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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/535) بناء على تقرير اللجنة األوىل]

 

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي  - ٢٣/٥٦
 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تدرك املصلحة املشتركة للبشرية مجعاء يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد رغبـة مجيـع الـدول يف أن يكـون استكشـاف واسـتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام 

الســماوية األخــرى، لألغــراض الســلمية، وأن يكــون القيــام مــا لفــائدة جـــميع البلــدان ولصـــاحلها، بصـــرف النظــر عــن درجــة تطــــورها 

االقتصـــادي أو العلمي، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أيضـا أحكـام املـادتني الثالثـة والرابعـة مـن معـاهدة املبـادئ املنظمـة ألنشـــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف 

واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى(١)، 

وإذ تشري إىل التزام مجيع الدول بأن تراعي يف عالقاا الدولية، مبـا يف ذلـك أنشـطتها الفضائيـة، أحكـام ميثـاق األمـم املتحـدة فيمـا 

يتعلق باستعمال القوة أو التهديد باستعماهلا، 

وإذ تؤكد من جديد على الفقرة ٨٠ من الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية العاشـرة اجلمعيـة العامـة(٢)، الـيت جـاء فيـها أنـه، مـن 

أجل احليلولة دون حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، ينبغي اختـاذ مزيـد مـن التدابـري وإجـراء مفاوضـات دوليـة مناسـبة انطالقـا مـن روح 

املعاهدة، 

وإذ تشـري إىل قراراـا السـابقة بشـأن هـذه املسـألة، وإذ حتيـط علمـا باملقترحـات املقدمـة إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـــا االســتثنائية 

العاشرة ويف دوراا العادية، وبالتوصيات املقدمة إىل أجهزة األمم املتحدة املختصة وإىل مؤمتر نزع السالح، 

وإذ تدرك أن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي سوف حيول دون تعرض السلم واألمن الدوليني خلطر جسيم، 

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

القرار دإ – ٢/١٠.  (٢)
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وإذ تشدد على األمهية القصوى لالمتثال الدقيق التفاقات احلـد مـن األسـلحة ونـزع السـالح القائمـة واملتصلـة بالفضـاء اخلـارجي، 

مبا فيها االتفاقات الثنائية، وللنظام القانوين القائم فيما يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي، 

وإذ ترى أن االشتراك الواسع النطاق يف النظام القـانوين السـاري علـى الفضـاء اخلـارجي مـن شـأنه أن يسـهم يف تعزيـز فعاليـة هـذا 

النظام، 

وإذ تالحظ أن اللجنــة املخصصـة ملنـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي واصلـت، مـع أخـذ اجلـهود السـابقة الـيت بذلتـها 

منـذ إنشـائها يف عـام ١٩٨٥ يف االعتبـــار، وســعيا منــها إىل حتســني أدائــها مــن حيــث النوعيــة، دراســة وحتديــد خمتلــف املســائل واالتفاقــات 

واملقترحات القائمة، فضال عن املبادرات املقبلة املتصلة مبنـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي(٣)، وأن هـذا قـد أسـهم يف حتقيـق تفـهم 

أفضل لعدد من املشاكل وتصور أوضح ملختلف املواقف، 

وإذ تالحظ أيضا أنه مل تكن هنـاك اعتراضـات مـن حيـث املبـدأ داخـل مؤمتـر نـزع السـالح علـى إعـادة إنشـاء اللجنـة املخصصـة، 

رهنا بإعادة النظر يف الوالية الواردة يف مقرر مؤمتر نزع السالح املؤرخ ١٣ شباط/فرباير ١٩٩٢(٤)، 

ـــباق تســلح يف الفضــاء  وإذ تؤكـد علـى طـابع التكـامل املتبـادل بـني اجلـهود الثنائيـة واملتعـددة األطـراف يف ميـدان منـع حـدوث س

اخلارجي، وإذ تأمل يف أن تتمخض هذه اجلهود عن نتائج ملموسة يف أقرب وقت ممكن، 

واقتناعا منها بأنه ينبغي النظـر يف تدابـري أخـرى سـعيا للتوصـل إىل اتفاقـات ثنائيـة ومتعـددة األطـراف تكـون فعالـة وميكـن التحقـق 

منها، بغية منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك تسليح الفضاء اخلارجي، 

وإذ تشـدد  علـى أن االسـتخدام املـتزايد للفضـاء اخلـارجي يضـاعف مـن احلاجـة إىل زيـادة الشـفافية وتقـدمي معلومـات أفضـل مـــن 

جانب اتمع الدويل، 

وإذ تشـري يف هـذا الســـياق إىل قراراــا الســابقة، وال ســيما القــرارات ٥٥/٤٥ بــاء املــؤرخ ٤ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٠ و 

ــد،  ٥١/٤٧ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٢، و ٧٤/٤٨ ألـف املـؤرخ ١٦ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٣، الـيت أكـدت فيـها مـن جدي

يف مجلة أمور، أمهية تدابري بناء الثقة كوسيلة تفضي إىل ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، 

وإدراكا منها لفوائد تدابري بناء الثقة واألمن يف امليدان العسكري، 

ـــزال  وإذ تـدرك أن املفاوضـات املتعلقـة بـإبرام اتفـاق دويل أو اتفاقـات دوليـة ملنـع حـدوث سبـاق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، ال ت

متثل مهمة ذات أولوية للجنة املخصصة وأن االقتراحات احملددة بشأن تدابري بناء الثقة ميكن أن تشكل جزءا ال يتجزأ من تلك االتفاقات، 

                                                           
)، الفــرع الثــالث – دال (الفقــرة ٥ مــن النــص  A/49/27) الوثائـــق الرمسيــــة للجمعيـــة العامة، الدورة التاسعــــة واألربعـــون، امللحـــق رقــم ٢٧ (٣)

املذكور). 

 .CD/1125 (٤)
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تؤكد من جديد الطابع املهم وامللـح ملسـألة منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، واسـتعداد مجيـع الـدول  - ١

ألن تسهم يف حتقيق هـذا اهلـدف املشـترك، مبـا يتفـق وأحكـام معـاهدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء 

اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى(١)؛ 

تؤكـد مـن جديـد تسـليمها، علـى حنـو مـا جـاء يف تقريـر اللجنـة املخصصـــة ملنــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء  - ٢

اخلارجي، بأن النظام القانوين الساري على الفضاء اخلارجي ال يكفـل يف حـد ذاتـه منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، وبـأن هـذا 

النظام يؤدي دورا مهما يف منع حدوث سباق تسلح يف تلك البيئة، وبأن هنـاك ضـرورة لتدعيـم وتعزيـز ذلـك النظـام وزيـادة فعاليتـه، وبأنـه مـن 

املهم االمتثال الدقيق لالتفاقات القائمة، الثنائية واملتعددة األطراف على حد سواء؛ 

ـــارجي علــى أن تكــون  تؤكـد علـى ضـرورة اختـاذ تدابـري إضافيـة مـن أجـل منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخل - ٣

مشفوعة بأحكام التحقق املناسبة والفعالة؛ 

يب جبميع الـدول، وال سـيما الـدول احلـائزة لقـدرات كبـرية يف ميـدان الفضـاء، أن تسـهم بنشـاط يف حتقيـق اهلـدف  - ٤

ـــارجي، وأن متتنــع عــن القيــام بــأي  املتمثـل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ويف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخل

أعمال تتعارض مع ذلك اهلدف ومع املعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصا على صون السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون الدويل؛ 

تؤكـد مـن جديـد أن مؤمتـر نـزع السـالح، بوصفـه منتـدى التفـــاوض املتعــدد األطــراف الوحيــد املعــين مبســألة نــزع  - ٥

السالح، يضطلع بالدور الرئيسي يف املفاوضات املتعلقـة بـإبرام اتفـاق متعـدد األطـراف أو اتفاقـات متعـددة األطـراف، حسـب االقتضـاء، بشـأن 

منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي جبميع جوانبه؛ 

تدعــو مؤمتــر نــزع الســالح إىل اختتــام دراســة واســتكمال الواليــة الــواردة يف مقــرره املـــؤرخ ١٣ شـــباط/فـــرباير  - ٦

١٩٩٢(٤)، وإنشاء جلنة خمصصة يف أقرب وقت ممكن خالل دورته يف عام ٢٠٠٢؛ 

تـقر يف هـذا الصـدد بـالتالقي املـتزايد يف وجـهات النظـر بشـأن إعـداد تدابـري تسـتهدف تعزيـز الشـفافية والثقـة واألمــن  - ٧

فيما يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ 

حتث الدول اليت تضطلع بأنشطة يف الفضاء اخلـارجي، وكذلـك الـدول املهتمـة بـاالضطالع بأنشـطة مـن هـذا القبيـل،  - ٨

على أن تبقي مؤمتر نزع السالح علـى علـم بـالتقدم احملـرز يف املفاوضـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف املتعلقـة ـذه املسـألة، إن وجـدت، تيسـريا 

ألعماله؛ 

تقرر أن تدرج يف جدول األعمـال املؤقـت لدورـا السـابعة واخلمسـني البنـد املعنـون �منـع حـدوث سـباق تسـلح يف  - ٩

الفضاء اخلارجي�. 

 

اجللسة العامة ٦٨ 

٢٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠١ 
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