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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٧ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/70/460( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
  

  الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجيكفالة تدابري   - ٧٠/٥٣
  

  ،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 

، ٢٠١٤كانون األول/ديسـمرب   ٢املؤرخ  ٦٩/٣٨ و ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ٥املؤرخ 
  ،٢٠١١كانون األول/ديسمرب  ٢املؤرخ  ٦٦/٥١٧وإىل مقررها 

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(ن عن تطبيق تدابري بناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجيأعدها خرباء حكوميو
حق مجيع البلـدان يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه       وإذ تؤكد من جديد  

  مبا يتفق مع أحكام القانون الدويل،
ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي    أن منــع حــدوث   وإذ تؤكــد مــن جديــد أيضــا     

الــدوليني وشــرط أساســي لتعزيــز التعــاون الــدويل   يصــب يف صــاحل صــون الســالم واألمــن  أمــر
  وتوطيده يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

كـانون األول/ديسـمرب    ٤بـاء املـؤرخ    ٤٥/٥٥يف هـذا السـياق إىل قراريهـا     وإذ تشري  
مت فيهمـــا اللـــذين ســـلّ ١٩٩٣كـــانون األول/ديســـمرب  ١٦بـــاء املـــؤرخ  ٤٨/٧٤ و ١٩٩٠

_______________ 

)١( A/48/305  وCorr.1.  
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اجلمعية العامة، يف مجلة أمور، بضرورة زيادة الشفافية وأكدت أمهية تدابري بناء الثقـة كوسـيلة   
  لتعزيز اهلدف املتمثل يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي،

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

أن االحتـاد الروسـي والصـني قـدما يف مـؤمتر نـزع السـالح مشـروع          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     ٢٠٠٤بـدأت منـذ عـام     )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،

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

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

مـن   ١بشأن تدابري دولية لكفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمـال الفضـاء اخلـارجي عمـال بـالفقرة      
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  
ذي شكله األمني العام، علـى أسـاس التوزيـع اجلغـرايف العـادل، ليجـري دراسـة بشـأن تـدابري          ال

  كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي،

_______________ 

  .CD/1839انظر  )٢(
  .CD/1985انظر  )٣(
ـــي واألرجنتيـاالحتــاد الروســ  )٤( ــيالروس وســري النكــا وطاجيكســتان    ـ ــل وب ــا وإندونيســيا والربازي ن وأرميني
  قريغيزستان وكازاخستان وكوبا.البوليفارية) و -فرتويال (مجهورية و
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اللجنــة يف تلــك الدراســة يف دورهتــا الثامنــة واخلمســني املعقــودة يف   نظــر  وإذ تالحــظ  
اسـي يف تعزيـز الشـفافية وبنـاء الثقـة      هلـا دور أس واليت خلصت فيهـا إىل أن اللجنـة    ٢٠١٥ عام
  ،)٥(استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةاحلفاظ على بني الدول ويف ضمان   فيما

االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين  قــدم يلجنــة أن الطلــب  أيضــا وإذ تالحــظ  
 ا عـن تنفيـذ  تقريـرا خاصـ  بأنشطة الفضاء اخلارجي، بوصفه جـزءا مـن منظومـة األمـم املتحـدة،      

كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة يف جمــال املعــين بتــدابري جــاء يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني  مــا
  ،٢٠١٦الفضاء اخلارجي كي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا التاسعة واخلمسني املعقودة يف عام 

تشـــرين  ٧يف الصـــادر عـــن االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت  ١٨٦بـــالقرار  وإذ ترحـــب  
بتــدابري كفالــة تعزيــز دور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت فيمــا يتعلــق بشــأن  ٢٠١٤/نوفمرب الثــاين

مـؤمتر املفوضـني التـابع لالحتـاد     الـذي اعتمـده   بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي،  والشفافية 
تشـرين األول/أكتـوبر إىل    ٢٠الفتـرة مـن   يف بوسان، مجهورية كوريا، يف املعقود  ٢٠١٤لعام 
  ،٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٧

ــق اخلــرباء       تشــدد  - ١   ــر فري ــة مــذكرة األمــني العــام الــيت حييــل هبــا تقري علــى أمهي
ــة ال  ، الــذي )٦(فافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي شــاحلكــوميني املعــين بتــدابري كفال

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

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

وصيات الـواردة يف التقريـر وتشـجيعا    عمال بالت، الدول األعضاء أيضا شجعت  - ٣  
جلنــة علــى إجــراء مناقشــات منتظمــة يف  لتــدابري كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة،  للتطبيــق العملــي 

 اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهيئــة نــزع الســالح ومــؤمتر نــزع الســالح  
  بشأن اآلفاق املستقبلية لتنفيذ تلك التدابري؛

انات واملؤسسـات املعنيـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، الـيت        إىل الكي تطلب  - ٤  
أن تقـدم املسـاعدة يف التنفيـذ الفعـال لالسـتنتاجات      ، ٦٨/٥٠تقريـر وفقـا للقـرار    الُعمم عليها 

  ، حسب االقتضاء؛فيهوالتوصيات الواردة 

_______________ 

 ).A/70/20( ٢٠ رقم امللحق السبعون، الدورة العامة، للجمعية الرمسية الوثائق انظر: )٥(

)٦( A/68/189.  
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عــــة ملنظومــــة األمــــم املتحــــدة الكيانــــات واملؤسســــات املعنيــــة التاب تشــــجع  - ٥  
  نسق على النحو املناسب املسائل املتعلقة بالتوصيات الواردة يف التقرير؛ت  أن  على

اللجنــتني األوىل والرابعــة بشــأن   االجتمــاع املخصــص املشــترك بــني ب ترحــب  - ٦  
ــتدامته،       ــاء واسـ ــن الفضـ ــه أمـ ــن أن تواجـ ــيت ميكـ ــديات الـ ــد  التحـ ــذي عقـ ــرين  ٢٢يف الـ تشـ

جـوهري  تبـادل  ا جـرى يف االجتمـاع مـن    ومبـ  ،تقريـر التنفيذا ملا جاء يف  ٢٠١٥األول/أكتوبر 
  لآلراء بشأن جوانب شىت لألمن يف الفضاء اخلارجي؛

الدول األعضـاء والكيانـات املعنيـة ومؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة         هتيب  - ٧  
  دعم تنفيذ النطاق الكامل لالستنتاجات والتوصيات الواردة يف التقرير؛

اجلمعية العامة يف دورهتا الثانيـة والسـبعني    إىل األمني العام أن يقدم إىل تطلب  - ٨  
الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضـاء اخلـارجي داخـل منظومـة     كفالة تقريرا عن تنسيق تدابري 

وعرضـت فيهـا   الـدول األعضـاء   اإلفـادات الـيت قدمتـها    األمم املتحدة، مصحوبا مبرفق يتضـمن  
  ؛افية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجياألنشطة املتعلقة بتدابري كفالة الشفبشأن آراءها 

السـبعني  احلاديـة و ا ـــ ت لدورهتـــ ال املؤقـــ دول األعمـــ ي جــدرج فــأن ت تقرر  - ٩  
يف إطـار  “ تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي   ”البند الفرعي املعنون 

  “.نزع السالح العام الكامل”البند املعنون 
  

  ٦٧العامة  اجللسة
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٧

 


