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 [(Corr.1و A/61/394) بناء على تقرير اللجنة األوىل]
 

الشفافية وتدابري بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي  - ٧٥/٦١
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل قرارها ٦٦/٦٠ املؤرخ ٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٥، 
وإذ تؤكد من جديد أن منع حدوث سباق تسلح يف الفضـاء اخلـارجي مـن شـأنه أن 

حيول دون تعرض السالم واألمن الدوليني خلطر جسيم، 
وإذ تـدرك أنـه ينبغـي دراسـة تدابـري أخـرى عنـــد الســعي للتوصــل إىل اتفاقــات ملنــع 

حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك تسليح الفضاء اخلارجي، 
وإذ تشـري، يف هـذا الســـياق، إىل قراراــا الســابقة، والســيما القــراران ٥٥/٤٥ بــاء 
املـؤرخ ٤ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٠ و٧٤/٤٨ بـــاء املــؤرخ ١٦ كــانون األول/ديســمرب 
١٩٩٣، اليت تشدد فيها، يف مجلة أمور، على ضرورة زيادة الشفافية وتؤكد أمهيـة تدابـري بنـاء 

الثقة كوسيلة تفضي إىل ضمان بلوغ هدف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، 
ـــام يف ١٥ تشــرين األول/أكتوبــر  وإذ تشـري أيضـا إىل التقريـر الـذي قدمـه األمـني الع
١٩٩٣ إىل اجلمعية العامة، يف دورـا الثامنـة واألربعـني، والـذي يتضمـن مرفقـه الدراسـة الـيت 

أعدها خرباء حكوميون عن تطبيق تدابري بناء الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي(١)، 
وإذ تنوه بالطابع البناء للنقاش الذي دار حول هـذا املوضـوع يف مؤمتـر نـزع السـالح 

املعقود يف عام ٢٠٠٦، 
تدعـو مجيـع الـدول األعضـاء إىل موافـاة األمـني العـام قبـل بـدء دورـا الثانيــة  - ١
والستني باقتراحات حمددة بشأن تدابري دوليـة للشـفافية وبنـاء الثقـة يف جمـال الفضـاء اخلـارجي 

 _______________

 .  Corr.1وA/48/305   (١)
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لصاحل صون السالم واألمـن الدوليـني وتعزيـز التعـاون الـدويل ومنـع حـدوث سـباق تسـلح يف 
الفضاء اخلارجي؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـا الثانيـة والسـتني  - ٢
تقريرا يتضمن مرفقه اقتراحات حمددة من الدول األعضـاء بشـأن تدابـري دوليـة للشـفافية وبنـاء 

الثقة يف جمال الفضاء اخلارجي؛ 
تقـرر أن تـدرج يف جـــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الثانيــة والســتني بنــدا  - ٣

بعنوان �الشفافية وتدابري بناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي�. 
اجللسة العامة ٦٧ 
٦ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٦ 
 


