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 الدورة الثامنة والستون
         من جدول األعمال٩٧البند 

  منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي    
    

  تقرير اللجنة األوىل    
  

  )مجهورية إيران اإلسالمية (بارغو سيفيالسيد خوداداد : املقرر
  

  مقدمة  -أوال   
ــون    - ١ ــد املعن ــسلح يف ال  ”أُدرج البن ــع حــدوث ســباق ت ــمن  جــدول يف“ ضاء اخلــارجيف

كـانون   ٣ املـؤرخ    ٦٧/٣٠األعمال املؤقـت لدورة اجلمعية العامـة الثامنـة وفقـا لقـرار اجلمعيـة               
  .٢٠١٢ديسمرب /األول

ــة، املعقــودة يف     - ٢ ــة  ٢٠١٣ســبتمرب / أيلــول٢٠ويف اجللــسة العامــة الثاني ، قــررت اجلمعي
ول أعماهلـــا وأن حتيلـــه إىل  وصـــية املكتـــب، أن تـــدرج البنـــد يف جـــد    العامـــة، بنـــاء علـــى ت  

  .األوىل اللجنة
  / تــــــشرين األول٤وقــــــررت اللجنــــــة األوىل، يف جلــــــستها الثانيــــــة املعقــــــودة يف    - ٣

، إجراء مناقشة عامة بشأن مجيع بنود نزع السالح واألمن الدويل احملالـة إليهـا،         ٢٠١٣أكتوبر  
ــن   أي ــود م ــ. ١٠٧ إىل ٨٩البن ــرة      وأج ــود يف الفت ــك البن ــشأن تل ــة ب ــشة عام ــة مناق رت اللجن
أكتـوبر، وتبادلـت اآلراء   / تشرين األول ١٦ و   ١٤أكتوبر ويومي   / تشرين األول  ١١إىل   ٧ من

مع املمثل السامي لشؤون نزع السالح بشأن متابعة القرارات واملقررات املتخذة يف الـدورات              
 ومـن   ١٨  و ١٧جلـسة يـومي      ١٢ أيـضاً    وعقـدت اللجنـة   ). A/C.1/68/PV.3-9انظـر   (السابقة  

ــشرين األول٣٠ إىل ٢٨، مث مــن ٢٥ إىل ٢١ ــد    / ت ــشات مواضــيعية وعق ــوبر إلجــراء مناق أكت
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وُعرضـت مـشاريع القـرارات      ). A/C.1/68/PV.10-21انظـر   (حلقات نقاش مع خرباء مـستقلني       
ىل  إ ٢١ ومـن    ١٨  و ١٧ املعقـودة يـومي      ٢٥إىل   ١٠ وجرى النظر فيها خـالل اجللـسات مـن        

ــوبر ويف / تــــشرين األول٣١ إىل ٢٨، مث مــــن ٢٥ ــوفمرب / تــــشرين الثــــاين٥  و٤  و١أكتــ   نــ
واختـــذت اللجنـــة إجـــراءات بـــشأن مجيـــع مـــشاريع القـــرارات   ). A/C.1/68/PV.10-25انظـــر (

ــسات   ــررات يف اجللــ ــودة يف ٢٥ إىل ٢٢واملقــ ــشرين األول٣١، املعقــ ــوبر و/ تــ  ٤  و١ أكتــ
  ).A/C.1/68/PV.22-25انظر (نوفمرب  /تشرين الثاين ٥ و
  .ومل ُتقدم أي وثائق للنظر فيها يف إطار هذا البند  - ٤
  

  A/C.1/68/L.41النظر يف مشروع القرار   -ثانياً   
ــسة   - ٥ ــشرين األ٣١، املعقــودة يف ٢٢يف اجلل ــوبر، عــرض ممثــل ســري النكــا  /ول ت  ،أكت

ندونيــسيا وأوغنــدا وبوركينــا فاســو واجلزائــر واجلمهوريــة د الروســي وإكــوادور وإباســم االحتــا
نـد  الدومينيكية وسـري النكـا، وغواتيمـاال وكوبـا وليبيـا ومـصر ومنغوليـا وميامنـار ونيبـال واهل                   

ــ”وهنـــدوراس، مـــشروع قـــرار بعنـــوان    “دوث ســـباق تـــسلح يف الفـــضاء اخلـــارجي منـــع حـ
)A/C.1/68/L.41( .وبعــد ذلــك، انــضمت الــدول التاليــة أمساؤهــا إىل مقــدمي مــشروع القــرار :

ــيالروس      ــنغالديش وبـ ــل وبـ ــستان والربازيـ ــستان وباكـ ــواي وأوزبكـ ــا وأوروغـ األردن وأرمينيـ
وترينيــداد وتوبــاغو ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة ومجهوريــة كوريــا الــشعبية الدميقراطيــة         

ــسنغال  و ــاموا والـ ــابوي وسـ ــال    وزمبـ ــراق وفرتويـ ــصني والعـ ــسورية والـ ــة الـ ــة العربيـ   اجلمهوريـ
  . وقريغيزستان وكازاخستان والكامريون وكينيا وماليزيا ونيجرييا) البوليفارية - مجهورية(
 بتصويت مـسجل  A/C.1/68/L.41ويف اجللسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    - ٦

وكـان  ). ٧انظر الفقـرة    ( صوتا مقابل ال أحد، مع امتناع عضوين عن التصويت           ١٧٥بأغلبية  
  :التصويت على النحو التايل

  :املؤيدون
إســبانيا، االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إريتريــا،      

ــست   ــدورا،     أســتراليا، إســتونيا، أفغان ــودا، أن ــوا وبرب ــا، أنتيغ ــا، أملاني ان، إكــوادور، ألباني
ــا    ــدا، أوكراني ــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوغن ــة  ،إندوني  اإلمــارات العربي

، أيرلنـــدا، أيـــسلندا، إيطاليـــا، بـــابوا غينيـــا  ) اإلســـالمية-مجهوريـــة (املتحـــدة، إيـــران 
ازيـل، بربـادوس، الربتغـال، بـروين        اجلديدة، باراغواي، باكستان، باالو، البحرين، الرب     

ــا        ــسوانا، بوركين ــان، بوت ــنن، بوت ــا، ب ــنغالديش، بنم ــا، ب ــسالم، بلجيكــا، بلغاري دار ال
، بـــريو، ) متعـــددة القوميـــات-دولـــة (فاســـو، البوســـنة واهلرســـك، بولنـــدا، بوليفيـــا  
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بــيالروس، تايلنــد، تركمانــستان، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، توفــالو، تــونس،   
 ليشيت، جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائـر، جـزر البـهاما، جـزر القمـر،             - ، تيمور تونغا

ــشيكية،         ــة الت ــا الوســطى، اجلمهوري ــة أفريقي ــال، مجهوري ــزر مارش ــليمان، ج ــزر س ج
ــدة،     ــا املتحـ ــة ترتانيـ ــة الـــسورية، مجهوريـ ــة العربيـ ــة، اجلمهوريـ ــة الدومينيكيـ اجلمهوريـ

 الدميقراطيــة ميقراطيــة، مجهوريــة الو لــشعبية الدمجهوريــة كوريــا، مجهوريــة كوريــا ا   
الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسـالفية سـابقا، مجهوريـة مولـدوفا، جنـوب أفريقيـا،               
جنــوب الــسودان، جورجيــا، جيبــويت، الــدامنرك، روانــدا، رومانيــا، زامبيــا، زمبــابوي، 
ســاموا، ســان مــارينو، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســري النكــا، الــسلفادور،    

ند، الــسودان، ســورينام، الــسويد، ينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلكيا، ســلوفســلوفا
سويسرا، سرياليون، شـيلي، صـربيا، الـصني، العـراق، عمـان، غامبيـا، غانـا، غرينـادا،                  

 -مجهوريـة   (واتو، فرنسا، الفلبني، فرتويال      بيساو، فان  - غواتيماال، غيانا، غينيا، غينيا   
 فييــت نــام، قــربص، قطــر، قريغيزســتان، كــابو فــريدي،   ، فنلنــدا، فيجــي،)البوليفاريــة

كازاخــــستان، الكــــامريون، كرواتيــــا، كمبوديــــا، كنــــدا، كوبــــا، كــــوت ديفــــوار، 
كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيـا، التفيـا، لبنـان، لكـسمربغ، ليربيـا،              

ر، املغـرب،   ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مايل، ماليزيـا، مدغـشقر، مـص           
ــا العظمــى       ــسعودية، اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة ال ــديف، اململكــة العربي املكــسيك، مل

ــاك      ــق، مون ــشيوس، موزامبي ــا، موري ــا، موريتاني ــشمالية، منغولي ــدا ال ــار، وأيرلن و، ميامن
، ناميبيا، النـرويج، النمـسا، نيبـال، النيجـر، نيجرييـا،            ) املوحدة -واليات  (ميكرونيزيا  

ــيمن،     نيكــاراغوا، ني ــان، ال ــدا، الياب ــا، هولن ــدوراس، هنغاري ــد، هن ــدا، هــاييت، اهلن وزيلن
  . اليونان
  :املعارضون
  .ال أحد  
  :املمتنعون
  .إسرائيل، الواليات املتحدة األمريكية  
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  توصيات اللجنة األوىل  -ثالثاً   
  :توصي اللجنة األوىل اجلمعية العامة باعتماد مشروع املقرر التايل  - ٧

  
  سباق تسلح يف الفضاء اخلارجيمنع حدوث     

  
  ،إن اجلمعية العامة  
ــسلم   ــارجي      إذ تـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ ــاء يف استكـ ــشرية مجعـ ــشتركة للبـ ــصلحة املـ  باملـ

  واستخدامه يف األغراض السلمية،
يف   رغبة مجيع الدول يف أن يكـون استكـشاف الفـضاء اخلـارجي، مبـا               وإذ تعيد تأكيد    

واستخدامه ألغراض سلمية، وأن يكون ذلك لفائـدة        ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،      
  العلمي، مجيع البلدان ولصاحلها، بصرف النظر عن درجة تطورها االقتصادي أو

 أحكــام املــادتني الثالثــة والرابعــة مــن معاهــدة املبــادئ املنظمــة   وإذ تعيــد أيــضا تأكيــد  
لـك القمـر واألجـرام    ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذ         

  ،)١(السماوية األخرى
 إىل التزام مجيع الدول بأن تتقيـد يف عالقاهتـا الدوليـة، مبـا يف ذلـك أنـشطتها          وإذ تشري   

  التهديد باستعماهلا، الفضائية، بأحكام ميثاق األمم املتحدة فيما يتعلق باستعمال القوة أو
ة اجلمعيــة العامــة االســتثنائية   مــن الوثيقــة اخلتاميــة لــدور ٨٠ الفقــرة وإذ تعيــد تأكيــد  
 اليت ورد فيها أنـه للحيلولـة دون حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي                      )٢(العاشرة

  اختاذ مزيد من التدابري وإجراء مفاوضات دولية مناسبة وفقا لروح املعاهدة،
ــشري   ــا باملقت     وإذ ت ــسألة، وإذ حتــيط علم ــذه امل ــة هب ــسابقة املتعلق ــا ال رحــات  إىل قراراهت

ــة وبالتوصــيات       ــا العادي ــا االســتثنائية العاشــرة ويف دوراهت ــة يف دورهت ــة العام ــة إىل اجلمعي املقدم
  املقدمة إىل أجهزة األمم املتحدة املختصة وإىل مؤمتر نزع السالح،

 بأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي من شـأنه أن حيـول دون                وإذ تسلم   
  طر جسيم،تعرض السالم واألمن الدوليني خل

__________ 
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهدات املتحدة، األمم  )١(  
 .١٠/٢ -القرار دإ   )٢(  



A/68/409  
 

13-49217 5/7 
 

 على األمهيـة القـصوى لالمتثـال بدقـة التفاقـات احلـد مـن األسـلحة ونـزع                    تشددوإذ    
السالح القائمة واملتصلة بالفضاء اخلارجي، مبا فيها االتفاقات الثنائية، وللنظـام القـانوين القـائم           

  فيما يتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي،
ــعة النطــاق يف النظــ   وإذ تــرى   ــساري علــى الفــضاء     أن املــشاركة الواس ام القــانوين ال

  اخلارجي ميكن أن تسهم يف تعزيز فعاليته،
 أن اللجنــة املخصــصة ملنــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي،    وإذ تالحــظ  

، وسـعيا منـها   ١٩٨٥أخذت يف اعتبارها اجلهود السابقة اليت بذلتها منـذ إنـشائها يف عـام              وقد
ــة، وا   ــد خمتلــف املــسائل واالتفاقــات   إىل حتــسني أدائهــا مــن حيــث النوعي صــلت دراســة وحتدي

واملقترحات القائمة واملبادرات اليت ستتخذ يف املـستقبل ملنـع حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء             
اخلــــارجي، وأن هــــذا قــــد أســــهم يف فهــــم أفــــضل لعــــدد مــــن املــــشاكل وتــــصور أوضــــح  

  املواقف، ملختلف
اضـات مـن حيـث املبـدأ علـى           أنه مل تثر يف مؤمتر نـزع الـسالح اعتر          وإذ تالحظ أيضا    

إعادة إنشاء اللجنة املخصصة، رهنا بالقيام من جديـد بدراسـة الواليـة الـواردة يف مقـرر مـؤمتر                    
  ،)٣(١٩٩٢فرباير / شباط١٣نزع السالح املؤرخ 

 على أن اجلهود الثنائيـة واملتعـددة األطـراف مـن أجـل منـع حـدوث سـباق                    تشدد وإذ  
ها اآلخر، وإذ تأمل يف أن تتمخض تلـك اجلهـود عـن             تسلح يف الفضاء اخلارجي يكمل كل من      

  نتائج حمددة يف أقرب وقت ممكن،
 بــضرورة النظــر يف اختــاذ تــدابري أخــرى ســعيا إىل التوصــل إىل اتفاقــات  واقتناعــا منــها  

ثنائية ومتعددة األطراف فعالة ميكن التحقق منها، بغرض منع حدوث سباق تـسلح يف الفـضاء        
  يح الفضاء اخلارجي،اخلارجي، مبا يف ذلك تسل

 أن االســتخدام املتزايــد للفــضاء اخلــارجي يزيــد احلاجــة إىل تعزيــز اجملتمــع    وإذ تؤكــد  
  الدويل للشفافية وتوفري معلومات أفضل،

ــشري   ــسابقة، وال   وإذ ت ــا ال ــسياق إىل قراراهت ــذا ال ــرارات    يف ه ــيما الق ــاء٤٥/٥٥س   ب
 ١٩٩٢ديـسمرب   / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٤٧/٥١  و ١٩٩٠ديسمرب  / كانون األول  ٤املؤرخ  

، الــيت أعــادت فيهــا تأكيــد أمــور  ١٩٩٣ديــسمرب / كــانون األول١٦ ألــف املــؤرخ ٤٨/٧٤ و
نها أمهية تـدابري بنـاء الثقـة كوسـيلة تفـضي إىل كفالـة بلـوغ هـدف منـع حـدوث سـباق                        عدة م 

  اخلارجي، تسلح يف الفضاء
__________ 

 .٧٦ ، الفقرة(A/47/27) ٢٧الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم : نظرا  )٣(  

http://undocs.org/ar/A/RES/45/55�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 47/51�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 48/74�
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   لفوائد تدابري بناء الثقة وإرساء األمن يف امليدان العسكري،وإدراكا منها  
اتفاقـات دوليـة ملنـع حـدوث       بأن املفاوضات من أجل إبرام اتفـاق دويل أو        وإذ تسلم   

زالـت متثـل مهمـة ذات أولويـة ملـؤمتر نـزع الـسالح وأن                  الفـضاء اخلـارجي مـا      سباق تـسلح يف   
  املقترحات احملددة بشأن تدابري بناء الثقة ميكن أن تشكل جزءا ال يتجزأ من تلك االتفاقات،

 املناقــشات البنــاءة واملنظمــة الــيت دارت حتديــدا حــول منــع وإذ تالحــظ مــع االرتيــاح  
 ٢٠١٠  و٢٠٠٩ارجي يف مؤمتر نزع الـسالح يف األعـوام      حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخل     

  ،٢٠١٣ و ٢٠١٢ و ٢٠١١ و
أن االحتــاد الروســي والــصني عرضــا يف مــؤمتر نــزع الــسالح مــشروع        وإذ تالحــظ   

ــع    ــة مبنـ ــدة املتعلقـ ــوة     املعاهـ ــتعمال القـ ــد باسـ ــارجي والتهديـ ــضاء اخلـ ــلحة يف الفـ ــع األسـ وضـ
  ،)٤( اخلارجياستعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء أو

 ٢٠٠٩بقــرار مــؤمتر نــزع الــسالح إنــشاء فريــق عامــل لدورتــه لعــام  وإذ حتــيط علمــا   
ملناقشة كافة املسائل املتعلقة مبنع حدوث سباق تسلح يف الفـضاء اخلـارجي مناقـشة موضـوعية                 

  مقيدة، غري
ــد   - ١   ــسلح يف الفــضاء اخلــارجي     تعيــد تأكي ــع حــدوث ســباق ت ــة مــسألة من  أمهي

يف حتقيـق ذلـك اهلـدف املـشترك، مبـا يتفـق مـع                 واستعداد مجيع الـدول للمـسامهة      وطابعها امللح 
ــضاء          ــتخدام الف ــدان استكــشاف واس ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظم ــدة املب ــام معاه أحك

  ؛)١(اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
املخصــصة ملنــع ، علــى حنــو مــا جــاء يف تقريــر اللجنــة   تعيــد تأكيــد تــسليمها   - ٢  

حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، بأن النظام القانوين الـساري علـى الفـضاء اخلـارجي              
يكفل يف حد ذاته منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي وبأنـه يـؤدي دورا هامـا يف          ال

منــع حــدوث ســباق تــسلح يف تلــك البيئــة وبــضرورة توطيــده وتعزيــزه وزيــادة فعاليتــه وبأمهيــة  
  تثال بدقة لالتفاقات القائمة، الثنائية واملتعددة األطراف على حد سواء؛االم

 على ضرورة اختاذ مزيد من التـدابري الـيت تنطـوي علـى أحكـام مناسـبة                  تشدد  - ٣  
  فعالة للتحقق منعا حلدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي؛

يف ميـدان   جبميع الدول، وبصفة خاصة الدول اليت متتلك قدرات كـبرية   هتيب  - ٤  
الفضاء، أن تـسهم بنـشاط يف حتقيـق هـدف اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                     

__________ 
  .CD/1839انظر   )٤(  
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ومنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي وأن متتنـع عـن القيـام بأيـة أعمـال تتعـارض مـع          
ــسالم واألمــن        ذلــك اهلــدف ومــع املعاهــدات القائمــة يف هــذا الــصدد، حرصــا علــى صــون ال

  لتعاون الدويل؛الدوليني وتعزيزا ل
 أن ملؤمتر نزع السالح، بوصفه املنتدى املتعدد األطـراف الوحيـد            تكرر تأكيد   - ٥  

للتفاوض بـشأن نـزع الـسالح، دورا رئيـسيا يف التفـاوض بـشأن عقـد اتفـاق متعـدد األطـراف                       
اتفاقــات متعــددة األطــراف، حــسب االقتــضاء، فيمــا يتعلــق مبنــع حــدوث ســباق تــسلح يف    أو

   جبميع جوانبه؛الفضاء اخلارجي
 مؤمتر نزع السالح إىل إنـشاء فريـق عامـل يف إطـار بنـد جـدول أعمالـه           تدعو  - ٦  
يف أقـرب وقـت ممكـن خـالل دورتـه      ‘‘ منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي   ’’املعنون  

  ؛٢٠١٤لعام 
، يف هذا الصدد، بالتقارب املتزايد يف وجهات النظر بـشأن وضـع تـدابري               تنوه  - ٧  
  لشفافية والثقة واألمن يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛لتعزيز ا

 الـدول الـيت تقـوم بأنـشطة يف الفـضاء اخلـارجي والـدول املهتمـة بالقيـام                    حتث  - ٨  
بأنــشطة مــن هــذا القبيــل علــى أن تبقــي مــؤمتر نــزع الــسالح علــى علــم بالتقــدم احملــرز يف            

  أن هذه املسألة، إن وجد، تسهيال ألعماله؛املفاوضات الثنائية واملتعددة األطراف بش
البنــد التاســعة والــستني  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا تقـــرر  - ٩  
  .“منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي”املعنون 

  
  
  
  


