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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/391( على تقرير اللجنة األوىلبناء[

 الفضاء اخلارجيأنشطةالشفافية وتدابري بناء الثقة يف - ٦٢/٤٣
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري   ٦١/٧٥ و٢٠٠٥ديــسمرب/ كــانون األول٨ املــؤرخ٦٠/٦٦إىل قراريهــاإذ ت

 ،٢٠٠٦ديسمرب/ كانون األول٦املؤرخ
أن منع حدوث سباق تسلح يف الفـضاء اخلـارجي مـن شـأنه أنوإذ تؤكد من جديد 

 حيول دون تعرض السالم واألمن الدوليني خلطر جسيم،
أنه ينبغي النظر يف تدابري أخرى عند الـسعي إىل التوصـل إىل اتفاقـات ملنـعوإذ تدرك 

 خلارجي،حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك تسليح الفضاء ا
 باء املـؤرخ٤٥/٥٥يف هذا السياق، إىل قراراا السابقة، مبا فيها القراران ،وإذ تشري 
،١٩٩٣ديــسمرب/ كــانون األول١٦ بــاء املــؤرخ٤٨/٧٤ و١٩٩٠ديــسمرب/ كــانون األول٤

اليت تشدد فيها، يف مجلـة أمـور، علـى ضـرورة زيـادة الـشفافية وتؤكـد أمهيـة تـدابري بنـاء الثقـة
 تفضي إىل ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي،كوسيلة

أكتــوبر/ تــشرين األول١٥إىل التقريــر الــذي قدمــه األمــني العــام يفوإذ تــشري أيــضا 
 إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثامنــة واألربعــني والــذي يتــضمن مرفقــه الدراســة الــيت١٩٩٣

 ،)١(ناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجيأعدها خرباء حكوميون عن تطبيق تدابري ب
 املناقــشة البنــاءة الــيت دارت حــول هـذا املوضــوع يف مــؤمتر نــزع الــسالحوإذ تالحـظ 

 ،٢٠٠٧املعقود يف عام
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إســهام الــدول األعــضاء الــيت قــدمت إىل األمــني العــام مقترحــات أيــضا وإذ تالحــظ 
ــاء الث ــشفافية وبن ــة لتعزيــز ال قــة يف جمــال الفــضاء اخلــارجي عمــالحمــددة بــشأن التــدابري الدولي

 ،٦١/٧٥ من القرار١ بالفقرة
بتقرير األمني العام الذي يتضمن مقترحات حمددة قدمتـها الـدولحتيط علما - ١ 

 ؛)٢(األعضاء بشأن التدابري الدولية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي
مجيــع الــدول األعــضاء إىل أن تواصــل موافــاة األمــني العــام مبقترحــاتتــدعو - ٢ 

ــة لتعزيــز الــشفافية وبنــاء الثقــة يف جمــال الفــضاء اخلــارجي لــصاحل حمــددة بــشأن التــدابري الدولي
الـــسالم واألمـــن الـــدوليني وتعزيـــز التعـــاون الـــدويل ومنـــع حـــدوث ســـباق تـــسلح يف صـــون
 اخلارجي؛ الفضاء

لعام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثالثـة والـستنيإىل األمني اتطلب - ٣ 
ــز ــة لتعزي تقريــرا يتــضمن مرفقــه مقترحــات حمــددة مــن الــدول األعــضاء بــشأن التــدابري الدولي

 الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي؛
ــدتقــرر - ٤  ــستني البن ــة وال ــدورا الثالث ــت ل ــدرج يف جــدول األعمــال املؤق أن ت
 .“الفضاء اخلارجيأنشطةالشفافية وتدابري بناء الثقة يف”عنونامل

 ٦١اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول٥

 

_______________
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