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الدورة الخامسة والسبعون

اللجنة األولى

البند ( 101أ) من جدول األعمال

منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي :منع حدوث

سباق تسلح في الفضاء الخارجي

إسبانيا ،وأستراليا ،وألمانيا ،وأوكرانيا ،والبرتغال ،وبولندا ،وتشيكيا ،والجبل األسود ،وجورجيا ،ورومانيا،

وسلللللوفا يا ،وسللللويسللللرا ،وسلللل رال ون ،و لللل لي ،وفرنسللللا ،وات يا ،ول توانيا ،وم وا ،والممللة المت دة
لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،وهنغاريا ،والوايات المت دة األمريكية ،واليابان :مشروع القرار

ال د من التهديدات الفضللللللا ية قن عريي معاي ر ووواقد ومباد تضللللللبو أنما السلللللللو

المسؤول

إن الجمعية العامة،
إذ تؤكد من جديد أن القانون الدولي ،بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة ،ينطبق على األنشـ ــطت التي

تُنفذ في الفض ــال الجا،جي ،و مق جمال الدول في اش ــتاش ــام واش ــتجداا الفض ــال الجا،جي ون تميي من أ
نوع ،على أشاس المساواة ووفقا للقانون الدولي،

وإذ تش ر إلـ ــى ريا ،ا  50/68المؤ،خ  5كانون األول /يسمبي  2013و  32/74المؤ،خ  12كانون

األول /يسمبي ،2019

وإذ تشلللدد على أهمات الحفاظ على الفضـ ــال الجا،جي هوبـ ــفل هي ت شـ ــلمات وآمنت ومسـ ــتقية ومةمونت

ومس ـ ــتدامت بما ياو بالنفل على ال مال ،وعلى المس ـ ــاهمت الابيية التي تقدم ا أنش ـ ــطت الفض ـ ــال الجا،جي في

التنمات االجتماعات واالرتصا يت والالمات والتانولوجات ،وكذلك في تحقيق السالا واألمن الدوليين،
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وإذ تؤكد من جديد مااهدة المبا ئ المنظمت ألنشـطت الدول في ميدان اشــتاشــام واشــتجداا الفضــال

الجا،جي ،بما في ذلك القمي واألجياا الس ـ ـ ـ ــماو ت األ ي ( ،)1وااللت امات التي تقل على عاتق الدول األطيام
في المااهدة باش ـ ــتاش ـ ــام واش ـ ــتجداا الفض ـ ــال الجا،جي بما ياو بالنفل على جمال البلدان و جدا مص ـ ــالح ا

جماا ا ،وباالشتيشا بمبدأ التااون والمساعدة المتبا لت،

وإذ ترحب باعتما ل نت اشتجداا الفضال الجا،جي في األغياض السلمات في و،ت ا الثانات والستين

مؤ اي المبا ئ التوجي ات الشــتدامت أنشــطت الفضــال الجا،جي في األمد البايد( ،)2التي يمكن أن يكون لتنفيذها

أثي إي اهي على السالا واألمن الدوليين،

وإذ ت ث جمال الدول أن تظل ،عند قاام ا هتطو ي أنش ـ ـ ـ ـ ــطت ا الفض ـ ـ ـ ـ ــاذات والتجطا ل ا وتنفيذها،

ملت مت باشتاشام الفضال الجا،جي واشتجدامل في األغياض السلمات ،وأن تمتنل عن القااا بةنشطت تتاا،ض

مل الت امات ا بموجب القانون الدولي ،بما في ذلك األنشـ ــطت التي يمكن أن ت د رد،ة أ
اشتجداا الفضال الجا،جي واشتاشافل بحي ت ،شوال في الحاضي أو في المستقبل،

ولت من الدول على

وإذ تؤكد أن إنتاج طاا مدا ،يبقى ألمد طو ل بســبب التدميي المتامد للمنظومات الفضــاذات ي د

من طي االبـ ــطدامات في المدا ،وا تمال وروع االت من شـ ــول الف م وشـ ــول التقديي من شـ ــةن ا أن تؤ

إلى الن اع،

وإذ تؤكد من جديد بةن منل دوث شـ ـ ــباق تسـ ـ ــلا في الفضـ ـ ــال الجا،جي من شـ ـ ــةنل أن يحول ون

تايض السالا واألمن الدوليين لجطي جسام،
ّ

وإذ تش ر إلى الدو ،اليذاســي لمؤتمي ن ع الســال في المســاذل المتالقت بمنل نشــول شــباق تســلا في

الفضـ ـ ـ ــال الجا،جي من جمال جوانبل ،بما في ذلك تسـ ـ ـ ــلاا الفضـ ـ ـ ــال الجا،جي وتوجال الت ديدات من القد،ات
القاذمت على األ،ض ،وإلى المسـ ـ ـ ـ ــؤولاات ذات الصـ ـ ـ ـ ــلت المنوطت بالل نت األولى التابات لل م ات الاامت وهي ت

ن ع السال ،

وإذ ت حظ التقدا السـ ـ ــي ل في تانولوجاات المنظومات الفضـ ـ ــاذات ،وهي تانولوجاات يمكن أن يكون

الشـ ــتجدام ا آثا ،إي اهات أو شـ ــلبات على األمن الدولي ،وإذ تسـ ــاى إلى ف م كال تتصـ ــيم الدول في ضـ ــول

هذه التطو،ات،

وإذ تسللل بةن ال و اليامات إلى منل دوث شــباق تســلا ومنل الن اعات من أن تنشــة في الفضــال

الجا،جي أو تمتد إلال ي ب أن تش ــمل النظي في اش ــتجداا جمال التانولوجاات والوش ــاذل الممكنت ،شـ ـوال على

األ،ض أو في الفضال الجا،جي،

وإذ يؤكد أن اش ـ ـ ـ ـ ـ ــتجداا هذه التانولوجاات والوش ـ ـ ـ ـ ـ ــاذل ألغياض ال تتفق مل أهدام الحفاظ على

االش ـ ــتقيا ،واألمن الدوليين ،بما في ذلك اش ـ ــتجدام ا ض ـ ــد اإش ـ ــا،ات الموج ت إلى المشـ ـ ـ لين والمس ـ ــتجدمين

وال ااكل األشاشات األ،ضات الداعمت للمنوظمات الفضاذات ،يمكن أن يؤ

إلى االعتقا هوجو أ طا ،و مكن

_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843 )1
( )2الوثاذق اليشمات لل م ات الاامت ،الدو،ة اليابات والسباون ،الملحق ،رم  ،)A/74/20( 20الميفق الثاني.
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أن تاون لل آثا ،م ع عت للس ـ ـ ـ ـ ـ ــالا واألمن على األ،ض ،وأن هذه الت ديدات موجو ة بالفال في الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــال

الجا،جي وعلى األ،ض،

وإذ تسلل بضــيو،ة أن تســاى الدول إلى ت نب والتجفال من دة اآلثا ،المحتمل أن تمس بالســالا

واألمن بسـ ــبب الحوا ث أو شـ ــول التوابـ ــل أو اناداا الشـ ــفامات ،األمي الذ يمكن أن يؤ

وتصايد التوتيات ،و س م في نشول شباق تسلا،

إلى شـ ــول التقديي

وإذ تدر التحديات التي تواجل التحقق الفالي من رد،ات األجسـ ــاا الفضـ ــاذات ،يث يمكن أن تاون

ل ا تطباقات مدنات وعس ــكي ت على د شـ ـوال ،كما تواجل تفس ــيي ش ــلو تلك األجس ــاا أو مايفت إن كان

المنظومات شــتُســتجدا ألغياض ال تتفق مل أهدام بــون األمن واالشــتقيا ،الدوليين ،وتايد في الور
التةكيد على أن التحقق هو أ د الانابي ال امت من جمال الصكو المتالقت هن ع السال ،

هذه

نفســل

وإذ تشل ر إلى وجوب أن تامل جمال الدول مااً للحد من األ طا ،التي ت د المنظومات الفضــاذات
من الل موابـ ــلت تطو ي وتنفيذ المااييي والقواعد والمبا ئ المتالقت بةنماس السـ ــلو المسـ ــؤول ه دم اإبقال

على الفض ــال الجا،جي هي ت ش ــلمات وآمنت ومس ــتقية ومةمونت ومس ــتدامت ،األمي الذ يمكن أن يسـ ـ م ،س ــب

االرتضال و ون إجحام ،في الدفل ردما بالنظي في وضل بكو مل مت رانوناً في هذا الم ال،

وإذ تسللللللل بةهمات االلت اا التاا من الميأة واليجل ومشـ ـ ـ ــا،كت ما على ردا المسـ ـ ـ ــاواة في المنارشـ ـ ـ ــات

المتالقت بالحد من األ طا ،الفض ـ ــاذا ت عن طي ق أنماس الس ـ ــلو المس ـ ــؤول ،وبض ـ ــيو،ة تقيام اآلثا ،المجتلفت

المحتمل نشوؤها عن هذه الت ديدات،
-1

تؤكد أن جمال الدول ي ب أن تقوا بةنشـ ـ ــطت ا في م ال اشـ ـ ــتاشـ ـ ــام الفضـ ـ ــال الجا،جي

واشــتجدامل ،بما في ذلك القمي واألجياا الســماو ت األ ي  ،في انسـ اا مل القانون الدولي ،بما في ذلك ميثاق

األمم المتحدة ،وتحث الدول األعضـ ـ ـ ـ ــال على أ ذ هذه المسـ ـ ـ ـ ــةلت باين االعتبا ،عند وضـ ـ ـ ـ ــل شـ ـ ـ ـ ــااشـ ـ ـ ـ ــات ا

المتالقت بالفضال؛
-2

ظمت الشتاشام
تشجع الدول التي لم تنضم باد إلى األطيام في المااهدات الدولات المن ِّّ

-3

تعرب عن ،غبت ا في أن تتوبــل جمال الدول األعضــال إلى ف م مشــتي ألفضــل الســبل

الفضــال الجا،جي واشــتجدامل على النظي في التصــديق على تلك المااهدات أو االنضــماا إلي ا وفقاً لقوانين ا
الوطنات وعلى إ ،اج ا في تشي اات ا الوطنات؛
للامل على الحد من األ طا ،التي ت د المنظومات الفضـ ـ ــاذات من أجل اإبقال على الفضـ ـ ــال الجا،جي هي ت

شلمات وآمنت ومستقية ومستدامت ،الات من شباق التسلا والن اع ،بما ياو بالنفل على ال مال ،وأن تنظي في

إنشال رنوات لالتصال المباشي لتدهيي ما رد ُيتصو ،أنل ت ديدات؛
-4

تدقو الدول األعض ـ ـ ـ ــال وال ات ذات ميك الميارب في مؤتمي ن ع الس ـ ـ ـ ــال وهي ت ن ع

الس ــال إلى إهالغ هاتين ال ي تين ،على أش ــاس طوعي ،بس ــااش ــات ا أو اش ــتياتا اات ا أو عقيدت ا الوطنات في

م ال أمن الفضال ،وفقا للواليات المنوطت بال ي تين و عما ل ما؛
-5

تشللللللجع الدول األعض ـ ـ ــال على بحث الت ديدات والمجاطي األمنات القاذمت والمحتملت التي

تتايض ل ا المنظومات الفضـ ـ ــاذات ،بما في ذلك المجاطي الناش ـ ـ ـ ت عما يكون في الفضـ ـ ــال الجا،جي أو على

األ،ض من أعمال أو أنش ــطت أو منظومات ،وعلى توب ــال األعمال واألنش ــطت التي يمكن اعتبا،ها مس ــؤولت

20-14074

3/4

A/C.1/75/L.45/Rev.1

أو غيي مس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولـت أو تنطو على ت ـديـد ،وتحـديـد أثيهـا المحتمـل على األمن الـدولي ،وعلى تبـا ل األفاـا،

ماما هين ا بشــةن موابــلت تطو ي وتنفيذ المااييي والقواعد والمبا ئ المتالقت بةنماس الســلو المســؤول ،وبشــةن
الحد من مجاطي شول الف م وشول التقديي ماما يتالق بالفضال الجا،جي؛
-6

تطلب إلى األمين الااا أن يلتمس ،في نطاق الموا ،المتا ت ،آ،ال الدول األعضـال بشـةن

المسـ ــاذل المشـ ــا ،إلي ا في الفقية السـ ــابقت وأن يقدا تقي اي موضـ ــوعاا مشـ ــفوعا بميفق يتضـ ــمن هذه اآل،ال إلى
ال م ات الاامت في و،ت ا السا شت والسباين ،لاي توابل الدول األعضال منارشات ا؛
-7

تقرر أن تد،ج في جدول األعمال المؤر

لدو،ت ا السا شت والسباين البند الفيعي المانون

”الحد من الت ديدات الفض ــاذات عن طي ق مااييي ورواعد ومبا ئ تض ــب أنماس الس ــلو المس ــؤول“ في إطا،

البند المانون ”منل دوث شباق تسلا في الفضال الجا،جي“.
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