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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/393( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
 

 منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي - ٦١/٥٨
 ،إن اجلمعية العامة 
ــلم  ــارجي      إذ تسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــاء يف استكشـ ــرية مجعـ ــتركة للبشـ ــلحة املشـ  باملصـ

 واستخدامه يف األغراض السلمية،
 مجيــع الــدول يف أن يكــون استكشــاف واســتخدام الفضــاء       رغبــةوإذ تعيــد تأكيــد  

سـلمية، وأن يكـون القيـام    لقمر واألجرام السماوية األخـرى، ألغـراض   اخلارجي، مبا يف ذلك ا    
 العلمي،  أوهبما لفائدة مجيع البلدان ولصاحلها، بصرف النظر عن درجة تطورها االقتصادي

الرابعــة مــن معاهــدة املبــادئ املنظمــة   أحكــام املــادتني الثالثــة ووإذ تعيــد أيضــا 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 أنشـطتها      وإذ تشري  

 التهديد باستعماهلا،  أوا يتعلق باستعمال القوةفيم املتحدة األممالفضائية، أحكام ميثاق 
االســتثنائية  العامــة اجلمعيــة مــن الوثيقــة اخلتاميــة لــدورة  ٨٠ الفقــرة وإذ تعيــد تأكيــد 
، اليت ورد فيها أنه للحيلولة دون حدوث سباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، ينبغـي                  )٢(العاشرة

 بة وفقا لروح املعاهدة،اختاذ مزيد من التدابري وإجراء مفاوضات دولية مناس

_______________ 
 .، املرفق)٢١ - د( ٢٢٢٢القرار  )١(
 .١٠/٢ - دإالقرار  )٢(
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 إىل قراراهتا السابقة بشأن هذه املسألة، وإذ حتيط علمـا باملقترحـات املقدمـة               وإذ تشري  
يف دورهتا االستثنائية العاشـرة ويف دوراهتـا العاديـة، وبالتوصـيات املقدمـة إىل       العامة   اجلمعيةإىل  

 املختصة وإىل مؤمتر نزع السالح، املتحدة األممأجهزة 
 أن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلـارجي مـن شـأنه أن حيـول دون               ركوإذ تد  

 تعرض السالم واألمن الدوليني إىل خطر جسيم،
 على األمهية القصوى لالمتثال الـدقيق التفاقـات احلـد مـن األسـلحة ونـزع                 وإذ تؤكد  

م القـانوين القـائم   السالح القائمة واملتصلة بالفضاء اخلارجي، مبا فيها االتفاقات الثنائية، وللنظـا        
 فيما يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي،

 أن االشــتراك الواســـع النطــاق يف النظـــام القــانوين الســـاري علــى الفضـــاء     وإذ تــرى  
 اخلارجي ميكن أن يسهم يف تعزيز فعاليته،

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

حتســـني أدائهـــا مـــن حيـــث النوعيـــة، واصـــلت دراســـة وحتديـــد خمتلـــف املســـائل واالتفاقـــات  
واملقترحات القائمة، فضال عن املبادرات املقبلة املتصـلة مبنـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء                   

يــق تفهــم أفضــل لعــدد مــن املشــاكل وتصــور أوضــح  ، وأن هــذا قــد أســهم يف حتق)٣(اخلــارجي
 ملختلف املواقف،

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

 ،)٤(١٩٩٢فرباير /شباط ١٣نزع السالح املؤرخ 
 على الطابع التكاملي املتبادل للجهود الثنائية واملتعددة األطـراف يف ميـدان             وإذ تؤكد  

منــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي، وإذ تأمــل يف أن تــتمخض هــذه اجلهــود عــن 
 نتائج حمددة يف أقرب وقت ممكن،

ات ثنائيــة  بأنــه ينبغــي دراســة تــدابري أخــرى ســعيا إىل التوصــل إىل اتفاقــواقتناعــا منــها 
ومتعددة األطراف تكون فعالة وميكن التحقق منها، بغية منع حدوث سباق تسـلح يف الفضـاء                

 اخلارجي، مبا يف ذلك تسليح الفضاء اخلارجي،
_______________ 

، الفـرع  (A/49/27) ٢٧الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة التاسـعة واألربعـون، امللحـق رقـم              )٣(
 ). من النص املقتبس٥ة الفقر( دال -الثالث 

)٤( CD/1125. 
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ة إىل زيادة الشـفافية     أن االستخدام املتزايد للفضاء اخلارجي يضاعف احلاج       وإذ تؤكد  
  من جانب اجملتمع الدويل،وحتسني اإلبالغ

 بـاء   ٤٥/٥٥ ات يف هذا السياق إىل قراراهتا السابقة، وبصـفة خاصـة القـرار            شريوإذ ت  
 ١٩٩٢ديسـمرب   / األول كـانون  ٩ املـؤرخ    ٤٧/٥١  و ١٩٩٠ديسمرب  / األول كانون ٤املؤرخ  

، الـيت أكـدت فيهـا مـن جديـد، يف         ١٩٩٣ديسـمرب   / األول كانون ١٦ ألف املؤرخ    ٤٨/٧٤ و
يلة تفضي إىل ضـمان بلـوغ هـدف منـع حـدوث سـباق         مجلة أمور، أمهية تدابري بناء الثقة كوس      

 تسلح يف الفضاء اخلارجي،
  لفوائد تدابري بناء الثقة واألمن يف امليدان العسكري،وإدراكا منها 
اتفاقـات دوليـة، ملنـع      أو بأن املفاوضـات الـيت ترمـي إىل إبـرام اتفـاق دويل،            وإذ تسلم  

ــة     مــاحــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي   ــة لــدى اللجن زالــت متثــل مهمــة ذات أولوي
يتجـزأ مـن      ال املخصصة، وأن االقتراحات احملددة بشأن تدابري بناء الثقة ميكن أن تشكل جـزءا            

 تلك االتفاقات،
نــزع الســالح يف عــام  املناقشــات البنــاءة املنظمــة يف مــؤمتر وإذ تالحــظ مــع االرتيــاح 
 فضاء اخلارجي،، واملركزة حول منع حدوث سباق تسلح يف ال٢٠٠٦

 الطابع اهلـام وامللـح ملسـألة منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء                   تعيد تأكيد  - ١ 
يف حتقيق هذا اهلـدف املشـترك، مبـا يتفـق مـع أحكـام        اخلارجي واستعداد مجيع الدول للمسامهة    

معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي،  
 ؛)١(ك القمر واألجرام السماوية األخرىيف ذل مبا

جــاء يف تقريــر اللجنــة املخصصــة ملنــع    مــا، علــى حنــوتعيــد تأكيــد تســليمها  - ٢ 
 حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، بأن النظام القانوين السـاري علـى الفضـاء اخلـارجي             

ام القـانوين   يكفل يف حد ذاته منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، وبأن هذا النظـ               ال
يؤدي دورا هاما يف منع حدوث سباق تسـلح يف تلـك البيئـة، وبضـرورة توحيـد وتعزيـز ذلـك           
النظام وزيادة فعاليته، وبأمهية االمتثـال الـدقيق لالتفاقـات القائمـة، الثنائيـة واملتعـددة األطـراف                  

 على حد سواء؛
حتقـق مناسـبة     على ضرورة اختـاذ املزيـد مـن التـدابري املشـفوعة بأحكـام                تؤكد - ٣ 

 وفعالة من أجل منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي؛
 جبميع الدول، وبصفة خاصة الدول اليت متتلك قدرات كـبرية يف ميـدان    هتيب - ٤ 

الفضاء، أن تسـهم بنشـاط يف حتقيـق هـدف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية                     



A/RES/61/58 

4 

متتنع عن القيام بأيـة أعمـال تتعـارض مـع           ومنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، وأن         
ذلك اهلدف ومع املعاهدات القائمة ذات الصلة، حرصـا علـى صـون السـالم واألمـن الـدوليني                 

 وتعزيز التعاون الدويل؛
 علـى أن مـؤمتر نـزع السـالح، بوصـفه حمفـل التفـاوض املتعـدد             تكرر التأكيـد   - ٥ 

 التفـاوض بشـأن عقـد اتفـاق متعـدد      األطراف الوحيد بشأن نـزع السـالح، لـه دور رئيسـي يف          
اتفاقات متعددة األطراف، حسب االقتضاء، بشأن منع حـدوث سـباق تسـلح يف                أو األطراف

 الفضاء اخلارجي جبميع جوانبه؛
 مـؤمتر نـزع السـالح إىل اسـتكمال دراسـة وحتـديث الواليـة الـواردة يف                   تدعو - ٦ 

صصة يف أقـرب وقـت ممكـن خـالل          ، وإنشاء جلنة خم   )٤(١٩٩٢فرباير  /شباط ١٣مقرره املؤرخ   
 ؛٢٠٠٧دورته لعام 

 يف هذا الصدد بالتقـارب املتزايـد يف وجهـات النظـر بشـأن صـياغة تـدابري              تقر - ٧ 
 من أجل تعزيز الشفافية والثقة واألمن يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛

ــيت تضــطلع بأنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي، وكــذلك     حتــث - ٨  ــدول ال ــدول  ال  ال
املهتمـة باالضــطالع مبثــل هــذه األنشــطة، علــى أن تواصــل إبــالغ مــؤمتر نــزع الســالح بالتقــدم  
احملــرز يف املفاوضــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف، إن وجــدت، بشــأن هــذه املســألة، بغيــة          

 أعماله؛ تسهيل
ــد     تقــرر - ٩  ــة والســتني البن ــدورهتا الثاني ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت

 .“حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي منع”نون املع
 ٦٧اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٦
 


