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قرار اتخذته الجمعية العامة في  24كانون األول/ديسمبر 2017
[بناء على تقرير اللجنة األوىل (])A/72/407

 - 250/72تدابير عملية أخرى لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي
إن الجمعية العامة،
إذ تشييير إىل قراراهتا  31/71و  32/71املؤرخني  5كانون األول/ديس ــم  2016و 90/71
املؤرخ  6كانون األول/ديسم  ،2016وإىل قراراهتا األخرى بشأن هذا املوضوع،
وإذ تشجع مجيع الدول على اإلسهام بنشاط يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي،
وخاصـ ــة وضـ ــع أسـ ــلحة يف الفضـ ــاء اخلارجي ،ض ـ ـ عن اسـ ــت دام القوة ضـ ــد األجسـ ــام الفضـ ــا ية ،ب ية
تش ــجيع وت ايا الت اون الدوجم يف اال اس ــتضش ــار الفض ــاء اخلارجي واس ــت دام يف األ را الس ــلمية،
هبدر بناء اتمع بشري جيم مستقبل مشرتك،
وإذ تسلم بأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي ،وخاصة وضع أسلحة يف الفضاء
اخلارجي ،من شأن أن حيول دون ت ر الس م واألمن الدوليني خلطر جسيم،
وإذ تؤكد من جديد أن ينب ي دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وا ا تدابا عملية يف إفار البحع عن اتفاقا ملنع
حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي،
وإذ تسييلم بالدور واملســؤولية الر يســيني ملؤ ر ناع الس ـ و يف التفاو
مت ددة األفرار بشأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي،

بشــأن اتفاق أو اتفاقا

 - 1تعرب عن أسي ي ي ييف ا البالغ إزاء حالة اجلمود اليت يش ـ ـ ـ ـ ــهدها عمل مؤ ر ناع السـ ـ ـ ـ ـ ـ و
منذ سـ ـ ــنوا  ،وتتطلع إىل أن ي ود املؤ ر إىل االضـ ـ ــط ع بواليت بوصـ ـ ــف املنتدى ال املي املت دد األفرار
الوحيد للتفاو بشأن ناع الس و؛
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 - 2تحث مؤ ر ناع السـ ـ ـ ـ ـ و على االتفاق على برنامز عمل متوازن وش ـ ـ ـ ــامل وتنفيذ يف
أقرب رصة ممضنة يتضمن البدء ورا يف مفاوضا حول صك دوجم ملام قانونا بشأن منع حدوث سباق
تسلح يف الفضاء اخلارجي ،مبا يف لك بشأن أمور منها منع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي؛
 - 3تطلب إىل األمني ال ام أن ينشــف ريقا من اخل اء اوضوميني تاب ا لممم املتحدة يضــم
أعضـ ــاء يف حدود  25دولة عض ـ ـوا يتم اختيارهم على أسـ ــاا التم يل اجل رايف ال ادل واملن ـ ـ للن ر يف
عناصر هامة من صك دوجم ملام قانونا بشأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي ،مبا يف لك
بشأن أمور منها منع وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي ،وتقدمي توصيا بشأن تلك ال ناصر؛
 - ٤تقرر أن ي مل ريق اخل اء اوضوميني املنشــأ حدي ا بتوا ق ااراء دون املســاا باملواق
الوفنية يف املفاوض ـ ـ ـ ـ ـ ــا املقبلة ،وأن ي قد دورتني مدة كل منهما أس ـ ـ ـ ـ ـ ــبوعان يف جني  ،إحدا ا يف عام
 2018واألخرى يف عام 2019؛
 - 5تطلب إىل ر يس ريق اخل اء اوضوميني أن ين م يف نيويورك اجتماعا تش ـ ـ ـ ـ ـ ــاوريا ا ر ي
مفتوو ال ض ـ ـ ــوية بني الدورتني مدت يومان يف عام  ،2019حىت يتس ـ ـ ــل جلميع الدول األعض ـ ـ ــاء املش ـ ـ ــاركة يف
مناقشا تفاعلية وإبداء وجها ن رها على أساا تقرير عن عمل الفريق يقدم الر يس ب فت الش ية؛
 - 6تطلييب إىل األمني ال ــام أن حييــل تقرير ريق اخل اء اوضوميني إىل اجلم يــة ال ــامــة يف
دورهتا الراب ة والسب ني وإىل مؤ ر ناع الس و قبل دورت ل ام 2020؛
 - 7تقرر أن إ ا وا ق مؤ ر ناع الس و على برنامز عمل متوازن وشامل يتضمن التفاو
بشأن صك دوجم ملام قانونا بشأن منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي ،مبا يف لك بشأن أمور
منها منع وض ــع أس ــلحة يف الفض ــاء اخلارجي ،وقام بتنفيذ  ،س ــي تتم ريق اخل اء اوضوميني املنش ــأ حدي ا
أعمال ويقدم نتا ز تلك األعمال إىل األمني ال ام إلحالتها ب د لك إىل مؤ ر ناع الس و؛
 - 8تق ي ي ي ي ييرر أيضا أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا ال ال ة والسب ني البند امل نون
”تدابا عملية أخرى ملنع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي“.
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