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مدونة الهاي لقواعد   نزع السالح  العا  الاام: 
 السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية

   
 2020اانون األو:/ديسمبر   7قرار اتخذته الجمعية العامة في   

  
 [)96 الفقرة ،A/75/399)بناء على تقرير اللجنة األولى ]  

  
 مدونة الهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية -75/60 

  
 ،إن الجمعية العامة 

إزاء تزايد التحديات األمنية اإلقليمية والعالمية التي يندرج ضـمن سبـباب ا اتنترـار  إذ يسالاورها القل  
 المبتمر للقذائف التبيارية القادرة على إيصال سبلحة الدمار الرامل،

ذ تضالالع في اعتبارها  مقاصــد األمم المتحدة ومبادئ ا ودور ا ومبــتوليت ا يي ميدان البــمم واألمن  وا 
 ق األمم المتحدة،الدوليين ويقا لميثا

ذ تؤاد  س مية الج ود اإلقليمية والدولية الرامية إلى منع انترار منظومات القذائف التبيارية القادرة   وا 
ــتتبا  البــــــمم  ــاملة، بوصــــــف ذل  إبــــــ اما يي ابــــ ــال سبــــــلحة الدمار الرــــــامل وببحف بصــــــورة رــــ على إيصــــ

 الدوليين، واألمن

ذ ترحب  ــيارية يي باعتماد مدونة ت اي لقواعد الـبــــــ  وا  ــار القذائف التبـــــ ــرين    25لو  لمنع انترـــــ ترـــــ
، واقتناعا من ا بأن مدونة قواعد البـــلو  بـــوف تبـــا م يي تعزيز الرـــفايية ( 1) يي ت اي 2002الثاني/نويمبر 

 والثقة بين الدول،

_________________ 

 (1) A/57/724.الضميمة ، 

https://undocs.org/ar/A/75/399
https://undocs.org/ar/A/RES/75/60
https://undocs.org/ar/A/RES/75/60
https://undocs.org/ar/A/57/724
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ذ تشالالالير  بانون  8المترخ  60/62و  2004األول/ديبـــــمبر  بانون  3المترخ  59/91إلى قرارات ا    وا 
بانون األول/  8المترخ  65/73و   2008بانون األول/ديبـــــمبر  2المترخ   63/64و   2005األول/ديبـــــمبر 

بانون األول/ديبــمبر  2المترخ  69/44و   2012بانون األول/ديبــمبر   3المترخ  67/42و   2010ديبــمبر 
، 2018بانون األول/ديبــمبر  5المترخ  73/49و   2016بانون األول/ديبــمبر  5المترخ  71/33و   2014

 ”مدونة ت اي لقواعد البلو  لمنع انترار القذائف التبيارية“، المعنونة

ذ تشالير ييضالا  إلى سن انترــار القذائف التبــيارية القادرة على إيصــال سبــلحة الدمار الرــامل يرــبل   وا 
المترخ  (2004) 1540خطرا ي ــــدد البــــــــــــــمم واألمن الــــدوليين، ويقــــا لمــــا سقر بــــف مجل  األمن يي قرار  

 ،وقراراتف المحقة 2004نيبان/سبريل  28

ذ تؤاد  ــاء الخارجي   التزامها وا  ــاف الفضـــــــــــ ــتبرـــــــــــ باإلعمن الخاص بالتعاون الدولي يي مجال ابـــــــــــ
ــبما ورد  ــلحت ا، مع إيمء اعتبار خاص تحتياجات البلدان النامية، حبــــ ــتخدامف لفائدة جميع الدول ومصــــ وابــــ

 ،1996بانون األول/ديبمبر  13خ المتر  51/122مريق قرار ا  يي

ذ تسالالالالالالالالالل   ـبأـنف ينب ي ست تبــــــــــــــتبعـد اـلدول من اتنتـفاا من يواـئد ابــــــــــــــتخـدام الفضــــــــــــــاء الخـارجي  وا 
ــأن،  يي ــور التعاون يي  ذا الرــــــ ــيد جبــــــ ــلمية، وسنف يتعين علي ا، و ي تجني  ذ  الفوائد وترــــــ األغراض البــــــ
 سبلحة الدمار الرامل،تب م يي نرر القذائف التبيارية القادرة على إيصال  ست

ذ تنوه   بالج ود المبتمرة التي تبذل ا الدول المصدِّقة على مدونة قواعد البلو  للتوعية بالمدونة، وا 

ذ تضع في اعتبارها   ضرورة مبايحة انترار سبلحة الدمار الرامل ووبائل إيصال ا، وا 

ــديق   ترحب - 1  ــل 143بتصــــــ ــار دولة حتى اآلن على مدونة ت اي لقواعد البــــــ و  لمنع انترــــــ
 القذائف التبيارية بخطوة عملية للتصدي تنترار سبلحة الدمار الرامل ووبائل إيصال ا؛

بمـا سحرز من تقـدم يي إطـار العمليـة الراميـة إلى تصــــــــــــــديق الجميع على  ترحالب ييضالالالالالالالالالا - 2 
ــعيدين اإلقليمي والدو  مدونة ــلو ، وتتبد س مية إحراز المزيد من التقدم، على الصــــــــ لي، يي تحقيق قواعد البــــــــ

 عالمية المدونة؛

جميع الدول التي لم تصدق بعد على مدونة قواعد البلو ، وعلى وجف الخصوص،   تدعو - 3 
الدول التي لدي ا قدرات يي مجال مرببات اإلطمق الفضــــــائية والقذائف التبــــــيارية والتي تضــــــع برام  وطنية 

 ق يي ابتخدام الفضاء يي األغراض البلمية؛ذل  المجال، إلى القيام بذل ، آخذة يي اعتبار ا الح يي

الدول التي صـدققت بالفعل على مدونة قواعد البـلو  على بذل ج ود لريع مبـتو   تشالجع - 4 
 المراربة يي ا ومواصلة تحبين تنفيذ ا؛

بالتقدم المحرز يي تنفيذ مدونة قواعد البــــــلو ، بما يبــــــ م يي تعزيز الرــــــفايية وبناء    تنوه - 5 
ــات الثقة بين ا لدول من خمل تقديم اإلخطارات التي تبـــبق إطمق القذائف واإلقرارات البـــنوية برـــأن البـــيابـ

ــائيــة والقــذائف التبــــــــــــــيــاريــة، وتتبــد س ميــة اتخــاذ مزيــد من الخطوات يي  المتعلقــة بمرببــات اإلطمق الفضـــــــــــــ
 اتتجا ؛  ذا

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/RES/73/49
https://undocs.org/ar/A/RES/73/49
https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/A/RES/51/122
https://undocs.org/ar/A/RES/51/122


A/RES/75/60 مدونة الهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية 

 

20-16876 3/3 

 

على بحث طرق وسبـــــــــالي  سخر  للتعامل بفعالية مع مرـــــــــبلة انترـــــــــار القذائف  تشالالالالالالجع - 6 
ــال سبــــلحة الدمار الرــــامل وتتخاذ التدابير المزمة لتفادي اإلبــــ ام يي منظومات  ــيارية القادرة على إيصــ التبــ

 إيصال األبلحة  ذ  ولمواصلة تعميق الصلة بين مدونة قواعد البلو  واألمم المتحدة؛

تدرج يي جدول األعمال المتقت لدورت ا البــابعة والبــبعين البند الفرعي المعنون  سن  تقرر - 7 
”مدونة ت اي لقواعد البـــــــــــــلو  لمنع انترـــــــــــــار القذائف التبـــــــــــــيارية“ يي إطار البند المعنون ”نزا البـــــــــــــم  

 البامل“. العام
 

 37الجلبة العامة 
 2020بانون األول/ديبمبر  7

 


