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    ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  ])A/69/440(على تقرير اللجنة األوىل  بناء[
  

  مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية  - ٦٩/٤٤
  

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

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

  السالم واألمن الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة،
والدولية الرامية إىل منـع انتشـار منظومـات القـذائف     أمهية اجلهود اإلقليمية  تؤكد وإذ  

التســيارية القــادرة علــى إيصـــال أســلحة الــدمار الشــامل وكبحـــه بصــورة شــاملة، بوصـــف         
  إسهاما يف استتباب السالم واألمن الدوليني،  ذلك

باعتمــاد مدونــة الهــاي لقواعــد الســلوك ملنــع انتشــار القــذائف التســيارية  ترحــب وإذ  
، واقتناعــا منــها بــأن مدونــة قواعــد الســلوك )١(يف الهــاي ٢٠٠٢ين/نوفمرب تشــرين الثــا ٢٥ يف

  سوف تساهم يف تعزيز الشفافية والثقة بني الدول،
 ٦٠/٦٢و  ٢٠٠٤كــانون األول/ديســمرب   ٣املــؤرخ  ٥٩/٩١إىل قراراهتــا  تشــري وإذ  
 ٢٠٠٨كــانون األول/ديســمرب  ٢املــؤرخ  ٦٣/٦٤و  ٢٠٠٥كــانون األول/ديســمرب  ٨املــؤرخ 

كانون األول/ديسـمرب   ٣املؤرخ  ٦٧/٤٢ و ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٨املؤرخ  ٦٥/٧٣ و
  ،“مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية”، املعنونة ٢٠١٢

_______________ 

)١( A/57/724الضميمة ،.  
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إىل أن انتشار القذائف التسيارية القـادرة علـى إيصـال أسـلحة الـدمار       أيضا تشري وإذ  
 قـراره  ن الـدوليني، وفقـا ملـا أقـر بـه جملـس األمـن يف       الشامل يشكل خطـرا يهـدد السـالم واألمـ    

  والقرارات الالحقة، ٢٠٠٤نيسان/أبريل  ٢٨املؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٤٠
ــا تؤكــد وإذ   ــدويل يف جمــال استكشــاف الفضــاء      التزامه ــاون ال ــاإلعالن اخلــاص بالتع ب

دة مجيع الدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلـدان  اخلارجي واستخدامه لفائ
  ،١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٣املؤرخ  ٥١/١٢٢النامية، حسبما ورد يف مرفق قرارها 

الفضــاء  بأنــه ينبغــي أال تســتبعد الــدول مــن االنتفــاع مــن فوائــد اســتخدام   متســلّ وإذ  
اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وأنــه يــتعني عليهــا، وهــي جتــين هــذه الفوائــد وتشــيد جســور   
التعــاون يف هــذا الشــأن، أال تســهم يف نشــر القــذائف التســيارية القــادرة علــى إيصــال أســلحة    

  الدمار الشامل،
  ،إيصاهلا ضرورة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل اعتبارها يف تضع وإذ  
الهـاي لقواعـد السـلوك     دولـة حـىت اآلن علـى مدونـة     ١٣٧بتصـديق   ترحب  - ١  

كخطــوة عمليــة للتصــدي النتشــار أســلحة الــدمار الشــامل   )١(ملنــع انتشــار القــذائف التســيارية
  ووسائل إيصاهلا؛

لراميــة إىل تصــديق اجلميــع   بالتقــدم احملــرز يف إطــار العمليــة ا    أيضــا ترحــب  - ٢  
مدونة قواعد السلوك، وتؤكد أمهية بذل مزيد من اجلهود، سـواء علـى الصـعيد اإلقليمـي      على
  الدويل، من أجل حتقيق عاملية املدونة؛  أو

 وعلــى السـلوك،  قواعــد مدونـة  علـى  بعــد دقمجيـع الــدول الـيت مل تصـ    تـدعو   - ٣  
 والقــذائف الفضــائية اإلطــالق ركبــاتم جمــال يف قــدرات لــديها الــيت الــدول اخلصــوص، وجــه

  بذلك؛ القيام على اجملال، ذلك يف وطنية برامج تضع واليت التسيارية
 بــذل قت بالفعــل علــى مدونــة قواعــد الســلوك علــىالــدول الــيت صــّد تشــجع  - ٤  

  جهود لرفع مستوى املشاركة فيها ومواصلة حتسني تنفيذها؛
واعــد الســلوك، مبــا يســهم يف تعزيــز باســتمرار التقــدم يف تنفيــذ مدونــة ق تنــوه  - ٥  

الشــفافية وبنــاء الثقــة بــني الــدول مــن خــالل تقــدمي اإلخطــارات الــيت تســبق إطــالق القــذائف    
واإلقرارات السنوية بشأن السياسات املتعلقة بالفضاء والقذائف التسيارية، وتؤكد أمهيـة اختـاذ   

  مزيد من اخلطوات يف هذا االجتاه؛
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ليب أخرى للتعامـل بفعاليـة مـع مشـكلة انتشـار      على حبث طرق وأسا تشجع  - ٦  
القــذائف التســيارية القــادرة علــى إيصــال أســلحة الــدمار الشــامل ولتعميــق الصــلة بــني مدونــة   

  قواعد السلوك واألمم املتحدة؛
أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا احلاديــة والســبعني البنــد  تقــرر  - ٧  

يف إطـار البنـد   “ السلوك ملنع انتشار القذائف التسـيارية  مدونة الهاي لقواعد”الفرعي املعنون 
  “.نزع السالح العام الكامل”املعنون 

  ٦٢اجللسة العامة 
  ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٢

 


