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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/60/463( بناء على تقرير اللجنة األوىل[
 

 مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية - ٦٠/٦٢
 

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

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

 السالم واألمن الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة،
ام بصـورة شـاملة مبنـع       على أمهية اجلهود اإلقليمية والدوليـة الراميـة إىل القيـ          وإذ تؤكد    

ــدمار الشــامل،    منظومــاتوكــبح انتشــار   القــذائف التســيارية القــادرة علــى إيصــال أســلحة ال
 بوصف ذلك إسهاما يف استتباب السالم واألمن الدوليني،

 باعتماد مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنـع انتشـار القـذائف التسـيارية يف               وإذ ترحب  
 سـوف   مدونة قواعد السلوك   بأن   واقتناعا منها ،  )١(الهاييف   ٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥

 تساهم يف تعزيز الشفافية والثقة بني الدول،
 واملعنـــون ٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول٣ املـــؤرخ ٥٩/٩١قرارهـــا  إىلوإذ تشـــري  

 ،“مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية”
الفضــاء  التعــاون الــدويل يف جمــال استكشــافاإلعالن اخلــاص ب بــالتزامهــا وإذ تؤكــد 

الحتياجــات   مــع إيــالء اعتبــار خــاص،اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة مجيــع الــدول ومصــلحتها
ديســمرب / كــانون األول١٣ املــؤرخ ٥١/١٢٢، حســبما ورد يف مرفــق القــرار  البلــدان الناميــة

١٩٩٦، 
_______________ 

)١( A/57/724الضميمة ،. 
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 اســتخدام الفضــاء  بأنــه ينبغــي أال تســتبعد الــدول مــن االنتفــاع مــن فوائــد  وإذ تســلم 
اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وأنــه يــتعني عليهــا، وهــي جتــين هــذه الفوائــد وتشــيد جســور   
التعاون يف هذا الشأن، أال تسهم يف نشر القذائف التسيارية القادرة علـى محـل أسـلحة الـدمار                   

 الشامل،
ــا   ــائل      وإذ تضــع يف اعتباره ــدمار الشــامل ووس  ضــرورة مكافحــة انتشــار أســلحة ال
 إيصاهلا،
ــاح   - ١  ــة تالحــظ مــع االرتي ــاأن مائ ــة انضــمت بالفعــل إىل   وثالث  وعشــرين دول

 كخطــوة عمليــة للتصــدي  )١(مدونــة الهــاي لقواعــد الســلوك ملنــع انتشــار القــذائف التســيارية  
 النتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا؛

مجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل مدونـة قواعـد السـلوك إىل االنضـمام              تدعو - ٢ 
 إليها؛

استكشاف طرق وأساليب أخرى للتعامل بفعالية مـع مشـكلة انتشـار      شجع  ت - ٣ 
 ؛القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل

 البنــدتني  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا احلاديــة والســ  تقــرر - ٤ 
 .“مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية ”املعنون

 ٦١اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٨


