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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/389( على تقرير اللجنة األوىلبناء[
 

 مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية - ٦٣/٦٤
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 الـيت ينـدرج ضـمنيات األمنية اإلقليميـة والعامليـةإزاء تزايد التحد  يساورها القلقإذ 

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

 السالم واألمن الدوليني وفقا مليثاق األمم املتحدة،
م بـصورة شـاملة مبنـععلى أمهية اجلهود اإلقليمية والدوليـة الراميـة إىل القيـاوإذ تؤكد 

ــشامل، ــصال أســلحة الــدمار ال وكــبح انتــشار منظومــات القــذائف التــسيارية القــادرة علــى إي
 بوصف ذلك إسهاما يف استتباب السالم واألمن الدوليني،

يف  باعتماد مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنـع انتـشار القـذائف التـسياريةوإذ ترحب 
ــاين٢٥ ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــسلوك)١(هــاي يف ال٢٠٠٢ن ــة قواعــد ال ــها بــأن مدون ــا من ، واقتناع

 سوف تساهم يف تعزيز الشفافية والثقة بني الدول،
 واملعنـــون٢٠٠٥ديـــسمرب/ كـــانون األول٨ املـــؤرخ٦٠/٦٢قرارهـــا إىلوإذ تـــشري 
 ،“مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية”
الفــضاءلتعــاون الــدويل يف جمــال استكــشافاإلعالن اخلــاص با بــالتزامهــا وإذ تؤكــد 

الحتياجــات مــع إيـالء اعتبـار خـاص،اخلـارجي واسـتخدامه لفائـدة مجيـع الـدول ومـصلحتها
ديــسمرب/ كــانون األول١٣ املــؤرخ٥١/١٢٢، حــسبما ورد يف مرفــق قرارهــاالبلــدان الناميــة

١٩٩٦، 
_______________

)١( A/57/724الضميمة ،. 
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اســتخدام الفــضاء بأنــه ينبغــي أال تــستبعد الــدول مــن االنتفــاع مــن فوائــدوإذ تــسلم 
اخلـارجي يف األغــراض الــسلمية، وأنــه يــتعني عليهــا، وهـي جتــين هــذه الفوائــد وتــشيد جــسور
ــى محــل أســلحة ــادرة عل ــسيارية الق ــذائف الت ــشر الق ــسهم يف ن ــشأن، أال ت ــاون يف هــذا ال التع

 الشامل، الدمار
 ضــرورة مكافحــة انتــشار أســلحة الــدمار الــشامل ووســائلوإذ تــضع يف اعتبارهــا 

 إيصاهلا،
أن مائة وثالثني دولة انضمت بالفعل إىل مدونة الهـايتالحظ مع االرتياح - ١ 

 كخطـوة عمليـة للتـصدي النتـشار أسـلحة)١(لقواعد الـسلوك ملنـع انتـشار القـذائف التـسيارية
 الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا؛

 االنـضماممجيع الدول اليت مل تنضم بعد إىل مدونة قواعـد الـسلوك إىل تدعو - ٢ 
 إليها؛

استكشاف طرق وأساليب أخرى للتعامل بفعالية مع مـشكلة انتـشارشجعت - ٣ 
 ؛القذائف التسيارية القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل

ــدتقــرر - ٤  ــدورا الرابعــة والــستني البن  أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل
 .“ار القذائف التسياريةمدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتش”املعنون

 ٦١اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول٢

 


