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    ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣قرار اختذته اجلمعية العامة يف 

  ])A/67/409( على تقرير اللجنة األوىل ناءب[
  

  مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية  - ٦٧/٤٢
  

  ،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،
 انتـشار منظومـات القـذائف       منـع لدولية الرامية إىل     أمهية اجلهود اإلقليمية وا    وإذ تؤكد   

، بوصـف ذلـك     ه بـصورة شـاملة    التسيارية القادرة علـى إيـصال أسـلحة الـدمار الـشامل وكبحـ             
  إسهاما يف استتباب السالم واألمن الدوليني،

 باعتماد مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنـع انتـشار القـذائف التـسيارية يف               وإذ ترحب   
ــاين ٢٥ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــأن  )١( يف الهــاي٢٠٠٢ن ــها ب ــسلوك ، واقتناعــا من ــة قواعــد ال  مدون

  سوف تساهم يف تعزيز الشفافية والثقة بني الدول،
 ٦٠/٦٢  و٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول٣ املــؤرخ ٥٩/٩١ إىل قراراهتــا وإذ تــشري  
 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ٢ املـؤرخ    ٦٣/٦٤ و   ٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٨املؤرخ  

مدونـة الهـاي لقواعـد الـسلوك        ” املعنونـة    ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٦٥/٧٣ و
  ،“ملنع انتشار القذائف التسيارية

_______________ 

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

  ،والقرارات الالحقة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٨املؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠
 بــاإلعالن اخلــاص بالتعــاون الــدويل يف جمــال استكــشاف الفــضاء  التزامهــا وإذ تؤكــد  

اخلــارجي واســتخدامه لفائــدة مجيــع الــدول ومــصلحتها، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات  
ــق قرار    ــسبما ورد يف مرفــــ ــة، حــــ ــدان الناميــــ ــا البلــــ ــؤرخ ٥١/١٢٢هــــ ــانون ١٣ املــــ  كــــ

  ،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   
قــادرة علــى إيــصال أســلحة  التعــاون يف هــذا الــشأن، أال تــسهم يف نــشر القــذائف التــسيارية ال  

  الدمار الشامل،
 ضـــــرورة مكافحـــــة انتـــــشار أســـــلحة الـــــدمار الـــــشامل  وإذ تـــــضع يف اعتبارهـــــا  
  إيصاهلا، ووسائل
 مدونــة اســتحداث يوافــق مــرور عقــد مــن الــزمن منــذ ٢٠١٢ أن عــام تــدرك  - ١  

  ؛)١(الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التسيارية
مدونـة قواعـد     علـى  حـىت اآلن     صـادقت  دولـة    ١٣٤ أن   مع االرتيـاح   تالحظ  - ٢  
  إيصاهلا؛  كخطوة عملية للتصدي النتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائلالسلوك

ــة  هـــدف مـــصادقة اجلميـــع علـــى  بلـــوغ حنـــو بالتقـــدم احملـــرز ترحـــب  - ٣   مدونـ
  ؛السلوك قواعد

ــدعو  - ٤   ــيت مل   ت ــدول ال ــع ال ــصادق مجي ــدت ــى  بع ــسلوك   عل ــد ال ــة قواع إىل  مدون
  ؛املصادقة عليها

 علــى بــذل مدونــة قواعــد الــسلوك علــى بالفعــل صــادقت الــدول الــيت تــشجع  - ٥  
  حتسني تنفيذها؛مواصلة جهود لرفع مستوى املشاركة فيها و

، مبـا يـسهم يف      مدونـة قواعـد الـسلوك     تقدم يف تنفيـذ     إحراز   باستمرار   ترحب  - ٦  
ثقة بني الدول من خالل تقدمي اإلخطارات الـيت تـسبق إطـالق القـذائف              تعزيز الشفافية وبناء ال   

 والقذائف التسيارية، وتؤكد أمهيـة اختـاذ        السياسات املتعلقة بالفضاء  واإلقرارات السنوية بشأن    
  ؛االجتاهمزيد من اخلطوات يف هذا 
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 على حبث طرق وأساليب أخرى للتعامـل بفعاليـة مـع مـشكلة انتـشار                تشجع  - ٧  
 التــسيارية القــادرة علــى إيــصال أســلحة الــدمار الــشامل ولتعميــق الــصلة بــني مدونــة   القــذائف

  قواعد السلوك واألمم املتحدة؛
 جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا التاســعة والــستني البنــد  يف أن تــدرج تقــرر  - ٨  

بنـد  يف إطـار ال    “مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القذائف التـسيارية        ”الفرعي املعنون   
  .“الكاملنزع السالح العام ”املعنون 

  ٤٨اجللسة العامة 
  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٣

  


