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 [(A/73/510/Corr.1و  A/73/510)بناء على تقرير اللجنة األوىل ]  
 

 مدونة الهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية  - 73/49 
 

 ،العامة الجمعية إن 
 أســـــــــــبا ا ضـــــــــــمن يندرج اليت والعاملية اإلقليمية األمنية التحديات تزايد إزاء القلق يسااااااااااورها إذ 
 ،الشامل الدمار أسلحة إيصال على القادرة التسيارية للقذائف املستمر االنتشار
 الســــــ   ميدان يف ومســــــاوليتها ودورها ومبادئها املتحدة األمم مقاصــــــد اعتبارها في تضاااااع وإذ 
 ،املتحدة األمم مليثاق وفقا الدوليني واألمن

 التســـــــــــيارية القذائف منظومات انتشـــــــــــار منع إىل الرامية والدولية اإلقليمية اجلهود أمهية تؤكد وإذ 
 اســــتتبا  يف إســــهاما ذلك بوصــــف، شــــاملة بصــــورة وكبحه الشــــامل الدمار أســــلحة إيصــــال على القادرة
 ،الدوليني واألمن الس  

 تشــرين 25 يف التســيارية القذائف انتشــار ملنع الســلو  لقواعد الهاي مدونة باعتماد ترحب وإذ 
 تعزيز يف تســــــــــــاهم ســــــــــــو  الســــــــــــلو  قواعد مدونة بأن منها واقتناعا، (1)الهاي يف 2002 نوفمرب/الثاين

 ،الدول بني والثقة الشفافية
 املارخ 60/62 و 2004 ديســـــــــــــــمرب/األول كــانون  3 املارخ 59/91 قراراهتــا إىل تشاااااااااااير وإذ 

 املارخ 65/73 و 2008 ديســــــــمرب/األول كانون  2 املارخ 63/64 و 2005 ديســــــــمرب/األول كانون 8
 املارخ 69/44 و 2012 ديســــــــمرب/األول كانون  3 املارخ 67/42 و 2010 ديســــــــمرب/األول كانون 8
 املعنونـــــة، 2016 ديســـــــــــــــمرب/األول كــــــانون  5 املارخ 71/33 و 2014 ديســـــــــــــــمرب/األول كــــــانون 2
 ،“التسيارية القذائف انتشار ملنع السلو  لقواعد الهاي مدونة”

_________________ 

 (1) A/57/724، .الضميمة 

https://undocs.org/ar/A/73/510
https://undocs.org/ar/A/73/510/Corr.1
https://undocs.org/ar/A/RES/59/91
https://undocs.org/ar/A/RES/59/91
https://undocs.org/ar/A/RES/60/62
https://undocs.org/ar/A/RES/60/62
https://undocs.org/ar/A/RES/63/64
https://undocs.org/ar/A/RES/63/64
https://undocs.org/ar/A/RES/65/73
https://undocs.org/ar/A/RES/65/73
https://undocs.org/ar/A/RES/67/42
https://undocs.org/ar/A/RES/67/42
https://undocs.org/ar/A/RES/69/44
https://undocs.org/ar/A/RES/69/44
https://undocs.org/ar/A/RES/71/33
https://undocs.org/ar/A/RES/71/33
https://undocs.org/ar/A/57/724


 A/RES/73/49 مدونة الهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية

 

2/2 18-21251 

 

 الشـــامل الدمار أســـلحة إيصـــال على القادرة التســـيارية القذائف انتشـــار أن إىل أيضااا تشااير وإذ 
 املارخ (2004) 1540 قراره يف األمن جملس به أقر ملا وفقا، الدوليني واألمن الس   يهدد خطرا يشكل
 ،ال حقة وقراراته 2004 أبريل/نيسان 28

 اخلارجي الفضــــــــــــاء اســــــــــــتكشــــــــــــا  جمال يف الدويل بالتعاون اخلاص باإلع ن التزامها تؤكد وإذ 
، النــاميــة البلــدان الحتيــاجــات خــاص اعتبــار إي ء مع، ومصـــــــــــــــلحتهــا الــدول مجيع لفــائــدة واســـــــــــــــت ــدامــه

 ،1996 ديسمرب/األول كانون  13 املارخ 51/122 قرارها مرفق يف ورد حسبما
 يف اخلارجي الفضــــــاء اســــــت دا  فوائد من االنتفاع من الدول تســــــتبعد أال ينبغي بأنه متساااال وإذ 
، الشــــــــــأن هذا يف التعاون جســــــــــور وتشــــــــــيد الفوائد هذه جتين وهي، عليها يتعني وأنه، الســــــــــلمية األغراض

 ،الشامل الدمار أسلحة إيصال على القادرة التسيارية القذائف نشر يف تسهم أال
قة الدول تبذهلا اليت باجلهود تنوه وإذ   مكتب مع بالتعاون الســــــــــــــلو  قواعد مدونة على املصــــــــــــــد 
 ،تثقيفية مواد إعداد طريق عن باملدونة للتوعية العامة األمانة يف الس ح نزع شاون

 ،إيصاهلا ووسائل الشامل الدمار أسلحة انتشار مكافحة ضرورة اعتبارها في تضع وإذ 
دولة حىت اآلن على مدونة الهاي لقواعد الســـــــــلو  ملنع انتشـــــــــار  139بتصـــــــــديق  ترحب - 1 

 إيصاهلا؛ ك طوة عملية للتصدي النتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل  (1)القذائف التسيارية
مبا أحرز من تقد  يف إطار العملية الرامية إىل تصــــــــــــديق اجلميع على مدونة  ترحب أيضاااااااااا - 2 

 قواعد السلو ، وتاكد أمهية إحراز املزيد من التقد ، على الصعيدين اإلقليمي والدويل، يف حتقيق عاملية املدونة؛
مجيع الدول اليت مل تصــــدق بعد على مدونة قواعد الســــلو ، وعلى وجه اخلصــــوص،  تدعو - 3 

الدول اليت لديها قدرات يف جمال مركبات اإلط ق الفضـــــــائية والقذائف التســـــــيارية واليت تضـــــــع برام  وطنية يف 
 لسلمية؛ا ذلك اجملال، على القيا  بذلك، آخذة يف اعتبارها احلق يف است دا  الفضاء يف األغراض

 لرفع جهود بذل على الســــــلو  قواعد مدونة على بالفعل صــــــد ق  اليت الدول تشاااااجع - 4 
 تنفيذها؛ حتسني ومواصلة فيها املشاركة مستوى

 الثقة وبناء الشـــــفافية تعزيز يف يســـــهم مبا، الســـــلو  قواعد مدونة تنفيذ يف احملرز بالتقد  تنوه - 5 
 الســــــياســــــات بشــــــأن الســــــنوية واإلقرارات القذائف إط ق تســــــبق اليت اإلخطارات تقدمي خ ل من الدول بني

 االجتاه؛ هذا يف اخلطوات من مزيد اختاذ أمهية وتاكد، التسيارية والقذائف الفضائية اإلط ق مبركبات املتعلقة
 القذائف انتشـــار مشـــكلة مع بفعالية للتعامل أخرى وأســـاليب طرق حبث على تشااجع - 6 
 منظومات يف اإلسها  لتفادي ال زمة التدابري والختاذ الشامل الدمار أسلحة إيصال على القادرة التسيارية
 املتحدة؛ واألمم السلو  قواعد مدونة بني الصلة تعميق وملواصلة هذه األسلحة إيصال

 املعنون الفرعي البند والســـــــــــــبعني اخلامســـــــــــــة لدورهتا املاق  األعمال جدول يف تدرج أن تقرر - 7 
 الســـــــــــــ ح نزع” املعنون البنـد إطـار يف “التســـــــــــــيـاريـة القـذائف انتشــــــــــــــار ملنع الســـــــــــــلو  لقواعـد الهـاي مـدونـة”

 .“الكامل العا 
 

 45اجللسة العامة 
 2018كانون األول/ديسمرب   5
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