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  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٥ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/68/411( على تقرير اللجنة األوىل بناء[

  

  تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي - ٦٨/٥٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــا إذ ت ــؤرخ ٦٠/٦٦ إىل قرارا ــانون األول٨ امل ــسمرب / ك  ٦١/٧٥ و ٢٠٠٥دي

 ٢٠٠٧ديـسمرب  / كـانون األول ٥ املـؤرخ  ٦٢/٤٣ و ٢٠٠٦ديـسمرب  / كانون األول٦املؤرخ  

ــؤرخ ٦٣/٦٨و  ــانون األول٢ املــــ ــؤرخ ٦٤/٤٩ و ٢٠٠٨ديــــــسمرب / كــــ ــانون ٢ املــــ  كــــ

ــسمرب /األول ــؤرخ ٦٥/٦٨ و ٢٠٠٩ديـ ــانون األول٨ املـ ــسمرب / كـ ــا ٢٠١٠ديـ  وإىل مقررهـ

  ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢ املؤرخ ٦٦/٥١٧

ــر الــذي قدمــه األمــني العــام يف   وإذ تــشري أيــضا   أكتــوبر / تــشرين األول١٥ إىل التقري

 إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثامنــة واألربعــني والــذي يتــضمن مرفقــه الدراســة الــيت    ١٩٩٣

  ،)١(خرباء حكوميون عن تطبيق تدابري بناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجيأعدها 

ــد تأكيــد    ــضاء اخلــارجي واســتخدامه      وإذ تعي ــدان يف استكــشاف الف  حــق مجيــع البل

  يتفق مع أحكام القانون الدويل، مبا

يـصب    أن منـع حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي أمـر           تأكيد  أيضا تعيدوإذ    

م واألمــن الـدوليني وشـرط أساسـي لتعزيــز التعـاون الـدويل وتوطيــده يف      يف صـاحل صـون الـسال   

  ،جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ديـسمرب  / كـانون األول ٤ باء املـؤرخ  ٤٥/٥٥، يف هذا السياق، إىل قراريها     وإذ تشري   

  فيهمـــاســـلمت اللـــذين ١٩٩٣ديـــسمرب / كـــانون األول١٦ بـــاء املـــؤرخ ٤٨/٧٤ و ١٩٩٠

_______________ 

)١( A/48/305 و Corr.1.  
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 أمهية تدابري بناء الثقـة كوسـيلة        وأكدتمجلة أمور، بضرورة زيادة الشفافية       ، يف اجلمعية العامة 

  جي،لتعزيز اهلدف املتمثل يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلار

 مـؤمتر نـزع الـسالح بـشأن هـذا املوضـوع         أجراهـا  املناقـشات البنـاءة الـيت        وإذ تالحظ   

  واآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء،

 أن االحتـاد الروسـي والـصني قـدما يف مـؤمتر نـزع الـسالح مـشروع                 وإذ تالحظ أيضا    

ل القــوة معاهــدة بــشأن منــع نــشر األســلحة يف الفــضاء اخلــارجي وحظــر التهديــد باســتعما         

  ،)٢(استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي أو

قوامهــا  انتـهاج سياســة  ٢٠٠٤ بــدأت منـذ عــام  )٣( أن دوال عـدة وإذ تالحـظ كــذلك   

  تكون أول دولة تنشر أسلحة يف الفضاء اخلارجي، أال

  أن االحتاد األورويب قدم مـشروعا ملدونـة سـلوك دوليـة غـري ملزمـة قانونـا            وإذ تالحظ   

  م أنشطة الفضاء اخلارجي،يتنظل

 بالعمــل الــذي يــتم يف إطــار جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض    تنــوهوإذ   

الذي يـشكل إسـهاما كـبريا       والسلمية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية         

  ،الطويلاألجل يف  نشطة الفضاء اخلارجيأ استدامة تعزيزيف 

 حمــددة إســهام الــدول األعــضاء الــيت قــدمت إىل األمــني العــام مقترحــات   حــظوإذ تال  

 مـن  ١بشأن تدابري دولية لكفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمـال الفـضاء اخلـارجي عمـال بـالفقرة                   

 مـن  ٢ والفقـرة  ٦٣/٦٨ مـن القـرار   ٢ والفقـرة  ٦٢/٤٣ من القـرار   ٢ والفقرة   ٦١/٧٥القرار  

  ،٦٤/٤٩القرار 

ني  فريـق اخلـرباء احلكـومي   ٢٠١٣  و٢٠١٢ بالعمل الـذي أجنـزه يف عـامي    ترحبوإذ    

الذي شكله األمني العام، علـى أسـاس التوزيـع اجلغـرايف العـادل، ليجـري دراسـة بـشأن تـدابري                     

  كفالة الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي،

 املعـين   مبذكرة األمني العام اليت حييل ا تقرير فريق اخلـرباء احلكـوميني       ترحب  - ١  

  ؛)٤(شطة الفضاء اخلارجيبتدابري كفالة السفافية وبناء الثقة يف أن

_______________ 

 .CD/1839انظر  )٢(

ــستان     )٣( ــا وطاجيكـــ ــيالروس وســـــري النكـــ ــل وبـــ ــا وإندونيـــــسيا والربازيـــ ــي وأرمينيـــ ــاد الروســـ االحتـــ
  .وكازاخستان وقريغيزستان

)٤( A/68/189. 
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ــى     تــشجع  - ٢   ــا عل ــى أن تعمــل إىل أقــصى حــد ممكــن عملي ــدول األعــضاء عل   ال

 عـن طريـق   استعراض وتنفيذ التـدابري املقترحـة لكفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة الـواردة يف التقريـر                    

  ؛اآلليات الوطنية املناسبة وعلى أساس طوعي ومبا يتسق مع املصاحل الوطنية للدول األعضاء

 تــدابري كفالـــة الــشفافية وبنــاء الثقــة يف جمــال الفـــضاء      لزيــادة تعزيــز  ، تقــرر   - ٣  

ــزع        ــة ن ــسلمية وهيئ ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــل إىل جلن اخلــارجي، أن حتي

  السالح ومؤمتر نزع السالح، حسب االقتضاء، التوصيات الواردة يف التقرير للنظر فيها؛

عــام أن يعمــم التقريــر علــى ســائر الكيانــات واملؤســسات  إىل األمــني التطلــب  - ٤  

املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، لكي يتسىن هلا تقدمي املساعدة على النحو املناسـب تيـسريا     

  فعال؛على حنو   والتوصيات الواردة فيهالنتائجلتنفيذ 

ـــ تــــشجع  - ٥   دة  الكيانــــات واملؤســــسات املعنيــــة التابعــــة ملنظومــــة األمــــم املتحـ

   يف التقرير؛الواردةتنسق على النحو املناسب املسائل املتعلقة بالتوصيات  أن على

ــرر  - ٦   ــستني      تقـ ــعة والـ ــدورا التاسـ ــت لـ ــال املؤقـ ــدول األعمـ ــدرج يف جـ  أن تـ

 يف إطـار  ”تدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي   “الفرعي املعنون    البند

  .”الح العام الكاملنزع الس“البند املعنون 

  ٦٠اجللسة العامة 

 ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٥

 

  


