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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/59/459) بناء على تقرير اللجنة األوىل]
 

مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية  - ٩١/٥٩
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ يساورها القلق إزاء تزايد التحديات األمنية اإلقليمية والعامليـة، الـيت ينـدرج ضمـن 

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

السالم واألمن الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة، 
وإذ تؤكد على أمهية اجلهود اإلقليمية والدوليـة الراميـة إىل القيـام بصـورة شـاملة مبنـع 
وكبح انتشار نظـم القذائـف التسـيارية القـادرة علـى إيصـال أسـلحة الدمـار الشـامل، بوصـف 

ذلك إسهاما يف استتباب السالم واألمن الدوليني، 
واقتناعـا منـها بـأن مدونـة الهـاي لقواعـد السـلوك ملنـع انتشـار القذائـف التســيارية(١) 

سوف تساهم يف تعزيز الشفافية والثقة بني الدول، 
وإذ تؤكـد التزامـها باإلعـالن اخلـاص بالتعـاون الـدويل يف جمـال استكشـاف الفضــاء 
اخلـارجي واسـتخدامه لفـائدة مجيـع الـدول ومصلحتـها، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـــات 
البلـدان الناميـة، حسـبما ورد يف مرفـق القـــرار ١٢٢/٥١ املــؤرخ ١٣ كــانون األول/ديســمرب 

 ،١٩٩٦
وإذ تسـلم بأنـه ينبغـي أال تسـتبعد الـدول مـن االنتفـاع مـن فوائـــد اســتخدام الفضــاء 
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وأنـه يتعـني عليـها، وهـي جتـين هـذه الفوائـد وتشـــيد جســور 

 _______________

(١) A/57/724، الضميمة. 



A/RES/59/91

2

التعاون يف هذا الشأن، أال تسهم يف نشر القذائف التسيارية القادرة علـى محـل أسـلحة الدمـار 
الشامل، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـــا ضــرورة مكافحــة انتشــار أســلحة الدمــار الشــامل ووســائل 
إيصاهلا، 

ترحب باعتماد مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائـف التسـيارية  - ١
يف ٢٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٢، يف الهاي(١)، كخطوة عمليـة للتصـدي النتشـار أسـلحة 

الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا؛ 
تالحظ مع االرتياح أن مائة وسـبع عشـرة دولـة انضمـت بـالفعل إىل مدونـة  - ٢

قواعد السلوك؛ 
تدعو مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل مدونة قواعـد السـلوك إىل االنضمـام  - ٣

إليها؛ 
تشجع استكشاف طرق وأساليب أخرى للتعامل بفعالية مع مشـكلة انتشـار  - ٤

القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل؛ 
تقـرر أن تـدرج يف جـــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الســتني بنــدا بعنــوان  - ٥

�مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية�. 
اجللسة العامة ٦٦ 
٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٤ 
 


