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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/440(على تقرير اللجنة األوىل  بناء[
  

  تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي  - ٦٩/٣٨
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ــا  إذ تشــري   ــؤرخ  ٦٠/٦٦إىل قراراهت  ٦١/٧٥ و ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب   ٨امل
 ٢٠٠٧كـانون األول/ديسـمرب    ٥املـؤرخ   ٦٢/٤٣ و ٢٠٠٦كانون األول/ديسمرب  ٦املؤرخ 

ــؤرخ  ٦٣/٦٨ و ــمرب  ٢املــــ ــانون األول/ديســــ ــؤرخ  ٦٤/٤٩ و ٢٠٠٨كــــ ــانون  ٢املــــ كــــ
 ٦٨/٥٠ و ٢٠١٠كــــانون األول/ديســــمرب   ٨املــــؤرخ  ٦٥/٦٨ و ٢٠٠٩األول/ديســــمرب 

ــؤرخ  ــمرب   ٥املــ ــانون األول/ديســ ــا ٢٠١٣كــ ــؤرخ  ٦٦/٥١٧، وإىل مقررهــ ــانون  ٢املــ كــ
  ،٢٠١١األول/ديسمرب 

تشــرين األول/أكتــوبر  ١٥إىل التقريــر الــذي قدمــه األمــني العــام يف   وإذ تشــري أيضــا  
إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثامنــة واألربعــني والــذي يتضــمن مرفقــه الدراســة الــيت    ١٩٩٣

  ،)١(اء اخلارجيأعدها خرباء حكوميون عن تطبيق تدابري بناء الثقة يف جمال الفض
حق مجيع البلـدان يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه       وإذ تؤكد من جديد  

  مبا يتفق مع أحكام القانون الدويل،
أن منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي أمـر         وإذ تؤكد مـن جديـد أيضـا     

 وتوطيـده  يصب يف صاحل صون السالم واألمن الدوليني وشرط أساسي لتعزيز التعـاون الـدويل  
  يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

_______________ 

)١( A/48/305  وCorr.1.  
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كـانون األول/ديسـمرب    ٤بـاء املـؤرخ    ٤٥/٥٥يف هـذا السـياق إىل قراريهـا     وإذ تشري  
اللـــذين ســـلمت فيهمـــا  ١٩٩٣كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦بـــاء املـــؤرخ  ٤٨/٧٤ و ١٩٩٠

الشفافية وأكدت أمهية تدابري بناء الثقـة كوسـيلة    اجلمعية العامة، يف مجلة أمور، بضرورة زيادة
  لتعزيز اهلدف املتمثل يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي،

املناقشـات البنـاءة الـيت أجراهـا مـؤمتر نـزع السـالح بشـأن هـذا املوضـوع            وإذ تالحظ  
  واآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء،

والصـني قـدما يف مـؤمتر نـزع السـالح مشـروع        أن االحتـاد الروسـي   وإذ تالحظ أيضا  
معاهــدة بشــأن منــع نشــر األســلحة يف الفضــاء اخلــارجي وحظــر التهديــد باســتعمال القــوة          

 )٣(، وأن صـيغة حمدثـة مـن املشـروع    )٢(استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي أو
  ،٢٠١٤قُدمت يف عام 

انتـهاج سياسـة قوامهـا     ٢٠٠٤عـام  بـدأت منـذ    )٤(أن دوال عـدة  وإذ تالحظ كـذلك   
  تكون أول دولة تنشر أسلحة يف الفضاء اخلارجي،  أال

أن االحتاد األورويب قدم مشـروعا ملدونـة سـلوك دوليـة غـري ملزمـة قانونـا         وإذ تالحظ  
  لتنظيم أنشطة الفضاء اخلارجي،

بالعمــل الــذي يــتم يف إطــار جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    وإذ تنــوه  
السلمية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية والـذي يشـكل إسـهاما كـبريا     

  يف تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األجل الطويل،
إســهام الــدول األعضــاء الــيت قــدمت إىل األمــني العــام مقترحــات حمــددة    وإذ تالحــظ  

مـن   ١ء الثقة يف جمـال الفضـاء اخلـارجي عمـال بـالفقرة      بشأن تدابري دولية لكفالة الشفافية وبنا
مـن   ٢والفقـرة   ٦٣/٦٨مـن القـرار    ٢والفقـرة   ٦٢/٤٣من القرار  ٢والفقرة  ٦١/٧٥القرار 
  ،٦٤/٤٩القرار 

فريـق اخلـرباء احلكـوميني     ٢٠١٣ و ٢٠١٢بالعمل الذي أجنـزه يف عـامي    وإذ ترحب  
غـرايف العـادل، ليجـري دراسـة بشـأن تـدابري       الذي شكله األمني العام، علـى أسـاس التوزيـع اجل   

  كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي،
_______________ 

  .CD/1839انظر  )٢(
  .CD/1985انظر  )٣(
ألرجنــتني وأرمينيــا وإندونيســيا والربازيــل وبــيالروس وســري النكــا وطاجيكســتان        االحتــاد الروســي وا  )٤(

  وقريغيزستان وكازاخستان وكوبا.
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ــق اخلــرباء       تشــدد  - ١   ــر فري ــة مــذكرة األمــني العــام الــيت حييــل هبــا تقري علــى أمهي
ــة ال  ، الــذي )٥(فافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي شــاحلكــوميني املعــين بتــدابري كفال

  ؛٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٥اجلمعية العامة يف  نظرت فيه
الــدول األعضــاء علــى أن تواصــل، إىل أقصــى حــد ممكــن عمليــا،          تشــجع  - ٢  

استعراض وتنفيـذ التـدابري املقترحـة لكفالـة الشـفافية وبنـاء الثقـة الـواردة يف التقريـر عـن طريـق            
  الوطنية للدول األعضاء؛ اآلليات الوطنية املناسبة وعلى أساس طوعي ومبا يتسق مع املصاحل

، لزيــادة تعزيــز التــدابري الراميــة إىل كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة يف جمــال  تقــرر  - ٣  
الفضــاء اخلــارجي، أن حتيــل إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهيئــة 

  للنظر فيها؛ نزع السالح ومؤمتر نزع السالح، حسب االقتضاء، التوصيات الواردة يف التقرير
إىل الكيانات واملؤسسـات املعنيـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، الـيت         تطلب  - ٤  

ُعمم عليها تقرير فريق اخلرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة         
نتاجات ، أن تقــدم املســاعدة يف التنفيــذ الفعــال لالســت٦٨/٥٠الفضــاء اخلــارجي، وفقــا للقــرار 

  والتوصيات الواردة يف ذلك التقرير، حسب االقتضاء؛  
الكيانـات واملؤسسـات املعنيـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى أن          تشجع  - ٥  

  تنسق على النحو املناسب املسائل املتعلقة بالتوصيات الواردة يف التقرير؛
ــرر  - ٦   ــزع الســال     تق ــة ن ح واألمــن أن تعقــد اجتماعــا خمصصــا مشــتركا بــني جلن

الدويل (اللجنة األوىل) وجلنة املسائل السياسـية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار (اللجنـة الرابعـة)، يف       
حــدود املــوارد املتاحــة، ملعاجلــة التحــديات الــيت ميكــن أن تواجــه أمــن الفضــاء واســتدامته، وأن  

املخصـص   االجتمـاع ” بنـدا فرعيـا بعنـوان   تدرج يف جدول األعمال املؤقـت لـدورهتا السـبعني    
ــيت ميكــن أن تواجــه أمــن الفضــاء         ــة بشــأن التحــديات ال ــتني األوىل والرابع املشــترك بــني اللجن

  ؛“نزع السالح العام الكامل”يف إطار البند املعنون “ واستدامته
ــرر  - ٧   ــد       أيضــا تق ــدورهتا الســبعني البن ــت ل ــال املؤق ــدرج يف جــدول األعم أن ت

يف إطـار البنـد   “ بناء الثقة يف أنشطة الفضـاء اخلـارجي  تدابري كفالة الشفافية و”الفرعي املعنون 
  “.نزع السالح العام الكامل”املعنون 

  ٦٢اجللسة العامة 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢

_______________ 

)٥( A/68/189.  


