لمزيد من المعلومات
األورويب ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
اسرتاتيجية االحتاد
ّ

مدونة قواعد سلوك
ّ
الهاي ملنع انتشار

قررت أن تربط تدرجييا
"يتألّف االحتاد األورويب من  28دولة عضوا ّ
معا ،على مدى فرتة
خرباهتا ومواردها ومصائرها بعضها ببعض .وشيّدت ً
عاما ،منطقةً يسودها االستقرار والدميقراطية والتنمية
توسيع دامت ً 50
تنوعها الثقايف وعلى روح
املستدامة ،وحافظت يف الوقت نفسه على ّ
التسامح وعلى احلريات الفردية.
األوريب بتقاسم اجنازاته وقيمه مع البلدان والشعوب خارج
يلتزم االحتاد
ّ

حدوده".





ضية األوروبية
المفو ّ

هي الهيئة التنفيذية لالتحاد األوروبي



ملي
السعي إىل اعتماد االتفاقيات متعددة األطراف على الصعيد العا ّ
تشديد التنفيذ الصارم هلذه االتفاقيات واالمتثال هلا
التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيّني؛
مساعدة البلدان الثالثة

اتيجي
مؤسسة البحث االستر ّ
مؤسسة البحث االسرتاتيجي ،املتخذة من باريس مقرا هلا ،اجلوانب التقنية
تنفِّذ ّ

القذائف التسيارية

مشروع منفَّذ من قِبَل
اتيجي
مؤسسة البحث االسرت ّ

األوروبي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
استراتيجية االتحاد
ّ
اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة اسرتاتيجية االحتاد األورويب ملنع انتشار
األول /ديسمرب  2003بالتزامن مع
أسلحة الدمار الشامل يف  12كانون ّ
اعتماد اسرتاتيجية األمن األوروبية .وأولويات االحتاد األورويب يف هذا اجملال
هي:
 تعزير اإلطار الدويل لعدم االنتشار

املتعلقة بقرارات جملس االحتاد األورويب ،وحيري ذلك حتت رعاية املمثل السامي
للسياسة اخلارجية واألمنية املشرتكة لالحتاد األورويب .ون ِّف َذ هذا املشروع لدعم
رئاسة االحتاد األورويب وبالتشاور الوثيق مع رئاسة االجتماعات السنوية للدول
للمدونة
ض َّمة إىل املدونة والنمسا بصفتها جهة االتصال املركزية املباشرة
املن َ
ّ
وأمانتها التنفيذية.

ممول من
هذا املشروع ّ
األورويب
االحتاد
ّ

هذا البرنامج مُنََّفذ من ِقبَل مؤسسة البحث االستراتيجي ،واآلراء الواردة
في هذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء المفوضية األوروبية

مدونة قواعد سلوك الهاي لمنع
انتشار القذائف التسيارية
اعتماد مدونة قواعد سلوك الهاي على الصعيد العالمي  -أنشطة التوعية
بلدا إىل مدونة قواعد سلوك الهاي ،إالّ أ ّن الفاعلني الرئيسيني يف جمال
انضم ً 139
تكنولوجيات القذائف التسيارية والفضائية مل ي ِ
قدموا بعد على اعتمادها .ي نَظِّم االحتاد
باملدونة على الصعيد الدويل
األورويب حلقات عمل وحلقات دراسية عديدة للتوعية ّ
ّ
واإلقليمي والوطين ،وللرتويج لطابعها العاملي كذلك .وعلى وجه اخلصوص ،يود االحتاد
األورويب االرتباط بالدول اليت متلك قدر ٍ
ات يف جمال القذائف التسيارية.
جاهدا إىل تسليط الضوء على أمهيّة مسألة
ويف هذا اإلطار ،يسعى االحتاد األورويب ً
انتشار القذائف التسيارية باعتبارها حت ّديًا اسرتاتيجيًا يواجه اجملتمع الدويل ،وكذلك إىل
دعم نقاش حول اجلهود اإلضافية اليت ستكفل كبح هذا االنتشار.

املدونة
أهداف االحتاد األورويب بشأن ّ
األورويب بأنشطة هتدف إىل تشجيع
منذ سنة  ،2003يضطلع جملس االحتاد
ّ
نربا للتناق
تنفيذ ّ
املدونة ويساهم يف اعتمادها على الصعيد العاملي ،كما يوفّر م ً
يف س ِبل حتسني اجلهود الدولية الرامية إىل منع انتشار القذائف .وقد مت جتديد
هذا االلتزام مبوجب القرار  2014/913/CFSPلعام  2014ويتألف من
مشروعني اثنني.
المعلومات والتواصل
بغية الرتويج للمدونة على الصعيد العاملي ودعم تنفيذها وتسليط األضواء عليها،
يدعم االحتاد األورويب نشر وثائق التواصل اليت ت َعِّرف باملدونة ويقوم بتحديث
موقع مدونة قواعد سلوك الهاي على اإلنرتنت.
تعزيز منع انتشار القذائف التسيارية
املدونة
ّ
يشجع االحتاد األورويب احلوار املتعلق باملبادرات اجلديدة اهلادفة إىل تعزيز ّ
ومنع انتشار القذائف التسيارية .ويدعم نشر دراسات تعاجل القضايا العامة
املتعلقة بانتشار القذائف التسيارية ،وتدابري بناء الثقة ،فضال عن مسائل أدق
مثل مراقبة الصادرات والعالقة بني مدونة قواعد سلوك الهاي ونظام مراقبة
تكنولوجيا القذائف.

املدونة
ّ

هتدف مدونة قواعد سلوك الهاي إىل منع وكبح انتشار نظم القذائف التسيارية
القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيات املتعلقة هبا .مع أن
املدونة غري ملزمة ،إال ّأّنا الصك العاملي الوحيد الذي يعاجل هذه املسألة يف الوقت
ّ
سياسي ،وتقرتح جمموعةً من التدابري
الراهنّ .إّنا صك متعدد األطراف ذو طاب ٍع
ّ
املدونة بعدم املسامهة
وتتعهد الدول ال من َ
الشفافة الرامية إىل بناء الثقةّ .
ض َّمة إىل ّ
يف انتشار القذائف التسيارية ومبمارسة أقصى حد من ضبط النفس يف تطوير هذه
النظم واختبارها ونشرها.
ض َّمة إليها وتعزيز
أساسا إىل إرساء املزيد من الشفافية بني الدول املن َ
املدونة ً
وهتدف ّ
الثقة فيما بينها عن طريق إصدار ٍ
سنوي بشأن سياستها املتعلقة بالقذائف
إعالن ٍّ
التسيارية ،وكذلك عن طريق إصدار إخطار ٍ
ات سابقة إلطالق القذائف واملركبات
متاما مع
أي نوع من أنواع األسلحة ،بل وتتوافق ً
الفضائية .وعليه ،فإ ّّنا ال حتظر ّ
الربامج الطموحة املتعلقة باالستخدام السلمي للفضاء اخلارجي.
وبناءً على ما اتفق عليه يف مؤمتر الهاي ،تقوم النمسا بدور جهة االتصال املركزية
املنضمة
واملباشرة (األمانة التنفيذية) للمدونة اليت تن ّسق تبادل املعلومات بني الدول ّ
املدونة يف فيينا
ملدونة قواعد سلوك الهاي .وتنظّم مؤمترات الدول
َّ
املنضمة إىل ّ
ّ
كل سنة.
ّ

