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 والسبعون  الخامسة الدورة

 األولى اللجنة
 األعمال جدول من (خ) 103 البند 
 لقواعد الهاي مدونة  الكامل: العام السالح  نزع

    التسيارية القذائف انتشار لمنع السلوك
األرجنتين، إسالالالالالالبانيا، يسالالالالالالتياليا، إسالالالالالالتونيا، إلوانور، يلبانيا، يلمانيا، يندورا، يييلندا،   سالالالالالاللندا، إ  اليا،   

البوسالالنة والسيسالالو، بولندا، تي يا، تشالاليكيا، الجبل األسالالون، جمسورية مولدو ا، البيتغال، بلجيكا، بلغاريا،  
الدانميك، رومانيا، سالالان مارينو، السالاللرانور، سالاللو اليا، سالاللو ينيا، السالالويد، سالالويسالاليا،  الاليل ،  الالي يا، 

يغ، غواتيماال، الرلبين،  نلندا، قبيص،  ازاخسالالالتان،  يواتيا،  ندا،  وسالالالتاريكا،  ولومبيا، التكيا، لكسالالالمب
ليتوانيا، ليختنشالالالتاين، مقدونيا الشالالالمالية، محوي، المملكة المتردة لبيي انيا العيمى ويييلندا الشالالالمالية، 
منغوليالا، النيوي،، النمسالالالالالالالالالالا، نيوزيلنالدا، السنالد، هنغالاريالا، هولنالدا، الوال الاة المترالدة األمييكيالة، اليالا الان، 

 قيار مشيوع :اليونان
 

 التسيارية القذائف نتشارا لمنع السلوك لقواعد الهاي مدونة  
 

 ،العامة الجمعية إن 

  االنتشـار أسـااهاا ضـمن يندرج التي والعالمية اإلقليمية  األمنية التحديات  تزايد إزاء القلق  سالاورها إذ 
 الشامل، الدمار أسلحة إيصال على القادرة التسيارية للقذائف المستمر

  واألمن الســ   مهدان في ومســلولهتاا ودورها وماادئاا المتحدة األمم مقاصــد اعتبارها     تضالالع وإذ 
 المتحدة، األمم لمهثاق وفقا الدولههن

 القادرة  التسـيارية القذائف منظومات انتشـار منع إلى الرامية والدولية  اإلقليمية الجاود أهمية  تؤ د وإذ 
  الســــــ   اســــــتتاا  في إســــــااما ذلك هوصــــــف شــــــاملة، بصــــــورة وكاحه الشــــــامل الدمار أســــــلحة إيصــــــال على

 الدولههن، واألمن
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 تشــــــــرين  25 في  التســــــــيارية القذائف انتشــــــــار لمنع الســــــــلو  لقواعد الهاي مدونة باعتماد تيحب وإذ 
ــلو  قواعد مدونة بأن مناا واقتناعا ،(1)الهاي في  2002 الثاني/نوفمبر ــيا ية تعزيز في تســـاهم ســـو  السـ  الشـ

 الدول، ههن والثقة

  كانون  8 الملرخ  60/62 و  2004 األول/ديســـــمبر كانون  3 الملرخ  59/91 قراراتاا إلى تشالالاليي وإذ 
  األول/ كانون  8 الملرخ  65/73 و  2008 األول/ديســـــمبر كانون  2 الملرخ  63/64 و  2005 األول/ديســـــمبر

  األول/ديســمبر كانون  2 الملرخ 69/44 و  2012 األول/ديســمبر كانون  3 الملرخ  67/42 و  2010 ديســمبر
 ، 2018 ديســمبر/األول كانون  5 الملرخ  73/49 و  2016 األول/ديســمبر كانون   5 الملرخ 71/33 و  2014

 ،“التسيارية القذائف انتشار لمنع السلو  لقواعد الهاي مدونة” المعنونة

 يشــ ل الشــامل الدمار أســلحة إيصــال على القادرة  التســيارية القذائف انتشــار أن إلى ي ضالا تشاليي وإذ 
  الملرخ (2004) 1540 قراره في األمن مجلس بــــه أقر لمــــا وفقــــا الــــدولههن، واألمن الســــــــــــــ   ياــــدد خطرا
 ال حقة، وقراراته 2004 نيسان/أهريل 28

 الخارجي اليضـــــــــــــاء اســـــــــــــت شـــــــــــــا  مجال في الدولي بالتعاون  الخاص باإلع ن  التزامسا  تؤ د وإذ 
 ورد  حســــــاما النامية، البلدان  الحتياجات خاص اعتاار إي ء مع ومصــــــلحتاا، الدول جميع ليائدة واســــــتخدامه

 ،1996 األول/ديسمبر كانون  13 الملرخ 51/122 قرارها مرفق في

 الخـارجي اليضــــــــــــــاء اســــــــــــــتخـدا  فواـئد من االنتـيا  من اـلدول تســــــــــــــتاعـد أال يناغي ـبأـنه متسالالالالالالالالالل   وإذ 
ــلمية، األغراض في ــهد اليوائد هذه تجني وهي علهاا، يتعهن وأنه الســــــ ــور وتشــــــ ــأن، هذا في التعاون  جســــــ   الشــــــ
 الشامل، الدمار أسلحة إيصال على القادرة التسيارية القذائف نشر في تسام أال

قة الدول تبذلاا التي المستمرة بالجاود تنوه وإذ   بالمدونة، للتوعية السلو  قواعد مدونة على المصد ِّ

 إيصالاا، ووسائل الشامل الدمار أسلحة انتشار م افحة ضرورة اعتبارها    تضع وإذ 

 انتشـــــــــار لمنع الســـــــــلو  لقواعد الهاي مدونة على اآلن حتى دولة 143 هتصـــــــــديق تيحب - 1 
 إيصالاا؛ ووسائل الشامل الدمار أسلحة النتشار للتصدي عملية كخطوة التسيارية القذائف

 على الجميع تصــــــــــــــديق إلى الراميـة العمليـة إطـار في تقـد  من أحرز بمـا ي ضالالالالالالالالالا تيحالب - 2 
  تحقهق في والدولي، اإلقليمي الصـــــــــــعهدين على التقد ، من المزيد إحراز أهمية وتلكد الســـــــــــلو ، قواعد مدونة
 المدونة؛ عالمية

  الخصـوص، وجه وعلى السـلو ، قواعد مدونة على بعد تصـدق لم  التي الدول جميع تدعو - 3 
  وطنية هرامج تضــــــع والتي  التســــــيارية والقذائف اليضــــــائية اإلط ق مركاات مجال في قدرات لدياا التي الدول
 السلمية؛ األغراض في اليضاء استخدا  في الحق اعتاارها في آخذة هذلك، القيا  إلى المجال، ذلك في

ق  التي الدول تشالجع - 4   مسـتو   لرفع جاود هذل على السـلو  قواعد مدونة على باليعل صـد 
 تنيهذها؛ تحسهن ومواصلة فهاا المشاركة

__________ 

 (1) A/57/724، .الضميمة 
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 الثقة  وبناء  الشــيا ية  تعزيز   في  يســام  بما  الســلو ،  قواعد  مدونة   تنيهذ  في  المحرز  بالتقد    تنوه  - 5 
ــياســـات  بشـــأن  الســـنوية  واإلقرارات  القذائف  إط ق  تســـبق   التي  اإلخطارات  تقديم  خ ل  من  الدول   ههن    المتعلقة  السـ

 ؛االتجاه  هذا   في  الخطوات  من   مزيد  اتخاذ  أهمية  وتلكد  التسيارية،  والقذائف  اليضائية  اإلط ق  بمركاات 

 القذائف انتشـــــــــار مشـــــــــ لة مع بيعالية للتعامل أخر   وأســـــــــاله  طرق   بحث على تشالالالالالالجع - 6 
ــيارية ــال على القادرة  التســ ــلحة  إيصــ ــامل الدمار أســ   منظومات في اإلســــاا  لتيادي ال زمة التداههر والتخاذ الشــ

 المتحدة؛ واألمم السلو  قواعد مدونة ههن الصلة تعمهق ولمواصلة هذه األسلحة إيصال

ــابعة   لدورتاا   الملق    األعمال   جدول   في   تدرج   أن   تقير  -   7  ــاعهن   الســــــــــ   المعنون   اليرعي   البند   والســــــــــ
 ال امل“.   العا    الس ح   ”نز    المعنون   البند   إطار   في   التسيارية“   القذائف   انتشار   لمنع   السلو    لقواعد   الهاي   ”مدونة 

 


