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   موجهة من املمثل الدائم لالحتاد٢٠٠٨فرباير / شباط١٢رسالة مؤرخة 

  الروسي واملمثل الدائم للصني لـدى مؤمتر نزع السالح إىل األمني العام
  معاهدة ملنع نشر"الن فيها النصني الروسي والصيين ملشروع للمؤمتر حيي

  األسلحـة يف الفضاء اخلارجي والتهديد باستعمـال القوة أو استعماهلا
  معاهدة منع نشر أسلحة يف(ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي 

  مقدمني من االحتاد الروسي والصني)" الفضاء اخلارجي
معاهدة ملنع نشر األسـلحة يف الفـضاء        "النصني الروسي والصيين ملشروع     نتشرف بأن حنيل رفق هذا        

معاهدة منع نـشر    " (اخلارجي والتهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي           
  .مقدمني من االحتاد الروسي ومجهورية الصني الشعبية) أسلحة يف الفضاء اخلارجي

ار هذه الرسالة ومشروع املعاهدة املرفق وتعميمهما بوصفهما وثيقتني رمسيتني من           ونرجو التفضل بإصد    
  .وثائق مؤمتر نزع السالح

  

  فالريي لوتشينني  ):التوقيع(
  السفري  
املمثل الدائم لالحتاد الروسي لدى مـؤمتر         

  نزع السالح

  وانغ كون  ):التوقيع(
  السفري لشؤون نزع السالح  
لشعبية لـدى   رئيس وفد مجهورية الصني ا      

  مؤمتر نزع السالح
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  مشروع

  معاهدة ملنع نشر األسلحة يف الفضاء اخلارجي والتهديد باستعمال
  القوة أو استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي

  إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،  

  آخذ يف االزدياد املطَّرد،إذ تؤكد ما يؤديه الفضاء اخلارجي يف تنمية البشرية مستقبالً من دور   

  وإذ تشدد على احلق يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستغالله لألغراض السلمية،  

وحرصاً منها على احليلولة دون حتول الفضاء اخلارجي إىل ساحة للمواجهة العسكرية وعلى ضمان أمن                 
  الفضاء اخلارجي وعدم تعطل عمل األجسام املوجودة فيه،

أن منع نشر أسلحة يف الفضاء اخلارجي ومنع حدوث سباق تسلح فيه من شأهنما أن حيوال           وإقراراً منها ب    
  دون تعرض السالم واألمن الدوليني خلطر جسيم، 

  ورغبة منها يف إبقاء الفضاء اخلارجي مضماراً ال ينشر فيه سالح من أي نوع،  

 فيما يتصل بالفضاء اخلارجي، مبا فيها       وإذ تنوه بأن االتفاقات احلالية بشأن مراقبة التسلح ونزع السالح           
االتفاقات الثنائية، والنظم القانونية احلالية املتعلقة باستخدام الفضاء اخلارجي، تؤدي دوراً إجيابياً يف استكشاف              

هلذه االتفاقات حبذافيِرها، بالرغم من     الفضاء اخلارجي ويف وضع لوائح ناظمة لألنشطة فيه، وبأنه ينبغي االمتثال            
  ها عن منع نشر أسلحة يف الفضاء اخلارجي وعن منع سباق التسلح فيه منعاً فعاالً، عجز

، "منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلـارجي       "وإذ تشري إىل قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن            
التدابري يف سـبيل  بوجوب النظر يف اختاذ مزيد من اعتقادها الراسخ عن  الذي أعلنت فيه اجلمعية، يف مجلة أمور،        

   اخلارجي،وضع اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف تكون فعالة وميكن التحقق منها، منعاً حلدوث سباق تسلح يف الفضاء

  :قد اتفقت على ما يلي  

  املادة األوىل

  :ألغراض هذه املعاهدة  

ـ  ١٠٠الفضاء فوق ارتفاع األرض مبا يتجاوز       " الفضاء اخلارجي "تعين عبارة     )أ(   ومترٍ فـوق    كيل
  مستوى البحر؛

تعين أي جهاز مصمم ليعمل يف الفضاء اخلارجي ويطلق يف          " جسم الفضاء اخلارجي  "إن عبارة     )ب(  
مدار حول جسم مسائي أو يكون يف مدار حول أي جسم مسائي، أو أي جسم مسائي، فيما عدا األرض، أو يغادر 
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و يتنقل من أي جسم مسائي يف اجتاه جسم مسائي آخر، املدار حول أي جسم مسائي يف اجتاه هذ اجلسم السمائي، أ
  أو ينشر يف الفضاء اخلارجي بأية وسائل أخرى؛

 علـى أي  تعين أي جهاز ينشر يف الفضاء اخلارجي، بناءً " سالح يف الفضاء اخلارجي   "إن عبارة     )ج(  
 األرض أو يف اجلـو، أو       مبدأ فيزيائي، وأُعد أو ُحول خصيصاً إلزالة أجسام يف الفضاء اخلارجي أو على سطح             

الحلاق الضرر بتلك األجسام أو تعطيل وظائفها العادية، أو للقضاء على السكان أو على مكونات البيئة احليوية                 
  اليت هي حامسة لوجود اإلنسان أو إحلاق ضرر هبا؛

 يف الفضاء اخلارجي إذا كان يدور يف مدار حول األرض مرة علـى            " منشوراً"ويعترب سالح ما      )د(  
  األقل، أو يتبع جزءاً من هذا املدار قبل مغادرته، أو إذا كان يتموقع بشكل دائم يف مكان ما يف الفضاء اخلارجي؛

تعنيان أية إجراءات عدائية ميكن اختاذها ضد    " التهديد باستخدامها "أو  " استخدام القوة "وعبارة    )ه(  
مية إىل تدمريها أو إحلاق أضرار هبا على حنو يعطل         أجسام فضائية، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور أخرى، إجراءات را          

َتعَّمد تغيري عملها الطبيعي مؤقتاً أو بشكل دائم أو    .معامل مدارها، أو التهديد بإجراءات من هذا القبيلَي

  املادة الثانية

م تتعهد الدول األطراف بعدم نشر أية أجسام حتمل أية أنواع من األسلحة يف املدار حول األرض، وبعد                  
 نشر هذه األسلحة يف الفضاء اخلارجي بأيـة طريقـة        متركيب أسلحة من هذا القبيل على أجسام فضائية، وبعد        

أخرى؛ وبعدم اللجوء إىل التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي؛ وبعدم 
ت الدولية على املشاركة يف أنشطة حمظـورة        مساعدة أو تشجيع دول أخرى أو جمموعات من الدول أو املنظما          

  .املعاهدةمبوجب هذه 

  املادة الثالثة

تتخذ كل دولة من الدول األطراف مجيع التدابري الضرورية ملنع ممارسة أي نشاط حتظره هذه املعاهدة يف                   
  .إقليمها أو يف أي مكان آخر خيضع لواليتها أو سيطرهتا

  املادة الرابعة

ليس يف هذه املعاهدة من أحكام تفسر تفسرياً يفهم منه أهنا تعوق ممارسة الدول األطـراف حقهـا يف                     
استخدام الفضاء اخلارجي أو استكشافه لألغراض السلمية وفقاً ألحكام القانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم                

  .املتحدة ومعاهدة الفضاء اخلارجي

  املادة اخلامسة

أنه يعوق ممارسة الدول األطراف حقها يف الدفاع عن النفس وفقاً بتفسريه عاهدة ما ميكن ليس يف هذه امل  
  .األمم املتحدةميثاق  من ٥١ألحكام املادة 
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  املادة السادسة

 الثقة يف االمتثال ألحكام املعاهدة وضمان الشفافية وبناء الثقـة يف أنـشطة يف الفـضاء                 زيزتوخياً لتع   
  . أساس طوعي تدابري متفقاً عليها لبناء الثقة، ما مل يتفق على غري ذلكاخلارجي، تنفذ الدول على

  .ولتدابري التحقق من االمتثال ألحكام املعاهدة أن تكون موضوع بروتوكول إضايف  

  املادة السابعة

إذا ما نشأ بني الدول األطراف نزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه املعاهدة أو تفسريها، تتـشاور أوالً                    
  .غرض تسوية الرتاع عن طريق التفاوض والتعاونبألطراف املعنية فيما بينها ا

إذا مل تتوصل األطراف املعنية إىل اتفاق بعد التشاور، جيوز لدولة طرف مهتمة باألمر أن حتيل الرتاع إىل                    
  .التنفيذية للمعاهدة، مع سوقها احلجج ذات الصلةاملنظمة 

  .التنفيذية للمعاهدة على تسوية احلالة موضع الرتاعاملنظمة  تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع  

  املادة الثامنة

التنفيذيـة  املنظمـة  تعزيزاً لوضع أهداف هذه املعاهدة وأحكامها موضع التنفيذ، ُتنشئ الدول األطراف     
  :للمعاهدة، اليت تتوىل

عاهـدة فيمـا يتـصل      تلقي البالغات من أية دولة طرف أو جمموعة من الدول األطراف يف امل              )أ(  
  باحلاالت اليت يكون فيها مثة ما يدعو إىل االعتقاد بانتهاك أية دولة طرف ألحكام هذه املعاهدة؛

  النظر يف املسائل املتعلقة باالمتثال لاللتزامات املعقودة من قبل الدول األطراف؛  )ب(  

شئة بصدد انتهاك دولة طرف  تنظيم وإجراء مشاورات مع الدول األطراف بغية تسوية احلالة النا           )ج(  
  ما هلذه االتفاقية؛

  .اختاذ ما يلزم من تدابري إلهناء انتهاك أية دولة من الدول األطراف أحكام هذه املعاهدة  )د(  

ها احملددة وأشـكال عملـها موضـع     فالتنفيذية للمعاهدة، ووضع هذه اهليئة ووظائ     ملنظمة  يكون لقب ا    
  .بروتوكول إضايف يلحق باملعاهدة

  ادة التاسعةامل

أما األحكام احملِددة ملختلف خيارات     . جيوز للمنظمات احلكومية الدولية ذات طابع دويل أن تشارك يف املعاهدة            
  .مشاركة تلك املنظمات يف املعاهدة وإجراءات هذه املشاركة، ستكون موضع بروتوكول إضايف يلحق باملعاهدة
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  املادة العاشرة

ويقدَّم نص أي تعديل مقتـرح إىل اجلهـة   . إدخال تعديالت على هذه املعاهدةجيوز ألية دولة طرف أن تقترح         
وبناء على طلب ما ال يقل عن ثلث جمموع . الوديعة، اليت تقوم على وجه السرعة بتعميم النص على مجيع الدول األطراف 

  .ظر يف التعديل املقترحالدول األطراف، تعقد اجلهة الوديعة مؤمتراً تدعو إليه مجيع الدول األطراف من أجل الن

ويبدأ نفاذ التعديل بالنـسبة     . ويتم إقرار أي تعديل هلذه املعاهدة بأغلبية أصوات مجيع الدول األطراف            
  .جلميع الدول األطراف وفقاً لإلجراءات اليت حتكم بدء سريان هذه املعاهدة

  املادة احلادية عشرة

  .دوتسري هذه املعاهدة ألجل غري حمد  

 من املعاهـدة إذا     بلة من الدول األطراف، يف إطار ممارستها لسيادهتا الوطنية، أن تنسح          وحيق لكل دو    
وتقوم . قررت أن هناك أحداثاً غري عادية فيما يتصل مبوضوع هذه املعاهدة قد عرَّضت مصاحل بلدها العليا للخطر

  . هبا من املعاهدةيف هذه احلالة بإخطار اجلهات الوديعة كتابةً بقرارها قبل ستة أشهر من انسحا

  املادة الثانية عشرة

وجيوز ألية دولة . يفتح باب التوقيع على هذه املعاهدة أمام مجيع الدول يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك   
  .مل توقع على هذه املعاهدة قبل بدء سرياهنا أن تنضم إليها يف أي وقت

وتوَدع صكوك التصديق أو االنضمام . عدها الدستوريةوتصدِّق الدول املوقِّعة على هذه املعاهدة وفقاً لقوا  
َعيَّن وديع   .ذه املعاهدةاً هللدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي ُي

  املادة الثالثة عشرة

يبدأ سريان هذه املعاهدة عند إيداع صكوك التصديق من ِقَبل عشرين دولة، مبا فيها مجيع الدول األعضاء   
  . األمن التابع لألمم املتحدةالدائمة العضوية يف جملس

وبالنسبة للدول اليت تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ املعاهدة، يبدأ سريان املعاهدة من   
  .تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو انضمامها

  املادة الرابعة عشرة

لصينية والعربيـة والفرنـسية     تودع هذه املعاهدة، اليت ُتعترب نصوصها اإلسبانية واإلنكليزية والروسية وا           
متساوية احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة، الذي يرسل نسخاً منها مصدقة حسب األصول إىل مجيع الدول 

  .املوقِّعة عليها واملنضمة إليها

_ _ _ _ _  


