة، و   شريوإذ ت ــا ال ــسياق إىل قراراهت ــذا ال ــيما يف ه ــرارات ال س ــاء ٤٥/٥٥ الق  ب
 ١٩٩٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٤٧/٥١ و   ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٤املؤرخ  

ا أمـور   اليت أكدت فيهـا مـن جديـد        ١٩٩٣ديسمرب  / كانون األول  ١٦ ألف املؤرخ    ٤٨/٧٤و  
 بلـوغ هـدف منـع حـدوث سـباق          كفالـة  تفـضي إىل      أمهية تـدابري بنـاء الثقـة كوسـيلة         عدة منها 

  تسلح يف الفضاء اخلارجي،

   لفوائد تدابري بناء الثقة واألمن يف امليدان العسكري،وإدراكا منها  

اتفاقــات دوليــة ملنــع   بــأن املفاوضــات الــيت ترمــي إىل إبــرام اتفــاق دويل أو وإذ تــسلم  
زالـت متثـل مهمـة ذات أولويـة للجنـة املخصـصة،          ما   حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي     

ــشكل جــزءا    قترحــاتوأن امل ــاء الثقــة ميكــن أن ت ــدابري بن ــشأن ت يتجــزأ مــن تلــك   ال  احملــددة ب
  االتفاقات،

املنظمـة يف مـؤمتر نـزع الـسالح يف عـام            و املناقـشات البنـاءة      وإذ تالحظ مع االرتيـاح      
  اخلارجي،، واملركزة حول منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء ٢٠٠٧

ــد   - ١   ــة مــ  تعيــد تأكي ــسلح يف الفــضاء اخلــارجي    أمهي ــع حــدوث ســباق ت سألة من
 اهلـدف املـشترك، مبـا يتفـق مـع           ذلـك يف حتقيـق     واستعداد مجيع الدول للمـسامهة    وطابعها امللح   

ــضاء          ــتخدام الف ــدان استكــشاف واس ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظم ــدة املب ــام معاه أحك
)١(  ؛ر واألجرام السماوية األخرىيف ذلك القم اخلارجي، مبا

جــاء يف تقريــر اللجنــة املخصــصة ملنــع   مــا ، علــى حنــوتعيــد تأكيــد تــسليمها   - ٢  
 حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، بأن النظام القانوين الـساري علـى الفـضاء اخلـارجي             

انوين يكفل يف حد ذاته منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، وبأن هذا النظـام القـ                ال  
 وتعزيـز ذلـك     توطيـد يؤدي دورا هاما يف منع حدوث سباق تـسلح يف تلـك البيئـة، وبـضرورة                 

النظام وزيادة فعاليته، وبأمهية االمتثـال الـدقيق لالتفاقـات القائمـة، الثنائيـة واملتعـددة األطـراف                  
  على حد سواء؛

ناسـبة  الـيت تنطـوي علـى أحكـام م         على ضرورة اختاذ املزيد من التدابري        تشدد  - ٣  
   سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي؛وفعالة للتحقق منعا حلدوث

 جبميع الدول، وبصفة خاصة الدول اليت متتلك قدرات كـبرية يف ميـدان    هتيب  - ٤  
الفضاء، أن تـسهم بنـشاط يف حتقيـق هـدف اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                     
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التفـاوض املتعـدد    منتـدى    على أن مؤمتر نزع الـسالح، بوصـفه          تكرر التأكيد   - ٥  
لتفـاوض بـشأن عقـد اتفـاق متعـدد      األطراف الوحيد بشأن نـزع الـسالح، لـه دور رئيـسي يف ا          

نــع حــدوث ســباق مب فيمــا يتعلــقاألطــراف أو اتفاقــات متعــددة األطــراف، حــسب االقتــضاء،  
  تسلح يف الفضاء اخلارجي جبميع جوانبه؛

 مـؤمتر نـزع الـسالح إىل اسـتكمال دراسـة وحتـديث الواليـة الـواردة يف                   تدعو  - ٦  
نة خمصـصة يف أقـرب وقـت ممكـن خـالل             وإنشاء جل  )٤(١٩٩٢فرباير  / شباط ١٣مقرره املؤرخ   

  ؛٢٠٠٨دورته لعام 

، يف هذا الصدد، بالتقارب املتزايد يف وجهات النظر بشأن صـياغة تـدابري              تقر  - ٧  
  من أجل تعزيز الشفافية والثقة واألمن يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛

ــضاء اخلــارجي،    حتــث  - ٨   ــشطة يف الف ــضطلع بأن ــيت ت ــدول ال ــدول   ال  وكــذلك ال
ذه األنشطة، على أن تواصل إبالغ مؤمتر نزع الـسالح بالتقـدم احملـرز يف               هباملهتمة باالضطالع   

  عماله؛أل املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف، إن وجد، بشأن هذه املسألة، تسهيال

ــدورهتا   تقـــرر  - ٩   ــة والــستني أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــد  الثالث البن
  .“منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي”ون املعن

  اجللسة العامة ٦١
  ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول٥
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