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    ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/65/410( على تقرير اللجنة األوىل بناء[
  

  مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية  - ٦٥/٧٣
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ينـدرج ضـمن      إزاء تزايد التحديات األمنيـة اإلقليميـة والعامليـة الـيت           إذ يساورها القلق    

  أسباهبا االنتشار املستمر للقذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل،
 مقاصد األمم املتحدة ومبادئها ودورهـا ومـسؤوليتها يف ميـدان          وإذ تضع يف اعتبارها     

  السالم واألمن الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة،
ة والدوليـة الراميـة إىل القيـام بـصورة شـاملة مبنـع              على أمهية اجلهود اإلقليمي   وإذ تؤكد     

ــشامل،       ــدمار ال وكــبح انتــشار منظومــات القــذائف التــسيارية القــادرة علــى إيــصال أســلحة ال
  بوصف ذلك إسهاما يف استتباب السالم واألمن الدوليني،

 باعتماد مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنـع انتـشار القـذائف التـسيارية يف               وإذ ترحب   
ــ٢٥ ــاين ت ــوفمرب /شرين الث ــسلوك    )١( يف الهــاي٢٠٠٢ن ــة قواعــد ال ــأن مدون ــها ب ، واقتناعــا من

  الدول، سوف تساهم يف تعزيز الشفافية والثقة بني
 ٦٣/٦٤  و٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٨ املــؤرخ ٦٠/٦٢ إىل قراريهــا وإذ تــشري  
وك ملنـع انتـشار     مدونة الهاي لقواعد الـسل    ” املعنونني   ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢املؤرخ  

  ،“سياريةالقذائف الت
 إىل أن انتشار القذائف التسيارية القـادرة علـى إيـصال أسـلحة الـدمار                وإذ تشري أيضا    

الشامل يشكل خطرا يهدد الـسالم واألمـن الـدوليني، وفقـا ملـا أقـر بـه جملـس األمـن يف قراريـه                         

_______________ 

)١( A/57/724مة، الضمي.  
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 ٢٤املــــــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٨٧  و٢٠٠٤أبريــــــل / نيــــــسان٢٨املــــــؤرخ ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠
  ،٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

ــا وإذ تؤكــــد    بــــاإلعالن اخلــــاص بالتعــــاون الــــدويل يف جمــــال استكــــشاف   التزامهــ
اخلـــارجي واســـتخدامه لفائـــدة مجيـــع الـــدول ومـــصلحتها، مـــع إيـــالء اعتبـــار خـــاص  الفـــضاء

 كــانون ١٣ املــؤرخ ٥١/١٢٢الحتياجــات البلــدان الناميــة، حــسبما ورد يف مرفــق قرارهــا      
  ،١٩٩٦ ديسمرب/األول

 بأنــه ينبغــي أال تــستبعد الــدول مــن االنتفــاع مــن فوائــد اســتخدام الفــضاء   وإذ تــسلم  
اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، وأنــه يــتعني عليهــا، وهــي جتــين هــذه الفوائــد وتــشيد جــسور   
التعــاون يف هــذا الــشأن، أال تــسهم يف نــشر القــذائف التــسيارية القــادرة علــى إيــصال أســلحة    

  الشامل، الدمار
 ضـــــرورة مكافحـــــة انتـــــشار أســـــلحة الـــــدمار الـــــشامل  وإذ تـــــضع يف اعتبارهـــــا  
  إيصاهلا، ووسائل
ــة انــضمت بالفعــل إىل   تالحــظ مــع االرتيــاح   - ١    أن مائــة وإحــدى وثالثــني دول

 كخطــوة عمليــة للتــصدي  )١(مدونــة الهــاي لقواعــد الــسلوك ملنــع انتــشار القــذائف التــسيارية  
  إيصاهلا؛النتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل 

ــدعو  - ٢   ــسلوك إىل      تـ ــد الـ ــة قواعـ ــد إىل مدونـ ــضم بعـ ــيت مل تنـ ــدول الـ ــع الـ  مجيـ
  إليها؛ االنضمام
ــة قواعــد الــسلوك علــى بــذل     تــشجع  - ٣    الــدول الــيت انــضمت بالفعــل إىل مدون

  جهود لزيادة املشاركة فيها؛
ة  بالتقدم احملرز يف تنفيذ مدونة قواعد السلوك وجبميـع اجلهـود املبذولـ              ترحب  - ٤  

لزيادة كفاءة تلك املدونة، مما يسهم يف تعزيز الشفافية وبناء الثقة بني الدول مـن خـالل تقـدمي                 
اإلخطارات اليت تسبق إطالق القذائف واإلقرارات السنوية بـشأن األنـشطة الفـضائية وأنـشطة                

  القذائف التسيارية؛
ــشار      تــشجع  - ٥   ــة مــع مــشكلة انت  حبــث طــرق وأســاليب أخــرى للتعامــل بفعالي

  لقذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل؛ا
 أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الــسابعة والــستني البنــد  تقــرر  - ٦  
  .“مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية”املعنون 

  ٦٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٨


