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 الدورة الثانية والستون
   من جدول األعمال ٩٨البند 

   نزع السالح العام الكاملِ
 موجهـة إىل األمـني العـام مـن     ٢٠٠٧ديـسمرب  /األول كـانون  ١٧رسالة مؤرخة     

 وماليزيا لدى األمم املتحدة املمثلني الدائمني لكوستاريكا 
 

التفاقيــة النموذجيــة   صــيغة مــستكملة ل وهــي ، طيــهنتــشرف بتقــدمي الوثيقــة املرفقــة    
املتحـدة    وعممهـا األمـني العـام لألمـم     ١٩٩٧لألسلحة النووية اليت قدمتها كوستاريكا يف عام      

 اسـتجد االعتبار مـا     ويأخذ هذا النموذج املنقح يف        .)انظر املرفق  (  A/C.1/52/7 وثيقة  البوصفها  
  .١٩٩٧منذ عام ذات صلة من تطورات تقنية وقانونية وسياسية 

 واسـتكملتها يف وقـت      -د أعـدت مـشروع االتفاقيـة النموذجيـة لألسـلحة النوويـة              وق 
 باعتبارهـا االتفاقيـة  وُتقـدم    .احملامني والعلماء وخـرباء نـزع الـسالح       جمموعة دولية من     -الحق  
القانونية والتقنية والسياسية إلنشاء عامل خـال مـن األسـلحة النوويـة               حيدد العناصر    جاريا عمال
 .صونهو

زال وجود األسلحة النووية واحتمـال االنتـشار النـووي يعرضـان مجيـع الـشعوب                 ماو 
صــكوك وتنفيــذ التقليــل مــن هــذه األخطــار والقــضاء عليهــا باعتمــاد  وميكــن  . للخطــرالــدولو

وتـدمريها يف   مجيـع األسـلحة النوويـة       علـى   حظر شامل    بفرض   للتحقق تتوج  ملزمة قانونا قابلة    
 .ضوابط فعالة إطار 

 هـذا النمـوذج حرفيـا     تكرر  ب  اإليعاز  الوفدان املقدمان هلذه االتفاقية النموذجية     وديوال   
ــة أو جمموعــة  يف  ــة فعلي ــات اتفاقي ــة اتفاق ــل   . لألســلحة النووي ــلب ــة  متث ــة النموذجي  هــذه االتفاقي

ووضــعها والتفــاوض القبيــل هــذا مــن  صــك أو صــكوك لدراســةمفيــدة  لألســلحة النوويــة أداة 
  . وإجنازها،عليها
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ــام        ــة لع ــة لألســلحة النووي ــة النموذجي ــد ســاعدت االتفاقي ــري  ١٩٩٧وق ــداوالت غ  امل
واألوساط األكادميية واخلرباء التقنيون واملنظمات غري احلكوميـة         الرمسية اليت أجرهتا احلكومات     

ويأمـل الوفـدان املقـدمان هلـذه         .النـووي واحتماالتـه    وغريها فيمـا يتعلـق مبـسائل نـزع الـسالح            
ذه املـداوالت ويف    هبـ بصورة جديـة    التعجيل  النووية يف    ة النموذجية املستكملة لألسلحة     االتفاقي

   .ويتوقعان ذلكمها   ، مفاوضات فعليةتصبحأن 

، ١٩٩٦ويف هذا الصدد، نالحظ االلتزام الذي أكدته حمكمـة العـدل الدوليـة يف عـام                  
 نـزع الـسالح النـووي بكافـة         متابعـة وإكمـال املفاوضـات املؤديـة إىل         بالعمل حبسن نية علـى      ”

   .“جوانبه حتت رقابة دولية مشددة وفعالة

الـيت تـدعو    و ١٩٩٦أيضا بقرارات األمم املتحدة املتخذة سنويا منذ عـام          حنيط علما   و 
إجـراء مفاوضـات متعـددة األطـراف تفـضي إىل اإلكمـال             ”خـالل    إىل تنفيذ هـذا االلتـزام مـن         

وجتريب ونشر وختزين ونقل األسلحة النووية والتهديـد          املبكر التفاقية حتظر استحداث وإنتاج    
وميكــن أن تــشمل هــذه املفاوضــات    .“ وتــنص علــى إزالــة تلــك األســلحة ،هبــا أو اســتخدامها

ســواء كانــت فرديــة أو ثنائيــة أو بــني بــضعة     - حتقيــق خطــوات أوليــة يف جمــال نــزع الــسالح  
 .كوكشاملة من الصباتفاقية أو جمموعة  تتوج  -أو متعددة األطراف  أطراف

االتفاقيــة النموذجيــة لألســلحة النوويــة    هــذه الرســالة و ونرجــو أن تتفــضلوا بتعمــيم    
 مــن ٩٨ يف إطــار البنــد ،العامــة لجمعيــة الــدورة الثانيــة والــستني لا وثيقــة مــن وثــائق مبوصــفه

  . جدول األعمال
 أوربيناخورخي  )توقيع(

 السفري، املمثل الدائم لكوستاريكا
 ملتحدةلدى األمم ا

 عليمحيدون  )توقيع( 
 ملاليزيا السفري، املمثل الدائم

 لدى األمم املتحدة
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 املرفق 
 
 
 
 

 االتفاقية النموذجية لألسلحة النووية
 
 
 
 
 
 

اتفاقية حظــر استحداث األسلحة النووية وجتريبها    
والتهديد  وإنتاجها وختزينها ونقلها واستعماهلا 

 لحةباستعماهلا وإزالة تلك األس 
 
 
 
  
  ٢٠٠٧أبريل /نيسان

 
 
 
 
 

ا على أساس االتفاقية النموذجية لألسلحة استكماهلجرى    
بوصفها   ١٩٩٧نوفمرب /النووية اليت ُعممت يف تشرين الثاين
  A/C.1/52/7 وثيقة األمم املتحدة 
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 اقية النموذجية لألسلحة النوويةاالتف  
 

 احملتويات
الصفحة 

.موجز   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٩
.الديباجة   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١١

.االلتزامات العامة  -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٤
.التزامات الدول  -لف أ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٤
.التزامات األفراد  -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٦

.التعاريف  -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .١٧
.الدول واألشخاص   -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .١٧
.األسلحة النووية  -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .١٧
.ات النووية واألجهزة املتفجرة النووية ريتفجالطاقة النووية وال -جيم    . . . . . . . . . . . . .١٨
.املواد النووية  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٨
.املرافق النووية  -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٠
.األنشطة النووية  -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢١
.التحقق  -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٢٤
.وسائل اإليصال  -حاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٦

.اإلعالنات  -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٢٨
.األسلحة النووية  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٢٨
.املواد النووية  -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٢٨
.املرافق النووية  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .٢٩
.وسائل اإليصال  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٠

.مراحل التنفيذ  -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٣١
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.شروط عامة  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٣١
.متديد املواعيد النهائية  -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣١
.املعاملة باملثل فيما يتعلق بطلبات التمديد  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣١
.املراحل  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .٣١
.التدابري اخلاصة  -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٣

.التحقق  -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٣٤
.عناصر نظام التحقق   - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٣٤
.األنشطة واملرافق واملواد اخلاضعة للتحقق  -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤
. فيما يتعلق بالتحقق ا وواجباهت الدول األطرافحقوق -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . .٣٤
.تدابري بناء الثقة  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٣٦
.العالقة بترتيبات التحقق األخرى  -هـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٦
.التنفيذ  -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٦

.ابري التنفيذ الوطنية تد -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٣٨
.التنفيذ من الناحية التشريعية  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
.العالقات بني الدولة الطرف والوكالة  -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣٨
.السرية  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .٣٩
.العالقة بتدابري التنفيذ املتعهد أو امللتزم هبا مبوجب ترتيبات أخرى -دال    . . . . . . . . . . .٣٩

.حقوق األشخاص والتزاماهتم  -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٤٠
.اإلجراءات اجلنائية  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٤٠
.مسؤولية اإلبالغ عن االنتهاكات  -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤٠
.توفري احلماية ملقدمي املعلومات  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤١

.الوكالة  -ثامنا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .٤٢
.أحكام عامة  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٤٢
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.مؤمتر الدول األطراف  -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٤٣
.اجمللس التنفيذي  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .٤٥
. الفنية األمانة -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٤٨
.االمتيازات واحلصانات  -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥٠
.السجل وقواعد البيانات األخرى  -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥١
.نظام الرصد الدويل  -زاي    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٥٢

.األسلحة النووية  -تاسعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .٥٤
.شروط عامة  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .٥٤
.إجراءات تدمري األسلحة النووية  -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤
.ية منع إنتاج األسلحة النوو -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٤

.املواد النووية  -عاشرا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٥٥
.إعادة التنظيم والتوثيق  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥٥
.حتديد املواد النووية اخلاصة  -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٥
.اشتراكات الترخيص  -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٦
.العالقة باالتفاقات الدولية األخرى  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٦
.املرافق النووية  -حادي عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٥٧
.لنووية مرافق األسلحة ا -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٥٧
.مرافق القيادة والتحكم واالتصاالت ومواقع النشر  -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . .٥٧
وإعــادة املعاجلــة، ومواقــع ختــزين املــواد النوويــة،التخــصيب املفــاعالت النوويــة، ومرافــق  -جيم   

.  وغري ذلك من مواقع دورة الوقود النووي الكائنة خارج املرافق                           . . . . . . . . . . .٥٨
.أنشطة املرافق النووية  -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٥٩

.وسائل إيصال األسلحة النووية  -ثاين عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٦٠
.األنشطة غري احملظورة مبوجب هذه االتفاقية  -ثالث عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦١
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.التعاون، واالمتثال، وتسوية املنازعات  -رابع عشر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
.التشاور والتعاون وتقصي احلقائق  -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٢
وضــمان االمتثــال لالتفاقيــة، مبــا يف ذلــكعــني  التــدابري الراميــــة إىل تــصحيح وضـــع م     -بــاء   

.  اجلزاءات    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٦٧
.تسوية املنازعات           -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٨
.بــدء النفــــاذ           -خامس عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .٦٩
.شروط بدء النفاذ          -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .٦٩
.تنازل الدول عن شروط النفاذ                 -بــاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦٩
.التمويــــــل          -سادس عشر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .٧٠
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 :مالحظات
 جمموعــة مــن العلمــاء واحملــامني وخــرباء نــزع الــسالح  أعــدت االتفاقيــة النموذجيــة لألســلحة النوويــة  - ١  

مفاوضـات   إجـراء  إمكـان وثيقة مناقشة للمـساعدة يف إجـراء مـداوالت و    كواألكادمييني واملسؤولني    
ــها حظــر األ تفــضي إىل  ــة وإزالت ــة وتعــرض   .ســلحة النووي ــة  االتفاقي ــة والتقني بإجيــاز العناصــر القانوني
ــسياسية  ــة أو جمموعــة   وال ــة فعلي ــة /الــيت ميكــن اســتخدامها يف اتفاقي  .إطــار اتفاقــات لألســلحة النووي

يفترض واضعو املشروع أن االتفاقية أو جمموعة االتفاقات النهائية املتفق عليهـا سـتكون شـبيهة                 وال 
علــى  أن هــذا النمــوذج يــربهن يعتقــدون إال أن واضــعي املــشروع   .مبــا يتــضمنه هــذا النمــوذج امــا مت

 املـسائل، انظـر   ولالطـالع علـى املناقـشة املتعلقـة هبـذه        .جدوى نزع السالح النووي وطابعه العملي     
 Securing our Survival: The Case for a Nuclear Weapons  Convention,  IPPNW,  Cambridge USA, 

2007  .     
 أو نـص يقتـرح ُنهجـا        ،إىل نص مل يتفق عليه بعد مجيع واضعي املـشروع         ] القوسان املعقوفان [يشري    - ٢ 

 .بديلة 
  جـزءا ال يتجـزأ مـن اتفاقيـة متفـاوض عليهـا      سيشكل الذي “مرفق التحقق” النص إىل    ة يف راشمثة إ     

  .ة النموذجية لألسلحة النوويةيدرج يف هذه االتفاقي  مل ه، لكنسلحة نوويةأل
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 موجز االتفاقية النموذجية لألسلحة النووية  
  االلتزامات العامة 

ــها        ــة وجتريب ــة اســتحداث األســلحة النووي ــة لألســلحة النووي ــة النموذجي حتظــر االتفاقي
طلب مــن الــدول احلــائزة  ُيســو .اســتعماهلا أو التهديــد باســتعماهلاو وإنتاجهــا وختزينــها ونقلــها  

وحتظــر االتفاقيــة كــذلك إنتــاج  . جمموعــة مــن املراحــلعلــىترســاناهتا  ألســلحة النوويــة تــدمري ل
 وتـستلزم تـدمري وسـائل اإليـصال أو حتويلـها جلعلـها       ،املستخدمة يف األسلحة  املواد االنشطارية   

   . النووييف اجملالعدمية القدرة 
 

 اإلعالنات
ن عـن مجيـع األسـلحة النوويـة واملـواد        ُيطلب من الدول األطراف يف االتفاقية اإلعـال       س 

ــة    ــق النووي ــة واملراف ــة     النووي ــصال األســلحة النووي ــا،    ووســائل إي ــسيطر عليه ــا أو ت ــيت متلكه ال
 .أماكنها وعن

 
 مراحل اإلزالة

تعرض االتفاقية بإجياز جمموعة تتكون من مخس مراحـل إلزالـة األسـلحة النوويـة تبـدأ                  
حة النوويـة، ووقـف نـشر األسـلحة، وإزالـة الـرؤوس احلربيـة               بالنسبة لألسل  بإلغاء حالة التأهب    

 إتالفهـا  و “كُـرات البلوتونيـوم   ”الـرؤوس احلربيـة، وإزالـة        من وسائل إيصاهلا، وإبطـال مفعـول        
طلـب مـن الواليـات املتحـدة     ياملراحـل األوليـة،    ويف   .وإخضاع املواد االنـشطارية لرقابـة دوليـة    

  . النوويةانتيهماترسختفيضات يف  أكرب إجراء وروسيا 
 

 التحقق
يشمل التحقق اإلعالنات والتقارير الواردة مـن الـدول، وعمليـات التفتـيش الروتينيـة،                

عينــات  ، وأجهــزة االستــشعار املوقعيــة، والــصور الــساتلية، وأخــذ  املباغــتوعمليــات التفتــيش  
مـع املنظمـات     عـد، وتبـادل املعلومـات       النويدات املـشعة، واألجهـزة األخـرى لالستـشعار مـن بُ           

حـق  مـنح    مبـا يف ذلـك       ،االتفاقيـة  وتوفر احلماية مـن خـالل         .األخرى، وقيام املواطنني باإلبالغ   
  .لالتفاقيةانتهاكات االشتباه يف حدوث لألشخاص الذين يبلغون عن اللجوء 
ُينشأ نظـام دويل للرصـد مبوجـب االتفاقيـة جلمـع املعلومـات، وسـيتيح معظـم هـذه                    سو 

 قـد تعـرض األسـرار التجاريـة         سرية املعلومـات الـيت    بـ  سـيحتفظ و  .الل سـجل  املعلومات من خـ   
  .للخطر األمن الوطين  أو
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 ة التنفيذ الوطنيريتداب
ُيطلب من الدول األطراف اختاذ التدابري التشريعية الـضرورية لتنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب         

وفري احلمايـة لألشـخاص     مبحاكمـة األشـخاص الـذين يرتكبـون اجلـرائم وتـ            االتفاقية فيما يتعلـق     
  . لالتفاقية الذين يبلغون عن وقوع انتهاكات 

وطنية تـضطلع باملـسؤولية عـن املهـام الوطنيـة يف            سلطة  ويطلب أيضا من الدول إنشاء       
  .جمال التنفيذ

 
 حقوق األشخاص والتزاماهتم

 علـى و  . االتفاقية حقوقا والتزامات على األفـراد والكيانـات االعتباريـة والـدول            تفرض 
 .انتهاكات االتفاقية وهلم احلق يف احلماية يف حالة فعـل ذلـك           وقوع  اإلبالغ عن   بالتزام   األفراد

 األفــراد املتــهمني بارتكــاب جــرائم يف إطــار إلقــاء القــبض علــىوجــرى الــنص علــى إجــراءات  
 .عادلة عاهدة وحماكمتهم حماكمة امل
 

 الوكالة
ــة س  ــة لتنفيــذ االتفاقي ــال   وتــضطلع با .ُتنــشأ وكال ــة االمتث ملــسؤولية عــن التحقــق وكفال
  .فنيةتتألف من مؤمتر الدول األطراف وجملس تنفيذي وأمانة سالقرارات، و واختاذ 

 
 املواد النووية

لالنـدماج ميكـن اسـتعماهلا مباشـرة        أو   رنـشطا قابلـة لال  حتظر االتفاقيـة إنتـاج أي مـواد          
ــة،    ــلحة نووي ــصنع أس ــك البلوتونيــوم    ل ــا يف ذل ــود النــووي    خبــالف ذ(مب ــك املوجــود يف الوق ل

وُيــسمح باســتخدام اليورانيــوم املــنخفض التخــصيب   .واليورانيــوم العــايل التخــصيب) املــستنفذ
  . ألغراض الطاقة النووية

 
 التعاون واالمتثال وتسوية املنازعات

 وحــل إيــضاحدرجــت أحكــام تتعلــق بالتــشاور والتعــاون وتقــصي احلقــائق مــن أجــل أُ 
 قـانوين أي نـزاع    وجيوز إحالة    .فيما يتعلق باالمتثال وغريه من املسائل      بالتفسري  املسائل املتصلة   

ــدل   ــة العـ ــة  إىل حمكمـ ــادل  الدوليـ ــرفني املتبـ ــدولتني الطـ ــاق الـ ــضا أن   .باتفـ ــة أيـ ــوز للوكالـ وجيـ
فتــوى مــن حمكمــة العــدل الدوليــة بــشأن إصــدار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بطلــب   توصــي

  . قانويننزاع أي



A/62/650  
 

08-21375 11 
 

نص االتفاقية على جمموعة مـن الـردود التدرجييـة علـى عـدم االمتثـال تبـدأ بالتـشاور          وت 
وعند االقتـضاء، فـرض جـزاءات أو اللجـوء إىل اجلمعيـة العامـة وجملـس                   والتفاوض،   اإليضاحو

  .اختاذ إجراءات األمن التابعني لألمم املتحدة من أجل 
 

 العالقة مع االتفاقات الدولية األخرى
ىل أنظمـة عـدم االنتـشار النـووي ونـزع           إتفاقية النموذجيـة لألسـلحة النوويـة        تستند اال  

 االنتــشار، مالتحقــق واالمتثــال القائمــة، مبــا يف ذلــك معاهــدة عــد   الــسالح النــووي وترتيبــات  
الرصد الدويل ملنظمـة معاهـدة احلظـر الـشامل           وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونظام       

وأحيانا قـد تزيـد       .املتحدة  بني روسيا والواليات      املعقودة تفاقات الثنائية للتجارب النووية، واال  
وأحيانـا أخـرى، تـضع        .والترتيبـات  اتفاقية األسـلحة النوويـة مـن مهـام وأنـشطة هـذه األنظمـة                

 .لنووية ترتيبات تكميلية إضافيةاتفاقية األسلحة ا
 

 التمويل
إال أن  . تكـاليف إزالـة ترسـاناهتا النوويـة    تغطيـة ب الـدول احلـائزة لألسـلحة النوويـة       لزمُت 

 . مالية يف الوفاء بالتزاماهتاصعوباتنشأ ملساعدة الدول اليت قد تعاين من صندوقا دوليا سُي
 

 تعلق باملساعدة يف جمال الطاقةالربوتوكول االختياري امل
ــا  .ال حتظـــر االتفاقيـــة اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة لألغـــراض الـــسلمية     تتـــضمنإال أهنـ

من شأنه وضع برنامج للمساعدة يف جمـال الطاقـة لـصاحل الـدول األطـراف         بروتوكوال اختياريا   
 .القائمة ختتار عدم تطوير الطاقة النووية أو اإلهناء التدرجيي لربامج الطاقة النووية  اليت 

 
 الديباجة
  :من خالل الدول األطراف يف هذه االتفاقيةمعربين عن أنفسنا ، حنن سكان األرض 
 بــأن وجــود األســلحة النوويــة يــشكل خطــرا علــى البــشرية مجعــاء، وبــأن   اقتناعــا منــا 

 وخيمة على كافة املخلوقات املوجودة على سطح هذه األرض؛ استعماهلا سيكون له آثار 
ويـــة علــى احليـــاة علــى ســـطح األرض   أن اآلثــار املـــدمرة لألســلحة النو  وإذ نالحــظ   

 زمان أو املكان؛حيث ال ميكن التحكم فيها سواء من  ال
أن األسلحة النووية، من بني أسـلحة الـدمار الـشامل املعتـرف بـأن إلغاءهـا                 وإذ ندرك    

، هي أسلحة مل يسبق هلا مثيل وال مكافئ هلـا مـن   كافة لبشر والدولل يف صاحل األمن اجلماعي     
 حيث إمكاناهتا التدمريية؛
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شخـصي مـن الكرامـة املتأصـلة     أن احلق يف احلياة واحلرية والسالم واألمن ال  وإذ نؤكد    
 غري القابلة للتصرف لكافة أفراد األسرة البشرية؛ ومن احلقوق املتساوية 

 البلــدان ملزمــة ببــذل قــصارى جهــدها لتحقيــق هــدف إزالــة   مجيــعبــأن واقتناعــا منــا  
إرهـاب للجـنس البـشري، ومـا تـشكله مـن خطـر علـى احليـاة                   األسلحة النووية، وما متثلـه مـن        

 ض؛على سطح األر
ــدرك   ــضاء اخلــارجي، وأمريكــا      وإذ ن ــها أنتاركتيكــا، والف ــدة، من ــاطق عدي ــة من أن مث

وجنوب احمليط اهلادئ، وجنوب شرق آسـيا، وأفريقيـا، ووسـط آسـيا،      الالتينية، وقاع البحار،    
األسـلحة النوويـة، حيظـر فيهـا إىل األبـد حيـازة األسـلحة            ت بالفعـل منـاطق خاليـة مـن          أنشقد أ 

والتهديـد باسـتعماهلا، ورغبـة منـا يف تعمـيم            ا واستحداثها ونـشرها واسـتعماهلا       النووية وإنتاجه 
 هذه الفائدة على كامل الكوكب لصاحل احلياة عليه بكافة أشكاهلا؛

على إزالة أخطار التلوث البيئي الناجم عن النفايـات املـشعة واملـواد             وقد عقدنا العزم     
ة، وكفالة أن يظل عطـاء األرض ومجاهلـا مرياثـا           املستخرجة من األسلحة النووي    املشعة األخرى   

 على الدوام ينعم به اجلميع يف سالم؛ مشتركا لنا مجيعا ولذرياتنا 
  إىل طاقة مستدامة سليمة بيئيا؛باحلاجة على صعيد العاملوإذ نقر  
ألن استعمال األسلحة النوويـة قـد ال حيـدث متعمـدا فقـط              وإذ يساورنا شديد القلق      

اإلرهاب، بل قد حيدث أيضا نتيجـة خطـأ أو قـصور بـشري أو آيل، وأن                   أو   عن طريق احلرب  
 يف حـد ذاهتمـا مناخـا        يوجـدان األسـلحة النوويـة وخطورهتـا        وجود تلك التهديدات باسـتعمال      

ــاملي      ــرام الع ــز االحت ــا لتعزي ــشك واخلــوف مناوئ ــن ال ــات األساســية    م ــسان واحلري ــوق اإلن حلق
ــا يف ميثـــاق األمـــم امل  ــاملي حل املنـــصوص عليهـ ــزام  قـــوق تحـــدة واإلعـــالن العـ اإلنـــسان، وااللتـ

 هبا؛ العاملي
جبسامة األخطار اليت تشكلها الترسانات النووية علـى البيئـة، ومـا يترتـب        واقتناعا منا    

اقتصادية واجتماعية وإهدار للمواهب الفكريـة، ومبـا يلـزم بذلـه مـن جهـود                 عليها من تكاليف    
ــتعماهلا، واملخــاطر الكامنــ    ــع اس ــة،      ة ملن ــستخدمة يف صــنع األســلحة النووي ــواد امل يف وجــود امل

اســتعمال لــسالح نــووي مــن آثــار طبيــة  واملــشاكل املالزمــة النتــشارها، ومــا يترتــب علــى أي 
اجملمـوع اجلـيين، واألخطـار     ونفسية وخيمة، واآلثار احملتمـل أن تنـشأ عـن حـدوث طفـرات يف           

 األخرى العديدة املرتبطة باألسلحة النووية؛
 األســلحة البكتريولوجيــة  تكــديسباتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج و   إذ نرحــب و 

األســلحة، واتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وختــزين       والــسمية وتــدمري تلــك   ) البيولوجيــة(



A/62/650  
 

08-21375 13 
 

بوصــفهما مؤشــرين للتقــدم حنــو إزالــة  واســتعمال األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة، 
 كافة أسلحة الدمار الشامل؛

بقداسة احليـاة جبميـع أشـكاهلا، وبـأن مثـة التزامـا أدبيـا بإزالـة كافـة أسـلحة                     م  لّوإذ نس  
 الدمار الشامل؛

 باتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل األلغـام املـضادة لألفـراد                   وإذ نرحب  
إشارة إىل التقدم احملـرز صـوب حظـر األسـلحة الـيت حتـدث آثـار                 وتدمري تلك األلغام، بوصفها     

  ال داعي هلا؛معاناةتسبب يف عشوائية وت
للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة، وال ســـيما األساســـي  بنظـــام رومـــا وإذ نرحـــب أيـــضا 

 معانـاة اليت تنطوي علـى اسـتخدام أسـلحة تتـسبب يف      االعتراف باملسؤولية الفردية عن اجلرائم      
 داعي هلا أو تكون عشوائية األثر بطبيعتها؛ ال

ــؤمن   ــلحة وإذ نـ ــد باألسـ ــأن التهديـ ــراف   بـ ــع األعـ ــان مـ ــتعماهلا ال يتفقـ ــة واسـ  النوويـ
ــايري القـــانون اإلنـــساين الـــيت حتظـــر اســـتعمال األســـلحة    املتحـــضرة، واملعـــايري األخالقيـــة   ومعـ

 الالإنسانية واألسلحة اليت هلا آثار عشوائية؛
الذي اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلمجـاع يف         ) ١-د (١إىل القرار   وإذ نشري    
، والقـرارات الالحقـة العديـدة لألمـم املتحـدة           ١٩٤٦ينـاير   / كانون الثاين  ٢٤  األوىل يف   دورهتا  

 الذرية؛ اليت تدعو إىل إزالة األسلحة 
إىل الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة االسـتثنائية األوىل للجمعيـة العامـة لألمـم                وإذ نشري أيضا     

 تدعو إىل إزالة األسلحة النووية؛، اليت ١٩٧٨السالح املعقودة يف عام  املتحدة املكرسة لرتع 
االلتزامات الرمسية اليت تعهدت هبا الدول يف املادة الـسادسة مـن   وإذ نضع يف اعتبارنا     

األسلحة النووية بإهناء سباق التسلح النووي يف وقـت مبكـر وحتقيـق نـزع              معاهدة عدم انتشار    
 لتحقيق نزع السالح النـووي يف       املتعلقة بإجراءات حمددة   السالح النووي، وبتعزيز االلتزامات     

 ١٩٩٥ املتفـق عليهـا يف عـام         “الـسالح  مبادئ وأهداف عدم انتشار األسلحة النووية ونـزع         ”
الـسادسة مـن معاهـدة       اخلطوات العملية املتعلقة ببذل جهود تدرجيية ومنتظمة لتنفيذ املـادة           ”و  

 ؛٢٠٠٠ املتفق عليها يف عام “عدم انتشار األسلحة النووية
بأن إزالة األسلحة النووية خطوة هامة حنو حتقيق اهلـدف املتمثـل يف نـزع               اعا منا   واقتن 

 السالح العام الكامل؛
، الــيت ١٩٩٦يوليــه / متــوز٨بفتــوى حمكمــة العــدل الدوليــة الــصادرة يف  وإذ نرحــب  

باألســلحة النوويــة أو اســتخدامها خمــالف بــصورة عامــة لقواعــد        التهديــد ”خلــصت إىل أن 
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؛ “املسلح، وخباصة مبادئ القـانون اإلنـساين وقواعـده      املنطبقة يف أوقات الرتاع      القانون الدويل 
ــهت باإلمجــاع إىل أن   ــا بالعمــل،   ”وانت ــا قائم ــاك التزام ــة وإكمــال     هن ــى متابع ــة، عل حبــسن ني

 ؛“مشددة وفعالة املفاوضات املؤدية إىل نزع السالح النووي بكافة جوانبه حتت رقابة دولية 
 كـانون  ١٠ مـيم املـؤرخ   ٥١/٤٥رارات اجلمعية العامة لألمم املتحـدة       إىل ق وإذ نشري    
ــؤ، ســـــني٥٢/٣٨و  ، ١٩٩٦ديـــــسمرب /األول ــانون األول٩رخ  املـــ ، ١٩٩٧ديـــــسمرب / كـــ

 كـانون   ١ املـؤرخ    ، فـاء  ٥٤/٥٤، و   ١٩٩٨  ديـسمرب   / كـانون األول   ٤املؤرخ  ،   ثاء ٥٣/٧٧ و
ــسمرب /األول ــؤرخ  ٥٥/٣٣، و ١٩٩٩ديــ ــاء، املــ ــشرين ٢٠ خــ ــاينال  تــ ــوفمرب /ثــ ، ٢٠٠٠نــ

تـشرين    ٢٢ املـؤرخ  ،٥٧/٨٥ ، و٢٠٠١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٩ املؤرخ   ، قاف ٥٦/٢٤ و
 ،٥٩/٨٣ ، و٢٠٠٣ديـــسمرب / كـــانون األول٨ املـــؤرخ ،٥٨/٤٦، و ٢٠٠٢نـــوفمرب /الثـــاين

ــؤرخ  ــانون األول  ٣املـ ــسمرب /كـ ــؤرخ ، ٦٠/٧٦، و ٢٠٠٤ديـ ــانون األول٨املـ ــسمرب / كـ ديـ
بـرتع   ، اليت تشدد علـى االلتـزام        ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول   ٦رخ  املؤ،  ٦١/٨٣، و   ٢٠٠٥

مجيــع الــدول إىل الوفــاء فــورا ”وتــدعو  الــسالح النــووي الــذي أكدتــه حمكمــة العــدل الدوليــة، 
اإلكمال املبكـر التفاقيـة      تفضي إىل   ...  مفاوضات متعددة األطراف   بذلك االلتزام ببدء إجراء     

اسـتخدامها   األسـلحة النوويـة، والتهديـد هبـا أو           ختزين ونقل   حتظر استحداث وإنتاج وجتريب و    
 ؛“وتنص على إزالة تلك األسلحة

بـأن عقـد اتفاقيـة حتظـر اسـتحداث األسـلحة النوويـة وجتريبـها وإنتاجهـا                  واقتناعا منـا     
ــها واســتعماهلا   ــها ونقل ــها أمــر الزم حملــو هــذه      وختزين ــد باســتعماهلا، وتــنص علــى إزالت والتهدي

  على وجه البسيطة؛األسلحة من
  :على ما يليقد اتفقنا  

 
  االلتزامات العامة - أوال 
  التزامات الدول -ألف  

 أي ظـرف مـن الظـروف        يفتتعهد كل دولة طرف يف هذه االتفاقية بأال تقوم مطلقا و            - ١ 
  :مبا يلي

 استعمال األسلحة النووية أو التهديد باستعماهلا؛  )أ(  
ــت    )ب(   ــأي اسـ ــام بـ ــتعمال   القيـ ــرى السـ ــتعدادات أخـ ــسكرية أو أي اسـ عدادات عـ

 األسلحة النووية؛ 
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استحداث األسلحة النووية أو جتريبها أو إنتاجها أو حيازهتـا بطريقـة أخـرى،              )ج(  
املنـصوص عليهـا     أو االحتفاظ هبا أو نقلـها، باسـتثناء احلـاالت            أو نشرها أو ختزينها أو صيانتها        

   من هذه املادة؛٤يف الفقرة 
اســتحداث املــواد النوويــة احملظــورة أو جتريبــها أو إنتاجهــا أو حيازهتــا بطريقــة   )د(  

ا أو نقلها أو اسـتخدامها، باسـتثناء احلـاالت املنـصوص عليهـا      هب االحتفاظختزينها أو    أخرى أو   
 املادة؛  من هذه ٤يف الفقرة 
تاجهـا أو حيازهتـا     استحداث وسائل إيصال األسـلحة النوويـة أو جتريبـها أو إن             )هـ(  

  أو االحتفاظ هبا أو نقلها؛  ختزينها أو صيانتها  بطريقة أخرى أو نشرها أو  
استحداث مكونات األسلحة النووية أو معداهتا على حنو ما حتـدده االتفاقيـة،               )و(  

االحتفـــاظ هبـــا   أو صـــيانتها أو أو جتريبـــها أو إنتاجهـــا أو حيازهتـــا بطريقـــة أخـــرى أو ختزينـــها 
 نقلها؛ أو

، باســــتثناء حبــــوث نــــزع ]اؤهــــاأو إجر[متويــــل حبــــوث األســــلحة النوويــــة   )ز(  
 النووي؛  السالح

ــان أو تــــشجيعه أ   )ح(   ــد كــ ــساعدة أي أحــ ــرة  مــ ــة، مباشــ ــه، بــــأي طريقــ و حثــ
قيـة، أو الـسماح لـه بالقيـام         مباشرة، على القيام بأي نـشاط حمظـور مبوجـب هـذه االتفا              غري أو

  .النشاط هبذا 
  :تعهد كل دولة طرف مبا يليت  - ٢ 

تــدمري مجيــع األســلحة النوويــة الــيت متتلكهــا أو حتوزهــا، أو الــيت توجــد يف أي   )أ(  
 مكان خيضع لواليتها أو سيطرهتا، وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛ 

وفقـا   تدمري مجيع األسلحة النووية اليت خلفتها يف أراضي دولة طرف أخـرى،        )ب(  
 قية؛ألحكام هذه االتفا

  إخضاع مجيع املرافق النووية للضوابط الوقائية؛   )ج(  
توجـد يف    تدمري مجيع مرافق األسلحة النووية اليت متتلكها أو حتوزهـا، أو الـيت                )د(  

مرافق لتدمري األسـلحة أو غـري        أي مكان خيضع لواليتها أو سيطرهتا، أو حتويل هذه املرافق إىل            
 االتفاقية؛ مبوجب هذه ذلك من املرافق غري احملظورة 

املـصممة   إبطال أو تدمري مجيـع املرافـق أو املنظومـات أو املنظومـات الفرعيـة                [   )هـ(  
هلذا الغـرض، أو حتويـل       فيما يتعلق باألسلحة النووية أو املستخدمة        التحكمألغراض القيادة أو    
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رة مبوجــب هــذه  أغــراض غــري حمظــو   هــذه املرافــق أو املنظومــات أو املنظومــات الفرعيــة إىل     
  ]االتفاقية؛
ــع وســائل إيــصال األســلحة الن    )و(   ــدمري مجي ــة   ت ــة ومكونــات األســلحة النووي ووي

 حتويلها إىل أغراض غري حمظورة مبوجب هذه االتفاقية؛  أو
املنــصوص  إخــضاع مجيــع املــواد النوويــة اخلاصــة لــضوابط وقائيــة علــى النحــو   )ز(  

 عليه يف هذه االتفاقية؛
نيـــة يف األنـــشطة الراميـــة إىل تعزيـــز الـــشفافية فيمـــا يتعلـــق  حبـــسن شاركة املـــ  )ح(  

الكــشف عــن  باألســلحة النوويــة والتكنولوجيــات املتــصلة هبــا، وتعزيــز جهــود التثقيــف بغــرض  
 األنشطة احملظورة مبوجب هذه االتفاقية ومنعها؛

 متامــا مــع والتعــاون[االتفاقيــة إبــالغ الوكالــة مبــا حيــدث مــن انتــهاكات هلــذه    ) ط(  
الوكالة جبميـع    وإمداد  ] [تضطلع به الوكالة من مهام يف جماالت التحري والرصد والتحقق؛           ما

املعلومــات الــيت جيــوز حجبــها  املعلومــات الــيت تطلبــها ألغــراض تنفيــذ هــذه االتفاقيــة، باســتثناء 
  ]تجارية؛املتعلقة باألمن أو األسرار ال بسبب االعتبارات الدولية أو الوطنية املشروعة 

  .سن مجيع التشريعات الداخلية الالزمة لتنفيذ هذه االتفاقية  )ي(  
 املخصــــصةتنطبــــق هــــذه االلتزامــــات أيــــضا علــــى األجهــــزة النوويــــة املتفجــــرة          - ٣ 

  .السلمية لألغراض
ال تفسر هذه االلتزامـات علـى أهنـا تعـين حظـر األنـشطة الـيت تتفـق مـع تطبيـق وتنفيـذ                - ٤ 

مبا يف ذلك، على سبيل املثـال ال احلـصر، نقـل األسـلحة النوويـة واملـواد                  [تفاقية  اال أحكام هذه   
إيـصال األسـلحة النوويـة بغـرض تـدمريها أو الـتخلص منـها، وحبـوث                النووية اخلاصة ووسـائل     

 ].السالح النووي والتحقق منه زع األسلحة النووية اليت ُتجرى بغرض ن
 

  التزامات األفراد -باء  
 األفعال التالية من اجلـرائم الـيت يكـون األفـراد مـسؤولني عنـها، بغـض النظـر عـن               تعترب  - ٥ 

  :حمل إقامتهم، أو جنسيتهم، أو البلد الذي تنتمي إليه شركتهم منصبهم، أو 
املـــشاركة أو الـــشروع يف املـــشاركة يف أي عمـــل مـــن األعمـــال الـــواردة يف    )أ(  

  املادة؛من هذه) ز (١لغاية ) أ (١الفقرات الفرعية  
معاونة أي أحد كان أو حتريضه أو مساعدته بأي طريقة أخرى، بـأي شـكل                 )ب(  

 .نشاط حمظور مبوجب هذه االتفاقيةمن األشكال، على املشاركة يف أي  
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ية الـدول مبوجـب     إن نص هذه االتفاقية على املسؤولية اجلنائية لألفراد ال ميس مبـسؤول             - ٦ 
 .الدويل القانون 

 
 تعاريفال    -ثانيا  
  الدول واألشخاص -ألف  

 أي دولة من الدول تكون قـد قامـت          “دولة حائزة لألسلحة النووية   ”يقصد مبصطلح    - ١ 
 . ١٩٦٧يناير / كانون الثاين١متفجر نووي آخر قبل  سالح نووي أو جهاز  بصنع وتفجري 

ا قــدرهت أي دولــة مــن الــدول طــورت    “دولــة ذات قــدرة نوويــة  ”يقــصد مبــصطلح    - ٢ 
 . استحداث أسلحة نووية وال تكون طرفا يف معاهدة عدم االنتشار متتلك القدرة على  أو

  . أي شخص طبيعي أو اعتباري“شخص”يقصد مبصطلح   - ٣ 
 

 األسلحة النووية -باء  
 :“سالح نووي”يقصد مبصطلح   - ٤ 

 أي جهــاز قــادر علــى إطــالق طاقــة نوويــة بــصورة ال ســيطرة عليهــا، ويتــسم   ) أ(  
 أو مبجموعة من اخلصائص املناسبة الستخدامه يف األغراض احلربية؛ 

 أو أي جهاز متفجر نووي؛   )ب(  
 أي سالح إشعاعي؛ أو  ) ج(  
آخـر   أي سالح مصمم ألن يـشمل جهـازا متفجـرا نوويـا كمفجـر أو عنـصر                 )د(  

  .من عناصره املكونة
 .جـزاء املكونـة لـسالح نـووي     أي جزء من األ“عنصر سالح نووي  ”يقصد مبصطلح     - ٥ 
 . ]املواد النووية اخلاصة عندما تفصل عن العناصر األخرى باستثناء [ 
 أي وســيلة مــصممة إليــصال   “وســيلة إيــصال األســلحة النوويــة   ”يقــصد مبــصطلح    - ٦ 

ألسـلحة النوويـة ُصـنعت أو طـورت         وأي وسـيلة إليـصال ا       .علـى ذلـك    نووي أو قادرة     سالح
ســـلحة، تعتـــرب وســـيلة إيـــصال أو ُنـــشرت إليـــصال األعليهـــا الطـــريان  اختبـــارات أجريـــت أو

  .النووية  لألسلحة
األويل أو االنـشطاري     العنـصر األساسـي للمكـون        “ البلوتونيوم كُرة”يقصد مبصطلح     - ٧ 

 .لسالح نووي
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 أي سالح ينـشر مـواد إشـعاعية أو يـستخدم مـواد              “سالح إشعاعي ”يقصد مبصطلح     - ٨ 
  .ولية يف تصنيعهأ إشعاعية كمواد 

وتتكــون   . اجلــزء املتفجــر مــن منظومــة أســلحة نوويــة “رأس حــريب”يقــصد مبــصطلح   - ٩ 
مــن احلربيـة مـن مـواد نوويـة، ومتفجـرات تقليديــة شـديدة االنفجـار، ومـا يتـصل هبـا            الـرؤوس  

 .أجهزة إطالق وهيكل لالحتواء 
 

  جرة النوويةات النووية واألجهزة املتفريتفجالطاقة النووية وال -جيم  
 مـن نـواة ذرة سـواء تلقائيـا أو مـن             املنطلقـة  الطاقـة    “الطاقـة النوويـة   ”يقصد مبـصطلح      - ١٠ 

 .أو اإلشعاع الكهرمغنطيسي/ أخرى وجزيئات خالل التفاعل مع 
 النوويــة خــالل  إطــالق كميــات كــبرية مــن الطاقــة“تفجــري نــووي”يقــصد مبــصطلح   - ١١ 

مبــا يف ذلــك االنــشطار اجلزئــي   [يميائيــة أو مــساو هلــا ملتفجــرات الك انطــاق زمــين أســرع مــن 
  ].اليت تنتج أي قدر من الطاقة االندماج اجلزئي أو األجهزة املصغرة  أو

 قــادر علــى إجنــاز تفجــري نــووي،  أي جهــاز“جهــاز متفجــر نــووي”يقــصد مبــصطلح   - ١٢ 
أو جممـع   ويشمل هـذا املـصطلح أي سـالح أو جهـاز، يف شـكل مفكـك                   .كان الغرض منه   أيا

عن األجهزة أو التركيبات اليت تنتمي إىل جهاز متفجر نووي، أو تكـون تعـديال                جزئيا، فضال   
لكنـه   ا مـن األجهـزة املتفجـرة،        مبا يتناسـب مـع اسـتحداث وجتريـب أسـلحة نوويـة أو غريهـ                له  
ــ ال فــصلها عنــه  شمل وســائل نقــل أو إيــصال هــذا الــسالح أو اجلهــاز إذا كــان مــن املمكــن    ي
 .ال تشكل جزءا ال يتجزأ منهكانت و
 ما هو أكثـر مـن الطاقـة الناجتـة عـن             “كمية كبرية من الطاقة النووية    ”يقصد مبصطلح     - ١٣ 

كـثري مـن الطاقـة القـصوى الناجتـة          باإلشعاعي واالنشطار التلقائي اليت قد تكـون أصـغر           التحلل  
  .الكيميائية عن أكرب التفجريات 

 
  املواد النووية -دال  

 أي مصدر أو مادة قابلـة لالنـشطار أو لالنـدماج علـى              “مادة نووية ”ُيقصد مبصطلح     - ١٤ 
 .هذه االتفاقية النحو املعرف يف 

ــة غــري احملظــورة مبوجــب   “الكميــات املعفــاة”ُيقــصد مبــصطلح   - ١٥   كميــات املــواد النووي
  ].والضوابط الوقائية[  أحكام هذه االتفاقية 
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ــصطلح    - ١٦  ــصد مب ــادة قا”ُيق ــشطار م ــة لالن ــ“بل ــا     أي نظ ــشطار تلقائي ــرض لالن ــد يتع ري ق
 وكـــذلك أي مركـــب أو خلـــيط يـــشمل  نـــات ذات طاقـــة مـــا،وبنيوتر بـــشكل مـــستحث  أو

  .النظائر هذه
 أي نظري قادر على حتمل االندماج مـع نويـدة           “مادة قابلة لالندماج  ”ُيقصد مبصطلح     - ١٧ 

رارة، الـضغط، ودرجـة احلـ     (وف الكافيـة    أو مع أي نويـدة أخـرى بتـوفري الظـر           من النوع نفسه    
 .بطرق تقنية) وزمن التضمني

 اليورانيـــوم الـــذي ُترفـــع نــسبـة نظيـــر  “يورانيــوم عــايل التخــصيب ”ُيقــصد مبــصطلح   - ١٨ 
ــوم  ــة   املوجــودة فيــه بــصفة   ٢٣٥   -اليوراني  إىل)  يف املائــة يف اليورانيــوم الطبيعــي  ٠,٧(طبيعي

  . أو أكثر٢٣٥ -  يف املائة من اليورانيوم  ٢٠
ــصطلح    - ١٩  ــصد مب ـــض التخــصيب  ”ُيق ـــوم منخف ـــوى   “يوراني ـــوم املخــصب باحملت  اليوراني

  . يف املائة من الكتلة اإلمجالية٢٠بنسبة تقل عن   ولكن ٢٣٥ -لليورانيوم  النظائـري 
 وقـــود املفاعـــل النـــووي املكـــون مـــن “وقـــود األكـــسيد املخـــتلط”ُيقـــصد مبـــصطلح   - ٢٠ 

 .واليورانيوم البلوتونيوم سيدات أك
 مــواد نوويــة خاصــة غــري البلوتونيــوم “مــواد نوويــة خاصــة أخــرى”ُيقــصد مبــصطلح [   - ٢١ 

ــرى   ــوم جــــ ــصيبها إىل  واليورانيــــ ــوم    ٢٠ختــــ ــن اليورانيــــ ــر مــــ ــة أو أكثــــ  ٢٣٥ - يف املائــــ
  .]٢٣٣-و اليورانيوم أ
لالنـشطار ميكـن أن      أي مـادة قابلـة       “مـادة قابلـة لالنـشطار حمظـورة       ”يقصد مبصطلح    - ٢٢ 

مـواد نوويـة دون حتويـل أو إعـادة معاجلـة كيميائيـة أو مزيـد مـن التخـصيب،                      تستخدم لتصنيع   
للبلوتونيــوم املفــصول وغــري املــشعع واليورانيــوم املخــصب بنظــائر   وتــشمل أي خلــيط نظــائري 

  .٢٣٣ -واليورانيوم   يف املائة أو أكثر ٢٠ إىل نسبة ٢٣٥
ــاد”يقــصد مبــصطلح    - ٢٣  ــدماج حمظــورة م ــة لالن ــدماج ميكــن   “ة قابل ــة لالن ــادة قابل  أي م

 . األسلحة النووية دون حتويل أو أكسدة واختزال أو مزيد من التخصيب استخدامها لتصنيع 
 مـا حظـر مـن املـواد القابلـة لالنـشطار واملـواد           “مادة نوويـة حمظـورة    ”يقصد مبصطلح     - ٢٤  

  . القابلة لالندماج
 الكميــة التقريبيــة مــن مــادة نوويــة الــيت ال ميكــن “كميــة ذات شــأن” ُيقــصد مبــصطلح  - ٢٥ 

 ينطـوي عليهـا األمـر      متفجر نووي بواسـطتها، مـع أخـذ أي عمليـة حتويـل             استبعاد صنع جهاز    
 .يف االعتبار
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 اليورانيوم الذي يتضمن خليطـا مـن النظـائر املوجـودة            “مادة مصدر ”ُيقصد مبصطلح     - ٢٦ 
، والثوريوم، والليثيـوم ذي التركيـز   ٢٣٥ -نظري اليورانيوم يف  املستنفد   واليورانيوم يف الطبيعة؛   

، أو أي مـن تلـك املـواد الـيت تأخـذ            ٣ - والـديوتريوم، واهليليـوم    الذي يتجاوز ما هـو طبيعـي،        
  .كيميائي شكل معدن، أو سبيكة، أو مركب أو مركز 

لالنـشطار ميكـن اسـتعماهلا       مـادة قابلـة      “مادة خاصة قابلة لالنشطار   ”يقصد مبصطلح     - ٢٧ 
  . نوويـة لصنع أسلحة 

 أي مــادة قابلــة لالنــدماج ميكــن    “مــادة خاصــة قابلــة لالنــدماج   ”ُيقــصد مبــصطلح    - ٢٨ 
  .٦ - ، والليثيوم٣ -الديوتريوم، والتريتيوم، واهلليوم شمل تنووية و استعماهلا لصنع أسلحة 

اصـة قابلـة لالنـشطار أو أي مـادة           أي مـادة خ    “مـادة نوويـة خاصـة     ”ُيقصد مبـصطلح      - ٢٩ 
  .لالندماج خاصة قابلة 

 
  املرافق النووية -هاء  

حــوث املتعلقــة بــاملواد النوويــة  أي مرفــق إلجــراء الب“مرفــق نــووي”يقــصد مبــصطلح   - ٣٠ 
اجلتــها أو إعــادة معاجلتــها هــذه املــواد أو إنتاجهــا أو اســتخراجها أو ختــصيبها أو مع  جتريــب  أو
إلنتاج الطاقـة النوويـة؛ وأي مرفـق إلجـراء البحـوث املتعلقـة باألسـلحة                 ي مرفق   ختزينها؛ وأ  أو

األسـلحة أو جتريبـها أو إنتاجهـا أو ختزينـها أو جتميعهـا               النووية أو مكوناهتا أو استحداث هـذه        
 الفنيــةإيــصاهلا؛ أو أي مرفــق تعتــربه األمانــة   أو تفكيكهــا أو صــيانتها أو تعديلــها أو نــشرها أو  

  ]:دون االقتصار على ذلك[   ما يلي “مرفق نووي”ويشمل مصطلح  .ويامرفقا نو
أي مرفـــق مـــصمم   [“ أو االتـــصال الـــتحكممرفـــق القيـــادة أو  ”ُيقـــصد مبـــصطلح    - ٣١ 

توجيههمـــا  اله أو تـــصويبهما أو ســـالح نـــووي أو وســـيلة إيـــص مـــستعمل لغـــرض إطـــالق  أو
 .]هذه األغراض من أي  على إجناز تفجريمها، أو لإلعانة أو املساعدة  أو

شر فيـه أو نـشر فيـه سـالح نـووي،             علـى احملـل الـذي ينـ        “موقع النشر ”يدل مصطلح     - ٣٢ 
 .لنشر األسلحة النووية حمل جمهز على  أو

بة نظـــري  نـــسرفـــع املرفـــق القـــادر علـــى “مرفـــق ختـــصيب نـــووي”ُيقـــصد مبـــصطلح   - ٣٣ 
  .اليورانيوم الطبيعي  يف ٢٣٥ - اليورانيوم

مرفق لتخزين املواد النووية بـصورة مؤقتـة         “مرفق ختزين مواد نووية   ”د مبصطلح   ُيقص  - ٣٤ 
  .طويلة أو لفترة 
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 أي جهـاز ميكـن فيـه اإلبقـاء علـى تفاعـل متسلـسل              “مفاعـل نـووي   ”ُيقصد مبصطلح     - ٣٥ 
بذاته ُمتحكم فيه أو ميكن فيه اإلبقاء جزئيا على تفاعل متسلـسل انـشطاري               انشطاري مستمر   

  .خارجي للنيوترونات يه عن طريق مصدر ُمتحكم ف
 مرفـق لفـصل املـواد النوويـة املــشععة     “مرفـق إعـادة املعاجلـة النوويـة    ”ُيقـصد مبـصطلح     - ٣٦ 

ــواتج  ــة القــائم يف املرفــق      ون ــة والنهائي ــا، ويــشمل قــسم املعاجلــة األولي ــا أو جزئي االنــشطار كلي
  .املرتبطني به وقسمي التخزين والتحليل 

ــة  ” مبــصطلح يقــصد  - ٣٧  ــدمري األســلحة النووي ــق ت ــه األســلحة   “مرف  أي مرفــق تفكــك في
  .ُتعطل بصفة دائمة أو  النووية أو ُتدمر 

ــصطلح    - ٣٨  ــصد مبـ ــة  ”ُيقـ ــلحة نوويـ ــق أسـ ــة   “مرفـ ــلحة النوويـ ــصميم األسـ ــق لتـ  أي مرفـ
ــة   أو ــة يف اجلـــدول  مكونـــات األســـلحة النوويـ ــا ٢اجلـــدول  وأ ١املدرجـ  أو البحـــث يف جماهلـ
أو صــيانتها أو تعديلــها أو نــشرها  جتميعهــا ختزينــها أو  ها أو إنتاجهــا أو بــتحداثها أو جترياســ أو
     .إيصاهلا أو قيادهتا أو التحكم فيها أو

 أي مرفـق نـووي ينـتج مـواد اسـتعملت            “مرفق إنتاج أسـلحة نوويـة     ”ُيقصد مبصطلح     - ٣٩ 
النوويــة عاجلــة املــواد مل أو مــصنع ألغــراض عــسكرية، مبــا يف ذلــك مفاعــل، ُيعتــزم اســتعماهلا  أو

ــشعة يف مفاعــل، أو مــص   ــواد       نع امل ــصنع معاجلــة أو صــنع امل ــة، أو م ــواد النووي ــصل نظــائر امل ف
نع من نـوع آخـر   النووي أو جتميعها، أو مرفق أو مص النووية، أو مصنع بناء مكونات السالح       

  .النووية  إلنتاج األسلحة ا مرفقالفنية األمانة قد تعتربه
ــة  ”ُيقــصد مبــصطلح    - ٤٠  ــه البحــوث   “مرفــق حبــوث األســلحة النووي  أي مرفــق ُتجــرى في

ــلحة  يف ــال األسـ ــاة     جمـ ــلحة أو جتـــرب أو جتـــرى حماكـ ــذه األسـ ــه هـ ــة أو تـــستحدث فيـ النوويـ
  .باحلاسوب هلا

 مرفـق لتخـزين أسـلحة نوويـة ولكنـه      “مرفق ختزين األسلحة النوويـة    ”ُيقصد مبصطلح     - ٤١ 
 .قبيل يكون موجودا يف موقع للنشرهذا المن  ال يشمل مرفقا 

 مرفق أو موقع مهيأ إلجـراء جتـارب         “مرفق جتريب األسلحة النووية   ”ُيقصد مبصطلح     - ٤٢ 
  .النووية لألسلحة 

 
  األنشطة النووية -واو  

  :  ما يلي“نشاط نووي”يقصد مبصطلح   - ٤٣ 
  أو له؛أي بناء أو استعمال ملفاعل نووي أو ألجزاء مكونة  )أ(  
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  أو أي إنتاج لسالح نووي أو استعمال له أو هتديد باستعماله؛ )ب(  
ــة أو األ   )ج(   ــة النوويـ ــشأن الطاقـ ــث بـ ــتحداث   أي حبـ ــة، أو أي اسـ ــلحة النوويـ سـ

  أو جتريب هلذه الطاقة واألسلحة؛ أو
  أو أي إنتاج أو فصل أو معاجلة أو مناولة ملادة نووية؛ )د(  
  أو نووية أو إبطال ملفعوهلا أو تدمري يستهدفها؛أي تفكيك ألسلحة  )هـ(  
  أو ؛ أي وقف لتشغيل مفاعالت نووية أو حمطات للطاقة النووية )و(  
ــا   )ز(   ــائر يف جمـ ــعاع والنظـ ــتعمال لإلشـ ــب  أي اسـ ــة أو الطـ ــة أو الزراعـ ل األغذيـ

 العمليات الصناعية األخرى؛ أو  اهلندسة أو اجليولوجيا أو أو
  .مذكور أدناه أو تعتربه الوكالة نشاطا نووياأي نشاط آخر  )ح(  

  . التعديل إىل استعمال غري حمظور مبوجب هذه االتفاقية“التحويل”ُيقصد مبصطلح   - ٤٤ 
 ختفـيض حالـة تأهـب األسـلحة النوويـة بإلغـاء             “إلغـاء حالـة التأهـب     ”يقصد مبصطلح     - ٤٥ 

طالق عند التعرض هلجـوم، مـثال بـرتع         املتعلقني باإلطالق عند اإلنذار أو اإل      وضعي االستعداد   
ــة  بفــصل الــرؤوس احلربيــة عــن  آليــات اإلطــالق األساســية أو    وســائل إيــصال األســلحة النووي

 .غريها من الوسائل أو
 ســالح نــووي أو صــيانته الحتمــال    هتيئــة “نــشر ســالح نــووي  ”يقــصد مبــصطلح    - ٤٦ 

  : األشكال التالية استخدامه بشكل من 
  ظومة إيصال أو داخلها أو على مقربة منها؛وضعه على من )أ(  
  .نقله إىل موقع مالئم لإليصال إىل هدف أو اإلبقاء عليه يف ذلك املوقع )ب(  

، فيمـا يتعلـق بـسالح نـووي، نـزع الـرأس احلربيـة مـن وسـيلة                   “تـدمري ”يقصد بلفظـة      - ٤٧ 
رجعـة فيـه، وتفكيـك      الـرأس احلربيـة ومكوناهتـا وإبطـال مفعوهلـا بـشكل ال               إيصاهلا، وتفكيـك    

ــا أو     ــال مفعوهلـ ــصال وإبطـ ــيلة اإليـ ــري النـــ    وسـ ــتعمال غـ ــها لالسـ ــام  حتويلـ ــا ألحكـ ووي، وفقـ
 .االتفاقية هذه

  : ما يلي“إبطال املفعول”يقصد مبصطلح   - ٤٨ 
جعل السالح غري قـادر علـى االنفجـار، بوسـائل مثـل فـصل أو نـزع صـمامة                     )أ(  

 مر بسالح نووي؛تعلق األ التسليح وآليات اإلطالق، إذا 
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رة البلوتونيوم، جعلها غـري قابلـة لالسـتعمال يف سـالح نـووي،              فيما يتعلق بكُ   )ب(  
ــثال  ــامـ ــا أو بإتالفهـ ــا أو   أو إمخادهـ ــغطها أو ختفيفهـ ــاضـ ــعاع،  خلطهـ ــديدة اإلشـ  بنفايـــات شـ

   األخرى؛  والتخلص منها أو حتويلها بوسيلة من الوسائل تعطيلها أو
ــادة   )ج(   ــات قي ــل منظوم ــة جع ــلحة النووي ــى      األس ــادرة عل ــري ق ــا غ ــتحكم فيه  وال

ــدء ــلحة    بـ ــصال األسـ ــائل إيـ ــالق وسـ ــا،   إطـ ــة أو توجيههـ ــات  النوويـ ــر مبنظومـ ــق األمـ إذا تعلـ
 والتحكم؛ القيادة

جعل وسيلة إيصال الـسالح النـووي غـري قـادرة علـى إطـالق سـالح نـووي،              )د(  
ال مـن مرافـق اإلطـالق، إذا تعلـق     األساسية وإزالة وسـيلة اإليـص     بوسائل تشمل نزع املكونات     

  .األمر بوسيلة إيصال سالح نووي
  : ما يلي“التفكيك”ُيقصد مبصطلح   - ٤٩ 

فصل الرأس احلربية ونزع املُركبات الفرعية واملكونات واألجزاء الفرديـة، إذا            )أ(  
 النووية؛ تعلق األمر باألسلحة 

ــرؤوس      )ب(   ــل ال ــية، مث ــة األساس ــصل األجــزاء املكون ــدفع   ف ــة ووحــدات ال احلربي
  .بوسائل إيصال األسلحة النووية والتوجيه، إذا تعلق األمر 

 عملية جعل مواد نووية يف شكل قابل لالسـتخدام يف غـري             “التثبيت”يقصد مبصطلح     - ٥٠ 
 بنظـائر شـديدة اإلشـعاع ودجمهـا يف مـصفوفة            خبلطهـا تعريـضها لإلشـعاع، مـثال        األسلحة دون   

 .املـادة النوويـة عـن املـصفوفة أمـرا صـعبا مـن الناحيـة التقنيـة                  انفـصال   مادة أخرى هبدف جعل     
  .النووية يف اخلزف  التزجيج ودمج املادة التثبيتويشمل 

 البحوث اليت هتدف إىل تعزيز مقاصـد        “حبوث نزع السالح النووي   ”يقصد مبصطلح    - ٥١ 
  .هذه االتفاقية

 أعمـال جتريبيـة أو نظريـة يـضطلع     “لنوويـة البحوث يف جمال األسـلحة ا ”ُيقصد بعبارة    - ٥٢ 
الكتساب معرفة جديدة تتعـدى املعلومـات املتاحـة عالنيـة بـشأن الظـواهر والوقـائع                  هبا أساسا   

ثها أو حتـــسينها موجهـــة حنـــو فهـــم األســـلحة النوويـــة أو اســـتحدا القابلـــة للمالحظـــة، تكـــون 
  .جتريبها أو إنتاجها أو نشرها أو استعماهلا أو

 القيـام بـتفجريات نوويـة، وعمليـات حماكـاة           “ أسـلحة نوويـة    جتريب”د مبصطلح   ُيقص  - ٥٣ 
 هيدرونوويــة هتــدف إىل حماكــاة ســلوك املــواد     جتــارب هيدروديناميــة، وجتــاربو حاســوبية، 

احلربية أو األسلحة النوويـة أو مكوناهتـا، يف ظـروف االنفجـارات النوويـة،                النووية أو الرؤوس    
  .رجة باستخدام مواد نوويةاحل  التفاعالت دون جتاربو
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 فصل املـادة النوويـة املـشععة ونـواتج االنـشطار كليـا              “إعادة املعاجلة ”يقصد مبصطلح     - ٥٤ 
  .أو جزئيا

واء كـان ماديـا     أي عمـل، سـ     “التهديـد باسـتخدام األسـلحة النوويـة       ”يقصد مبصطلح     - ٥٥ 
و ُيقصد منها إجيـاد تـصور بأنـه         ة معلنة يف السابق توجِد أ     سياساتباع  مواصلة   ، يشمل   نفطيا أو

  .أو أنه سيستخدم من احملتمل استخدام سالح نووي 
 عمليـــة زيــــادة النـــسبة املئويــــة لنظــــائر   “ختـــصيب اليورانيــــوم ”ح ــد مبــــصطلــُيقـــص   - ٥٦ 

  .استعمال اليورانيوم كوقود للمفاعالت أو يف أسلحة نووية  ليتسىن ٢٣٥ - اليورانيوم
  . تفجري سالح نووي“خدام األسلحة النوويةاست”يقصد مبصطلح   - ٥٧ 

 
  التحقق - زاي 

ــة    “التحقــق”ُيقــصد مبــصطلح   - ٥٨  ــال هلــذه االتفاقي  نظــام شــامل يــستهدف ضــمان االمتث
ــذها ــواد      وتــشمل   .وتنفي ــة، وامل ــدابري التحقــق احلــصول علــى معلومــات عــن األســلحة النووي ت
املوجـودة   حة النوويـة، مبـا يف ذلـك املعلومـات           واملرافق النووية، ووسائل إيـصال األسـل       النووية،  

وكفالة دقتها، عـن طريـق    يف احملفوظات وقواعد البيانات، ونظم النقل، وتقدمي هذه املعلومات          
 والتفتـيش   ، والتوضـيح  ،والتـشاور   ، واالتفاقات املتعلقة بتبـادل املعلومـات      ، والرصد ،اإلعالنات
والـضوابط الوقائيـة، وأي تـدابري أخـرى           ،وفري احلمايـة   واإلبـالغ وتـ    ، وتدابري بناء الثقة   ،املوقعي

  .تراها الوكالة ضرورية
 احلـصول علـى معلومـات، أو حماولـة     “إساءة استعمال احلق يف التحقـق     ”ُيقصد بتعبري     - ٥٩ 

يـذ  معلومـات، مـن خـالل أنـشطة للتحقـق، ألغـراض ال تـرتبط بـالتحقق مـن تنف                    احلصول على   
 .اهذه االتفاقية واالمتثال هل

 التدابري الطوعية اليت تتخذها الدول األطـراف لتزويـد          “تدابري بناء الثقة  ”ُيقصد بتعبري     - ٦٠ 
أو دول أطراف أخـرى مبعلومـات، إضـافية إىل املعلومـات الالزمـة، هبـدف توليـد                    الفنيةاألمانة  

 أو متعـددة  وميكـن أن تـشمل هـذه التـدابري اتفاقـات ثنائيـة        .لالتفاقيـة  مزيد مـن الثقـة باالمتثـال       
  .الرصد وتبادل املعلومات بني الدول األطراف األطراف بشأن 

حة النوويـة أو املـواد النوويـة         الوصـول إىل األسـل     “الوصـول املـزدوج   ”يقصد مبصطلح     - ٦١ 
ــة    املرافــق  أو ــة الــذي يــستلزم احلــصول علــى إذن مــن دول ــة طــرف أخــرى  النووي  طــرف ودول
 .الوكالة أو
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نيـة مـن    حبـسن    بذل جهود سليمة مـن الناحيـة العلميـة           “التجميعإعادة  ”ُيقصد بتعبري     - ٦٢ 
إعــادة إعــداد، بيانــات ليــست متاحــة بــسهولة تتعلــق بإنتــاج مــواد نوويــة يف      أجــل إعــداد، أو 

 مجـع سـجالت البيانـات املاضـية واستعراضـها، وحتليـل         التجميـع  وتشمل تـدابري إعـادة       .املاضي
 املواد النووية املنتجة، واستجواب األفـراد الـذين هلـم إملـام       كمية حجموتقدير   القدرة اإلنتاجية   

  .بتشغيل املرفق النووي قيد االستعراض 
 األحكــام الــيت اعتمــدهتا الوكالــة لــضمان عــدم  “الــضوابط الوقائيــة”يقــصد مبــصطلح   - ٦٣ 

 ض احملظـورة  النووية واملرافق النوويـة ألي غـرض عـسكري أو غـريه مـن األغـرا                استخدام املواد   
 .مبوجب هذه االتفاقية

  : تشمل أهداف الضوابط الوقائية ما يلي )أ(  
 نووية يف حينه إلتاحة الـرد علـى ذلـك قبـل الـتمكن               موادالكشف عن حتويل     ‘١’  

   د إىل سالح نووي؛وامن تصنيع امل 
  ردع األنشطة السرية من خالل إمكانية الكشف عنها؛    ‘٢’  
الـوطين إىل   راءات الـسالمة املاديـة وتغـيري الوصـول     منع التحويل من خالل إج   ‘٣’  

  . وصول مزدوج
مبـا يف ذلـك     (تشمل الضوابط الوقائية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذريـة            )ب(  

 -  واجلماعـــة األوروبيـــة للطاقـــة الذريـــة والوكالـــة الربازيليـــة  ) ٢+٩٣مجيـــع أحكـــام برنـــامج  
ني الـدول؛   املعقودة بـ نووية أو غريها من اهليئات؛ واالتفاقاتاألرجنتينية حلصر ومراقبة املواد ال  

   .بني الدول والوكالةاملعقودة واالتفاقات 
واملرافـق   تطبق الضوابط الوقائيـة علـى مجيـع األسـلحة النوويـة واملـواد النوويـة                   )ج(  
ــة ــذه          .النووي ــشكلها ه ــيت ت ــساءلة والوصــول حــسب األخطــار ال ــد وامل وختتلــف درجــة التقيي

  : وقد تشمل الضوابط الوقائية ما يلي    .األسلحة أو املواد أو املرافق على مقاصد هذه االتفاقية 
  املساءلة عن أي شكل من أشكال املواد النووية ومراقبتها؛  ‘١’  
    أي شكل من األشكال؛يفاحتواء املواد النووية اخلاصة    ‘٢’  
ــواد      ‘٣’   ــل امل ــق بنق ــة تتعل ــادئ توجيهي ــها   مب ــها وختزين ــها ومناولت ــة ومعاجلت  النووي

 والتخلص منها؛ 
  مبادئ توجيهية بيئية؛    ‘٤’  
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اتفاقات بشأن الوصول املزدوج تتعلق جبميع مرافق األسـلحة النوويـة ومرافـق            ‘٥’  
 .باملواد النووية احملظورة اصة التخزين النووية اخل

ورة مستقلة، جبمـع أو حتليـل معلومـات قـد         القيام، بص  “الوسائل التقنية ”يقصد بتعبري     - ٦٤ 
  .بالتحقق من االتفاقية، دون دخول مادي إىل اإلقليم الذي جيري تفتيشه تكون ذات صلة 

 التكنولوجيـات والتقنيـات اململوكـة واملـشغلة علـى           “الوسائل التقنيـة الوطنيـة    ”تشمل    - ٦٥ 
ك امتثاهلـا لاللتزامـات مبوجـب    املستخدمة لرصد أنشطة دول أخرى، مبـا يف ذلـ   الصعيد الوطين  

ــدات ــشمل و[   .املعاهـ ــن بُ      تـ ــد مـ ــائرات والرصـ ــسواتل والطـ ــة الـ ــة الوطنيـ ــائل التقنيـ ــد الوسـ عـ
  .]اإلشارات ومعلومات املصدر املفتوح واستخبارات 

 نظـام لقيـام الـدول األطـراف بتحليقـات للمراقبـة       “األجواء املفتوحة”يقصد مبصطلح    - ٦٦ 
  . أخرىأطراف  فوق أراضي دول 

 
 وسائل اإليصال - حاء 

 أي وسـيلة مـصممة إليـصال سـالح          “وسـيلة إيـصال أسـلحة نوويـة       ”يقصد مبصطلح     - ٦٧ 
وأي وســـيلة إليـــصال األســـلحة النوويـــة، ُصـــنعت أو طُـــورت  .ذلـــك نـــووي أو قـــادرة علـــى 

ســـلحة، تعتـــرب وســـيلة إيـــصال أو ُنـــشرت إليـــصال األعليهـــا  اختبـــارات الطـــريان أجريـــت أو
   .النووية  ةلألسلح

  : أي قذيفة“قذيفة تسيارية”يقصد مبصطلح   - ٦٨ 
تتكــون مــن مرحلــة واحــدة أو عــدة مراحــل وتكــون وســيلة دفعهــا الوحيــدة    )أ(   

 ؛املسار طرياهنا أو جلزء من هذا مسارطوال  حمرك صاروخي داخلي، يعمل 
ن تكـــون  الطـــريان دون أمــسار تتبــع مـــسارا تــسياريا يف اجلـــزء املتبقــي مـــن     )ب(  

 مدفوعة بفعل حمرك؛
     .ختلو من األسطح الديناميكية اهلوائية الفعالة )ج(  

ــسيارية جــو ”يقــصد مبــصطلح   - ٦٩   ــة يف طــائرة   “ ســطح- قذيفــة ت ــسيارية مركب  قذيفــة ت
  .اخلارجية بغرض إطالقها من هذه الطائرة على محاالهتا  أو

رض  قذيفـة تـسيارية تطلـق مـن األ      “ضقذيفة تسيارية تطلق من األر    ”يقصد مبصطلح     - ٧٠ 
 .إليصال األسلحة تكون وسيلة 



A/62/650  
 

08-21375 27 
 

 قذيفة تسيارية تطلق من قواعد بريـة        “قذيفة تسيارية عابرة للقارات   ”يقصد مبصطلح     - ٧١ 
 . كيلومتر٥ ٥٠٠   ويتجاوز مداها

 قذيفــة تــسيارية “]مــن البحــر[قذيفــة تــسيارية تطلــق مــن غواصــة  ”يقــصد مبــصطلح   - ٧٢ 
   .غواصة أو سفينة حبرية أخرى قها من مصممة إلطال

 وســيلة إليــصال األســلحة ذاتيــة الــدفع وتطــري      “قذيفــة انــسيابية ”يقــصد مبــصطلح    - ٧٣ 
مستوى طرياهنـا باسـتخدام الرفـع الـديناميكي اهلـوائي يف اجلـزء األعظـم                 قائد، وحتافظ على     بال

 :االنسيابية وتشمل القذائف  . طرياهنامسارمن 
 نسيابية تطلق من اجلو؛قذيفة ا )أ(  
 قذيفة انسيابية تطلق من األرض؛ )ب(  
     .قذيفة انسيابية تطلق من البحر )ج(  

 قذيفــة تــسيارية أو قذيفــة انــسيابية يتــراوح “قذيفــة متوســطة املــدى”يقــصد مبــصطلح   - ٧٤ 
  . كيلومتر٥ ٥٠٠كيلومتر و   ١ ٠٠٠مداها بني 

 قذيفــة تــسيارية أو قذيفــة انــسيابية يتــراوح   “ىقذيفــة قــصرية املــد ”يقــصد مبــصطلح   - ٧٥ 
  . كيلومتر١ ٠٠٠كيلومتر و   ٥٠٠مداها بني 

ــة”يقــصد مبــصطلح    - ٧٦   طــائرة صــنعت أساســا، أو حولــت فيمــا بعــد، مــن أجــل     “قاذف
 . سطح-قذائف جو  ها بالقنابل أو تزويد

 :لتالينيق عليها أحد املعيارين ا قاذفة ينطب“قاذفة ثقيلة”يقصد مبصطلح   - ٧٧ 
   كيلومتر؛ أو٨ ٠٠٠يزيد مداها عن  )أ(  
     .مزودة بقذائف انسيابية نووية طويلة املدى تطلق من اجلو )ب(  

ــة”عنــد اإلشــارة إىل وســائل اإليــصال، يقــصد مبــصطلح     - ٧٨   الوســائل “ذات قــدرة نووي
 .سالح نووي وتنشيطه ة على إيصال القادر

ــة ذات قــ ”يقــصد مبــصطلح    - ٧٩  ــةقذيف ــة    “درة نووي ــصال أي محول ــى إي ــادرة عل ــة ق  قذيف
  .كيلومتر  ٣٠٠ملسافة تزيد عن 

 الغواصـات املـزودة بقـذائف تـسيارية،       “غواصات ذات قدرة نوويـة    ”يشمل مصطلح     - ٨٠ 
   .املزودة بقذائف انسيابية، وغواصات اهلجوم القادرة على إيصال أسلحة نووية والغواصات 
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 نات اإلعال- املادة الثالثة  
 

 األسلحة النووية -ألف  
يومــا مــن بــدء نفــاذ ] ٣٠[ يف موعــد ال يتجــاوز ،لسجتقــدم كــل دولــة طــرف إىل الــ 

االتفاقية بالنسبة هلا، اإلعالنات التالية، اليت جيب، وفقا للمعايري واملبـادئ التوجيهيـة احملـددة يف                
 :املرفق املتعلق بالتحقق، أن تشمل

 توجــد يف حيازهتــا أي أســلحة نوويــة أو قــد امتلكــت  إعــالن مــا إذا كانــت متتلــك أو  - ١
وجدت يف حيازهتا أي مـن هـذه األسـلحة أو مـا إذا كانـت هنـاك أي أسـلحة نوويـة قائمـة                أو

 .يف أي مكـان خيضـع لواليتهـا أو سيطرهتا
التحديــد الــدقيق للموقــع والكميــة اإلمجاليــة واجلــرد التفــصيلي لألســلحة النوويــة الــيت    - ٢

 .وجد يف حيازهتا أو اليت تكون قائمة يف أي مكان خيضع لواليتها أو سيطرهتامتتلكها أو ت
دولـة أخـرى أو توجـد يف حيازهتـا          اإلبالغ عن أي أسلحة نوويـة يف أراضـيها متتلكهـا             - ٣
تكون خاضعة لوالية أو سيطرة دولة أخرى، بغض النظر عما إذا كانت هـذه الدولـة طرفـا                   أو

 . الواالتفاقية أهذه يف 
إعالن ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، أي أسـلحة                     - ٤

 .نووية وبيان نقل أو تلقي هذه األسلحة على وجه التحديد
 متتلكهـــا أو توجـــد يف حيازهتـــا تقــدمي خطتـــها العامـــة لتـــدمري األســـلحة النوويــة الـــيت   - ٥
 .تكون قائمة يف أي مكان خيضع لواليتها أو سيطرهتا أو
 

 املواد النووية -باء  
ــايري           ــا للمع ــيت جيــب، وفق ــة، ال ــات التالي ــسجل اإلعالن ــة طــرف إىل ال ــدم كــل دول تق

 :واملبادئ التوجيهية احملددة يف املرفق املتعلق بالتحقق، أن تشمل
يومــا مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنــسبة هلــا، عــن  ] ٦٠[اإلعــالن، يف موعــد ال يتجــاوز  - ٦

وية اخلاصة اليت متتلكها أو توجد يف حيازهتا، أو املوجـودة ضـمن نطـاق    ميع املواد النو جلحصر  
 .واليتها أو سيطرهتا، سواء كان املقصود هبا االستعمال املدين أو العسكري

يومــا مــن بــدء نفــاذ االتفاقيــة بالنــسبة هلــا، عــن  ] ٩٠[اإلعــالن، يف موعــد ال يتجــاوز  - ٧
ا أو توجد يف حيازهتا، أو املوجودة ضـمن نطـاق         حصر جلميع املواد النووية األخرى اليت متلكه      

 .واليتها أو سيطرهتا، سواء كان املقصود هبا االستعمال املدين أو العسكري
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يومـا مـن بـدء نفـاذ االتفاقيـة بالنـسبة هلـا،              ] ١٢٠[تقدمي تقريـر، يف موعـد ال يتجـاوز           - ٨
 املاضـي، مبـا يف ذلـك التقـديرات     يتضمن ما توافر من البيانات املتعلقة باملواد النووية املنتجـة يف         
ا لــديها مــن خطــط إلعــادة جتميــع  املتــصلة بالبيانــات املفقــودة ومــدى الــشك يف صــحتها، ومــ  

 .البيانات هذه
 

 املرافق النووية -جيم  
يومـا مـن بـدء نفـاذ        ] ١٨٠[تقدم كـل دولـة طـرف إىل الـسجل يف موعـد ال يتجـاوز                  

اليت جيب، وفقا للمعايري واملبـادئ التوجيهيـة احملـددة يف           االتفاقية بالنسبة هلا، اإلعالنات التالية،      
 :املرفق املتعلق بالتحقق، أن تشمل

 :فيما يتعلق مبرافق األسلحة النووية - ٩
إعالن مـا إذا كـان يوجـد أو قـد وجـد أي مرفـق لألسـلحة النوويـة يف نطـاق                  )أ( 

يتــها أو ســيطرهتا يف  ع لوالملكيتــها أو حيازهتــا، أو قائمــا أو كــان قائمــا يف أي مكــان خيــض      
 ؛وقت أي

إعالن مـا إذا كـان يوجـد أو قـد وجـد أي مرفـق لألسـلحة النوويـة يف نطـاق                  )ب( 
ع لواليتـها أو سـيطرهتا يف       ملكيتها أو حيازهتا أو يكون قائما أو كان قائمـا يف أي مكـان خيـض               

 ؛أي وقت
ــة يف   )ج(  ــدخل  اإلعــالن عــن أي مرفــق لألســلحة النووي  نطــاق ضــمن أراضــيها ي

ــة أوم ــا أو كــان قائمــا يف أي مكــان خيــضع لوال        لكي يــة حيــازة دولــة أخــرى أو يكــون قائم
 ؛سيطرة دولة أخرى يف أي وقت أو

ــة      )د(  ــه مبوجــب الفقــرات الفرعي ــغ عن ــدقيق ملكــان أي مرفــق يبل ــد ال ، )أ(التحدي
 ؛دراته اإلنتاجية وسعته التخزينية أعاله، وق)ج(، أو )ب( أو

 بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، د نقلــت أو تلقــت،إعــالن مــا إذا كانــت قــ )هـ( 
 ؛لنووية، وتقدمي بيان مفصل عن ذلكمعدات إلنتاج األسلحة ا أي

ـــه مبوجــب      )و(  ـــغ عن ـــد اإلجـــراءات املــتعني اختاذهـــا إلغـــالق أي مرفـــق يبل حتدي
 ؛ أعاله)ج(، أو )ب(، أو )أ(الفقـرات الفرعية 

، )أ(فق يبلغ عنه مبوجب الفقرات الفرعيـة      لتحويل أي مر   ةتقدمي خطتها العام   )ز( 
 . إىل مرفق لتدمري األسلحة النووية)ج(، أو )ب(أو 
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فيمـا يتعلـق بـاملرافق النوويـة األخـرى، اإلعــالن الـدقيق عـن املكـان والطبيعـة والنطــاق           - ١٠
العام ألنشطة أي مرفق نـووي هـو يف نطـاق ملكيتـها أو حيازهتـا أو قـائم يف أي مكـان خيـضع                   

ــ ويــشمل ذلــك اإلعــالن، يف مجلــة أمــور، املختــربات ومواقــع التجــارب     .ها أو ســيطرهتالواليت
والتقييم، وكذلك أي مرفق، أو موقع آخر، أو منـشأة أخـرى يكـون قـد اضـطلع، أو يـضطلع                     

 .ةكون صاحلة لالضطالع هبذه األنشطفيها بأنشطة نووية من أي نوع، أو ت
 

 وسائل اإليصال -دال  
أيــام مــن بــدء نفــاذ ] ٢١٠[ىل الــسجل يف موعــد ال يتجــاوز تقــدم كــل دولــة طــرف إ 

االتفاقية بالنسبة هلا، اإلعالنات التالية، اليت جيب، وفقا للمعايري واملبـادئ التوجيهيـة احملـددة يف                
 :املرفق املتعلق بالتحقق، أن تشمل

ا فيهـا   نسيابية ذات القدرة النوويـة، مبـ      مكان مجيع القذائف التسيارية واال    إعالن عدد و   - ١١
 .مجيع القذائف املوجودة باملخازن أو قيد اإلصالح

إعالن عـدد ومكـان مجيـع الغواصـات، واملركبـات البحريـة، والطـائرات ذات القـدرة                   - ١٢
 .النووية، مبا فيها مجيع ما هو قيد اإلنتاج أو موجود يف املخازن أو قيد اإلصالح
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 مراحل التنفيذ - املادة الرابعة  
 

 عامةشروط  -ألف  
وميكـن ألي    .تشري كل مرحلة إىل موعد هنائي إلجناز نشاط حمـدد مـن أنـشطة التنفيـذ                - ١

 .مرحلة أن تبدأ يف أي وقت، وال يشترط، قبل البدء، إجناز املراحل السابقة
 .فيذ وفقا للمرفق املتعلق بالتحققجيري االضطالع بأنشطة التن - ٢
 

 متديد املواعيد النهائية -اء ب 
 املرحلــة يف إطــارعــذر علــى دولــة طــرف إجنــاز أي مــن االلتزامــات املترتبــة عليهــا  إذا ت - ٣

ويـتعني   .األوىل قبل حلول املوعد النهائي، ميكن هلا أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي طلبا للتمديـد              
أشـهر علـى األقـل، وال جيـوز أن          ] أربعـة [تقدمي هذا الطلـب قبـل حلـول املوعـد النـهائي بفتـرة               

 .أشهر] ستة [يتعدى التمديد
 املرحلــة يف إطــارإذا تعــذر علــى دولــة طــرف إجنــاز أي مــن االلتزامــات املترتبــة عليهــا   - ٤

ويـتعني   .الثانية قبل حلول املوعد النهائي، ميكن هلا أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي طلبـا للتمديـد               
جيــوز أن أشــهر علــى األقــل، وال ] ســتة[تقــدمي هــذا الطلــب قبــل حلــول املوعــد النــهائي بفتــرة 

 ].سنة واحدة[يتعدى التمديد 
 املرحلــة يف إطــارإذا تعــذر علــى دولــة طــرف إجنــاز أي مــن االلتزامــات املترتبــة عليهــا   - ٥

ــة، ميكــن هلــا أن تقــدم إىل اجمللــس       ــة، أو الرابعــة، أو اخلامــسة قبــل حلــول املواعيــد النهائي الثالث
 الطلـب قبـل حلـول املوعـد النـهائي       ويـتعني تقـدمي هـذا      .التنفيذي طلبـا لتمديـد املوعـد النـهائي        

 .]سنة واحدة[وز أن يتعدى التمديد على األقل، وال جي] سنة واحدة[لتلك املرحلة بفترة 
 

 التمديدطلبات املعاملة باملثل فيما يتعلق ب -جيم  
إذا قدمت دولة طرف طلبا لتمديد أي موعد هنائي، جيوز ألي دولة طـرف أخـرى يف      - ٦

 .طلب الدولة األصلية أن تطلب متديدا مماثالمن ] شهر واحد[غضون 
 املراحـل -دال  

 :من بدء نفاذ االتفاقية، وفيها] سنة واحدة[ال تتجاوز  .املرحلة األوىل - ٧
 ؛}اإلعالنات{تكون مجيع الدول األطراف قد امتثلت لشروط املادة الثالثة  )أ( 
 جبميع وسائل إيـصال     واملعلومات املالحية اخلاصة   التصويبحتذف إحداثيات    )ب( 

 ؛األسلحة النووية
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يـــصال األســـلحة النوويـــة وتلغـــى تعطـــل كافـــة األســـلحة النوويـــة ووســـائل إ )ج( 
 ؛تأهبها حالة

ـــ    )د(  ــواردة يف اجلـ ــشطة الــ ــد مت وقــــف األنــ ــون قــ ــق  ١دول يكــ ــاملرفق املتعلــ  بــ
 ؛النووية باألنشطة
ــة ومعــداهتا      )هـ(  ــات األســلحة النووي ــاج مكون ــد مت وقــف إنت ــواردة يف يكــون ق ال

 ؛كونات األسلحة النووية ومعداهتا باملرفق املتعلق مب٢ و ١اجلدولني 
تعني مجيع مرافق جتريب األسلحة النوويـة ومرافـق البحـث يف جمـال األسـلحة                 )و( 

  ؛النووية ومرافق إنتاج األسلحة النووية لوقف تشغيلها وإغالقها أو حتويلها ألغراض أخرى
 ؛ظورة باستثناء الكميات املعفاةج املواد النووية احمليكون قد مت وقف إنتا )ز( 
حبـوث األسـلحة النوويـة مـن أي نـوع ال يتمـشى              ] متويـل [يكون قد مت وقف      )ح( 

 ؛اقية وااللتزامات املترتبة عليهامع أغراض االتف
ات املترتبــة مبوجــب االتفاقيــة يكــون قــد مت تقــدمي خطــط تنفيــذ مجيــع االلتزامــ )ط( 

 .الوكالة إىل
 :من بدء نفاذ االتفاقية، وفيها] نيسنت[ال تتجاوز  .املرحلة الثانية - ٨

 األســـلحة النوويـــة مـــن تـــسحب مجيـــع األســـلحة النوويـــة ووســـائل إيـــصال  )أ( 
 ؛النشر مواقع

ترتع مجيع الرؤوس احلربية من وسائل إيصاهلا، وجيـري إمـا ختزينـها يف مرافـق           )ب( 
 ؛ النووية أو تفكيكهاختزين األسلحة

 جيرى التفاوض على اتفاقات بإخضاع مجيع األسلحة النوويـة واملـواد النوويـة             )ج( 
 .واملرافق النووية لضوابط وقائية

 :سنوات من بدء نفاذ االتفاقية، وفيها] مخس[ال تتجاوز  .املرحلة الثالثة - ٩
 ؛تفكك مجيع األسلحة النووية )أ( 
 :تدمر مجيع األسلحة النووية، باستثناء )ب( 
 روسـيا   خمزونـات من الرؤوس احلربية يف كـل مـن         ] ١ ٠٠٠[ال يزيد على    ما   ‘١’ 

 والواليات املتحدة؛ 
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فرنـسا،   خمزونـات مـن الـرؤوس احلربيـة يف كـل مـن            ] ١٠٠[ما ال يزيد علـى       ‘٢’ 
 ؛والصني، واململكة املتحدة

اض غـري حمظـورة     تدمر مجيـع وسـائل إيـصال األسـلحة النوويـة أو حتـول ألغـر                )ج( 
 ؛قيةمبوجب االتفا

ــها         )د(  ــا أو حتويل ــشغيلها وإغالقه ــف ت ــة لوق ــق األســلحة النووي ــع مراف ــني مجي تع
 .ألغراض أخرى

 :سنوات من بدء نفاذ االتفاقية، وفيها] ١٠[ال تتجاوز  .املرحلة الرابعة - ١٠
 :تدمر مجيع األسلحة النووية، باستثناء )أ( 
روســيا زونــات خممــن الــرؤوس احلربيــة يف كــل مــن   ] ٥٠[مــا ال يزيــد علــى   ‘١’ 

 والواليات املتحدة؛ 
فرنــسا،  خمزونــاتمــن الــرؤوس احلربيــة يف كــل مــن  ] ١٠[مــا ال يزيــد علــى  ‘٢’ 

 ؛والصني، واململكة املتحدة
تغلق مجيع املفاعالت اليت تـستخدم اليورانيـوم العـايل التخـصيب أو حتـول إىل                 )ب( 

 ؛تخصيباستخدام اليورانيوم املنخفض ال
ــع امل [ )ج(  ــق مجيـ ــول إىل    تغلـ ــود أو حتـ ــوم كوقـ ــستخدم البلوتونيـ ــيت تـ ــاعالت الـ فـ

 ؛.]مفاعالت ال تستخدم أي مواد نووية خاصة
كانـــت لـــضوابط وقائيـــة صـــارمة ختـــضع مجيـــع املـــواد النوويـــة بـــأي شـــكل   )د( 
 .وخالصة وفعالة
 :سنة من بدء نفاذ االتفاقية، وفيها] ١٥[ال تتجاوز  .املرحلة اخلامسة - ١١

 ؛سلحة النوويةتدمر مجيع األ )أ( 
تستعرض وتعدل سلطات الوكالة ومهامها، للحفـاظ علـى دورهـا يف تنفيـذ              [ )ب( 

 .]أهداف االتفاقية
 

 التدابري اخلاصة -هاء  
للمجلس التنفيذي أن يتخذ تدبريا خاصا يسمح، بصفة مؤقتة، باحتفـاظ الـدول ذات               - ١٢

 .ةة أو املواد النووية احملظورنوويالقدرات النووية بكميات صغرية ومتناقصة من األسلحة ال
ــة         - ١٣ ــادئ التوجيهي ــات واملب ــدبري اخلــاص باملتطلب ــذا الت ــايري ه ــستوفية ملع ــدول امل ــد ال تتقي

وال يتوقع منها أن تنفـذ أحكـام هـذه االتفاقيـة قبـل سـائر الـدول         .واملراحل املبينة يف هذه املادة
 .األطراف، وال أن تعفى من متطلبات كل مرحلة من املراحل
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 التحقق - املادة اخلامسة  
 

 عناصر نظام التحقق -ألف  
 :للتحقق من االمتثال هلذه االتفاقية، ُينشأ نظام للتحقق يتألف من العناصر التالية 

اتفاقات بشأن تبادل البيانات وأنشطة التحقق فيما بني الدول، وأجهزة األمم املتحـدة              - ١
 .القائمةومع الوكاالت 

 .سجل - ٢
 .رصد دويلنظام  - ٣
 . مجعها بالوسائل التقنية الوطنيةاملعلومات اليت يتمعن اإلبالغ  - ٤
 .أجواء مفتوحة - ٥
 .ضوابط وقائية - ٦
 .التشاور والتوضيح - ٧
 .ا فيها عمليات التفتيش املباغتةعمليات التفتيش املوقعي، مب - ٨
 .فيها التدابري الطوعية اإلضافيةتدابري بناء الثقة، مبا  - ٩
 . واجلهات غري احلكومية ومحايتهماإلبالغ عن بالغات املواطنني - ١٠
 .دابري أخرى تراها الوكالة ضروريةأي ت - ١١
 

 األنشطة واملرافق واملواد اخلاضعة للتحقق -باء  
يف ،   يف مجلـة أمـور     ،علـى النحـو احملـدد     مجيع التزامات الـدول األطـراف واألشـخاص،          - ١٢

 دال مـن املـادة الرابعـة        بنـد  وال ،}اإلعالنـات { واملادة الثالثـة     ،}ة العام االلتزامات{املادة األوىل   
ــواردة يف   ختــضع } املراحــل{ ــصلة ال ــا لألحكــام ذات ال ــا  للتحقــق طبق ــة ومرفقه  هــذه االتفاقي

 .بالتحقق املتعلق
 

  فيما يتعلق بالتحققاوواجباهتالدول األطراف حقوق  -جيم  
وضوعية، وتقتصر على موضـوع هـذه االتفاقيـة،    تستند أنشطة التحقق إىل معلومات م   - ١٣

ويضطلع هبا على أساس االحترام الكامل لسيادة الدول األطراف وبالطريقة الـيت تنطـوي علـى                
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 .أقل تطفل ممكن مبا يتمشى مع بلوغ أهداف هذه األنـشطة بـصورة فعالـة يف الوقـت املناسـب           
 .ومتتنع كل دولة طرف عن أي إساءة استعمال للحق يف التحقق

تتعهد كل دولة طـرف وفقـا هلـذه االتفاقيـة بالتعـاون، مـــن خـــالل سلطتهــا الوطنيــة                      - ١٤
مـن هـذه االتفاقيـة، مـع الوكالـة، ومـع         } تدابري التنفيذ الوطنية  {املنشـأة عمــال باملادة السادسة     

الدول األطراف األخرى، ومع الوكاالت األخـرى بالـشكل املنـصوص عليـه يف هـذه االتفاقيـة                
 : اتفاقات منفصلة لتيسري التحقق من االمتثال هلذه االتفاقية بأساليب منهاويف

ــق القائمــة،       )أ(  ــى املراف ــة عل ــديالت الالزم ــوفري التع ــة، أو ت ــق الالزم ــشاء املراف إن
 لالشتراك يف تدابري التحقق هذه، وإنشاء قنوات االتصال الالزمة؛

ول عليها بالوسـيلة التقنيـة ومـن       توفري مجيع البيانات ذات الصلة اليت يتم احلص        )ب( 
 النظم الوطنية اليت تشكل جزءا من نظام الرصد الدويل حسبما اتفقت عليه الدول؛

 االشتراك، حسب االقتضاء، يف عملية تشاور وتوضيح؛ )ج( 
 السماح بإجراء عمليات التفتيش املوقعي؛ )د( 
 االشتراك يف تدابري بناء الثقة؛  )هـ( 
ر الوسيلة التقنية الوطنية، بالقدر املمكـن، ودجمهـا يف نظـام            تدويل بعض عناص   )و( 

 .الرصد الدويل
لكل دولة طرف احلق يف اختاذ تدابري ال تتعارض مع أحكام هذه االتفاقيـة ملنـع إفـشاء                   - ١٥

 .املعلومات والبيانات السرية اليت ال تتصل هبذه االتفاقية
ألطـراف، وفقـا لألحكـام ذات الـصلة     ، تتـاح جلميـع الـدول ا   ١٥الفقـرة  أحكام رهنا ب  - ١٦

تحقـق املنـشأ مبوجـب    من هذه االتفاقية، املعلومات اليت حتصل عليها الوكالة عن طريق نظـام ال           
 .هذه االتفاقية

 للبيانات ألغـراض علميـة   ال جيوز تفسري أحكام هذه االتفاقية بأهنا تقيد التبادل الدويل         - ١٧
 . هذه االتفاقيةرهاحتظال 
تعـاون مـع الوكالـة ومـع الـدول األطـراف األخـرى علـى         أن ت  دولة طرف بـ    تتعهد كل  - ١٨

وتـدرج هـذه التـدابري، عنـد      .حتـسني نظـام التحقـق وعلـى فحـص تكنولوجيـات رصـد إضـافية        
االتفاق عليها، يف تعديالت هلذه االتفاقية أو تغـيريات يف املرفقـات أو، تظهـر، عنـد االقتـضاء،                   

 .انة الفنيةيف كتيبات التشغيل الصادرة عن األم
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 تدابري بناء الثقة -دال  
تعـاون مـع الوكالـة ومـع الـدول األطـراف األخـرى علـى         أن ت تتعهد كل دولة طرف بـ      - ١٩

 :بغية هذه االتفاقية، وذلك مبقتضىصراحة  املشترطة التدابريتنفيذ تدابري خمتلفة باإلضافة إىل 
ــات       )أ(  ــال لاللتزام ــق باالمتث ــا يتعل ــة فيم ــن الثق ــد م ــاء مزي  املفروضــة مبوجــب  بن

 ؛االتفاقية هذه
 .املساعدة على جتميع معلومات تفصيلية بواسطة نظام الرصد الدويل )ب( 

 
 العالقة بترتيبات التحقق األخرى -هاء  

 مـن   ٣جيوز لألمانة الفنية الـدخول يف ترتيبـات تعاونيـة للتحقـق وفقـا ألحكـام الفقـرة                    - ٢٠
 البنــد  مــن٢وأحكــام الفقــرة  } وتــسوية املنازعــاتالتعــاون واالمتثــال{املــادة الرابعــة عــشرة  

 .}عالقة االتفاقية باالتفاقات الدولية األخرى {عشرة املادة الثامنة  من- ألف
ال يوجد يف هذه االتفاقية ما يفسر على أنه حيد أو ينـتقص، بـأي حـال مـن األحـوال،         - ٢١

بـني الواليـات   املربمـة  اهـدات  من ترتيبات التحقق اليت تعهدت هبا أي من الدولتني مبوجـب املع     
املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد الروســي املتعلقــة خبفــض األســلحة اهلجوميــة االســتراتيجية واحلــد    

ــدة امل  ــها، واملعاه ــةمن ــة       ربم ــة بإزال ــاد الروســي املتعلق ــة واالحت ــات املتحــدة األمريكي ــني الوالي  ب
 .}INF{قذائفهما املتوسطة واألقصر مدى 

التفاقية ما يفسر على أنه حيد أو ينـتقص، بـأي حـال مـن األحـوال،      ال يوجد يف هذه ا   - ٢٢
من ترتيبات التحقق اليت تعهدت هبا األرجنتني والربازيل مبوجب اتفـاق قـصر اسـتخدام الطاقـة            

 .النووية على األغراض السلمية
 ما يفسر على أنه حيد أو ينـتقص، بـأي حـال مـن األحـوال،      ية االتفاقهال يوجد يف هذ   - ٢٣
ــة مبوجــب معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب     مــن ت رتيبــات التحقــق الــيت تعهــدت هبــا أي دول

النوويــة، أو مبوجــب اتفاقــات الــضمانات واتفاقــات الربوتوكــول اإلضــايف مــع الوكالــة الدوليــة 
 ].أو مبوجب معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية[للطاقة الذرية 

 
 التنفيذ -واو  

 هذه االتفاقية، مـا مينـع أي دولـة موقعـة مـن القيـام، علـى حنـو                    نفاذال يوجد، قبل بدء      - ٢٤
منفرد أو باالتفاق مع دول أخرى، بتنفيذ ما ينطبق عليها مـن تـدابري التحقـق املنـصوص عليهـا                

الـوارد بالتفـصيل يف   نحـو  الوقد تشمل هـذه التـدابري اإلعالنـات العامـة علـى       .يف هذه االتفاقية
املفاوضـــات مـــع دول أخـــرى ألغـــراض التحقـــق مـــن إجـــراء ، و}اإلعالنـــات{املـــادة الثالثـــة 
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العمليات الثنائية أو املتعددة األطراف لتخفيض األسـلحة النوويـة، والتحقـق مـن خطـط تـدمري                  
األســلحة النوويــة والــتخلص مــن املــواد النوويــة اخلاصــة، وتــدمري مرافــق األســلحة النوويــة           

 .أخرىوسائل إيصال األسلحة النووية أو حتويلها ألغراض  أو
 إقامـة سـلطة انتقاليـة لغـرض         ٢٣جيوز أن تشمل تدابري التحقق املعتمدة عمال بـالفقرة           - ٢٥

اإلشراف علـى أنـشطة التحقـق، مبـا يف ذلـك املـساعدة علـى وضـع خطـط تنفيـذ وطنيـة عمـال                          
 .من هذه االتفاقية} تدابري التنفيذ الوطنية{باملادة السادسة 
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 ذ الوطنيةتدابري التنفي - املادة السادسة  
 

 التنفيذ من الناحية التشريعية -ألف  
تقوم كل دولة طرف، وفقا إلجراءاهتا الدستورية، باختاذ أي تـدابري تـشريعية ضـرورية       - ١

 :وبوجه خاص، تتخذ التدابري ملا يلي .لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه االتفاقية
 مـن املـادة الـسابعة،        ألـف  بنـد عاهتا اجلزائيـة للـنص، وفقـا لل       توسيع نطاق تـشري    )أ( 

ــى النحــو احملــدد يف          ــون جــرائم عل ــن يرتكب ــسليم ومعاقبــة م ــة وت ــى حماكم ــدعل ــاء مــن  البن  ب
 ؛األوىل دةاملا

اكات هلـذه االتفاقيـة، وفقـا       توفري كل احلماية الضرورية ملـن يبلّغـون عـن انتـه            )ب( 
 .عة جيم من املادة الساببندلل
األخـرى علـى تـوفري املـساعدة القانونيـة          تتعاون كل دولة طرف مـع الـدول األطـراف            - ٢

 .١ البندتيسريا للوفاء بااللتزامات مبوجب 
تويل كل دولة طرف، أثناء تنفيذ التزاماهتا مبوجـب هـذه االتفاقيـة، األولويـة القـصوى                  - ٣

لضمان سالمة الناس وحلماية البيئة، وتتعـاون عنـد االقتـضاء مـع الـدول األطـراف األخـرى يف                    
 .هذا الصدد

 
 العالقات بني الدولة الطرف والوكالة -ء با 

تقوم كل دولة طرف، بغية الوفاء بالتزاماهتا مبوجب هـذه االتفاقيـة، بتـسمية أو إنـشاء                  - ٤
ســلطة وطنيــة لتعمــل مبثابــة جهــة التنــسيق الوطنيــة حتقيقــا لالتــصال الفعــال بالوكالــة وبالــدول   

لوطنيـة وقـت بـدء نفـاذ االتفاقيـة          وختطر كل دولة طرف الوكالة بسلطتها ا       .األطراف األخرى 
 :وتشمل مسؤوليات السلطة الوطنية ما يلي .بالنسبة إىل هذه الدولة

 األعمال التحضريية وتقدمي اإلعالنات إىل السجل؛ )أ( 
ــيح ا   )ب(  ــدة أو تنقـــ ــشريعات اجلديـــ ــن التـــ ــسهيال  ســـ ــة، تـــ ــشريعات القائمـــ لتـــ
 االتفاقية؛ إلنفاذ

ــتقبال أع   )ج(  ــال التحــضريية الس ــور،     األعم ــة أم ــشمل، يف مجل ــيش، وت ــال التفت م
املوافقة على قائمة املفتـشني، وإصـدار تأشـريات الـدخول املتعـدد للمفتـشني، وتـوفري تـراخيص           

 .الطائرات، وتعيني نقاط الدخول واخلروج
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ية واإلداريـــة املتخـــذة لتنفيـــذ   تبلـــغ كـــل دولـــة طـــرف الوكالـــة بالتـــدابري التـــشريع       - ٥
 .االتفاقية هذه
سـيما    دولـة طـرف بالتعـاون مـع الوكالـة علـى ممارسـة مجيـع مهامهـا، وال                   تتعهد كـل   - ٦

وهــذا التعــاون يــشمل االضــطالع بــأي حتقيقــات تبــدؤها   .بتقــدمي املــساعدة إىل األمانــة الفنيــة 
الوكالة، وتوفري أو دعم املساعدة للتحقيقـات الـيت جتـري بـشأن الـدول األطـراف غـري املمتثلـة                     

 .تيجة النتهاك هذه االتفاقيةولألطراف اليت تتعرض للخطر ن
تقوم كل دولة طرف بنشر املعلومات املتعلقة مبتطلبات هذه االتفاقيـة، وتكفـل إدراج               - ٧

 .تلك املعلومات يف تدريب األفراد املعنيني فيما يتعلق بااللتزامات مبوجب هذه االتفاقية
تقنيـة الوطنيـة إىل     حتيل كل دولة طرف املعلومات ذات الـصلة الـيت جتمعهـا وسـيلتها ال               - ٨

 .نظام الرصد الدويل
 

 السرية -جيم  
تعترب كل دولة طرف املعلومات والبيانات اليت تسر هبا الوكالة إليها معلومـات سـرية،       - ٩

وتــشمل املعلومــات احملوطــة بالــسرية البيانــات املــستخدمة يف أغــراض   .وتوليهــا معاملــة خاصــة
لوجيـا اخلاصـة بالـدول والتكنولوجيـا العـسكرية           هذه االتفاقية، والتكنو   مبوجبليست حمظورة   

 .املتعلقة باملركبات واملكونات واحلواسيب ذات االستخدام املزدوج
 

 العالقة بتدابري التنفيذ املتعهد أو امللتزم هبا مبوجب ترتيبات أخرى -دال  
ال يوجد يف هـذا االتفاقيـة مـا يفـسر علـى أنـه حيـد أو ينـتقص حبـال مـن األحـوال مـن                             - ١٠

تدابري التنفيذ الوطنية اليت تتعهد هبا الدول أو ُتلزم هبا مبوجب معاهدة احلظر الشامل للتجـارب                
ــة،  ــشطارية  [النوويـ ــواد االنـ ــاج املـ ــدة وقـــف إنتـ ــن ]معاهـ ــرار جملـــس األمـ ــم  ، وقـ ــابع لألمـ  التـ
 .١٥٤٠ املتحدة
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 حقوق األشخاص والتزاماهتم -املادة السابعة   
 

 اإلجراءات اجلنائية -ألف  
كل من ُيتهم بارتكاب جرمية مبوجب هذه االتفاقية يف نطاق والية دولة طرف حيمـل                - ١

 :جنسيتها أو يقيم فيها، إما أن
ــة إذا وجــد داخــل إقلــيم هــذه      )أ(  ــة هلــذه الدول حيــاكم وفقــا لإلجــراءات القانوني
 الدولة، أو
 داخلــة عهــاى وقوالدوليــة إذا كانــت اجلرميــة املــدعم إىل احملكمــة اجلنائيــة يــسلّ )ب( 

ضمن والية هذه احملكمة، وكانت الدولة املعنية غـري قـادرة أو غـري راغبـة يف اختـاذ اإلجـراءات                  
 .اجلنائية املناسبة

 إذا وجد هذا الشخص داخل إقليم دولة طرف أخرى، فإنه - ٢
  أوحياكم يف إقليم هذه الدولة، )أ( 
 اق واليتها، أويسلم إىل الدولة اليت ُيدعى بارتكاب اجلرمية يف نط )ب( 
 داخلــة ى وقوعهــاالدوليــة إذا كانــت اجلرميــة املــدعيــسلم إىل احملكمــة اجلنائيــة  )ج( 

ضــمن واليــة هــذه احملكمــة، وكانــت الــدولتان املعنيتــان غــري قــادرتني أو غــري راغبــتني يف اختــاذ 
 .اإلجراءات اجلنائية املناسبة

تــرض براءتــه إىل أن تثبــت كــل مــن يتــهم بارتكــاب جرميــة مبوجــب هــذه االتفاقيــة، تف - ٣
نص عليـه العهـد الـدويل    يـ إدانته ويكـون لـه احلـق يف حماكمـة عادلـة ومعاملـة إنـسانية، حـسبما               

اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية وغــريه مــن االتفاقيــات واالتفاقــات الــيت اكتــسبت مركــز    
 .القانون الدويل العريف

 
 مسؤولية اإلبالغ عن االنتهاكات -باء  

وهلذه املـسؤولية أسـبقية    .ألشخاص بإبالغ الوكالة بأي انتهاكات هلذه االتفاقيةيقوم ا - ٤
ــد يكــون موجــودا      ــشاء املعلومــات ق ــدم إف ــزام بع ــى أي الت ــوطين   عل ــوانني األمــن ال  يف إطــار ق

 .عقود العمل أو
حيتفظ بسرية املعلومات اليت تتلقاها الوكالة مبوجب الفقـرة الـسابقة إىل حـني توجيـه                [ - ٥

 .]مات رمسيا، إال يف احلدود الضرورية ألغراض التحقيقاالهتا
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 توفري احلماية ملقدمي املعلومات -جيم  
 احلماية داخل الدولة  

ُتضمن احلقوق املدنية والسياسية كاملـة، مبـا فيهـا احلـق يف احلريـة واألمـن الشخـصي،                    - ٦
االنتــهاك مــن قبــل لكــل مــن يبلــغ عــن االشــتباه يف وقــوع انتــهاك هلــذه االتفاقيــة، ســواء كــان   

 .شخص أو دولة
تتخذ الدول األطراف مجيع اخلطوات الضرورية لكفالة عدم تعرض أي شـخص يبلـغ               - ٧

عن االشتباه يف وقوع انتهاك هلذه االتفاقية لالنتقـاص مـن أي مـن حقوقـه أو لـسحب أي مـن                      
 .امتيازاته نتيجة لذلك

ــال أو املقاضــاة أو      - ٨ ــرض أي شــخص لالعتق ــده   ال جيــوز أن يتع ــسبب تزوي ــة ب احملاكم
مبعلومـات عـن انتـهاك معلـوم أو مـشتبه فيـه             ] حبـسن نيـة   [الوكالة أو إحدى السلطات الوطنيـة       

 .هلذه االتفاقية
 العمـل بـالتمييز ضـد أي مـستخدم          من ممارسـات االسـتخدام غـري املـشروعة قيـام رب            - ٩
ا هلـــذه االتفاقيـة،   طالب عمل بسبب معارضة هــذا الشخص أي ممارسة يشتبه فــي انتهاكه         أو

ــة مب     ــسلطات الوطني ـــة أو إحــدى ال ـــه الوكال ــسبب إبالغ ــشهادته،   أو ب ــهاك، أو ل ــل هــذا االنت ث
ـــه مـــــن الوجـــ   أو ــتراكه، علـــى أي وجــ ــراء مبوجـــب  ملـــساعدته، أو الشـ وه، يف حتقيـــق أو إجـ

 .االتفاقية هذه
ــس     - ١٠ ــرار وطــين ب ــصدر ضــده ق ــدمها إىل الوكا جيــوز ألي شــخص ي ــة بب معلومــات ق ل
ا القـرار أمـام الوكالـة يف غـضون     االشتباه يف وقوع انتـهاك هلـذه االتفاقيـة أن يطعـن يف هـذ            عن

 .وقرار الوكالة هنائي يف هذا الصدد .شهرا مــن إخطـاره بالقرار...] [
 

 احلماية الدولية  
تــوفر الوكالــة ومجيــع الــدول األطــراف احلمايــة لكــل مــن يبلــغ الوكالــة عــن حــدوث     - ١١

ذه االتفاقية، وتـشمل هـذه احلمايـة، يف حالـة األشـخاص الطبيعـيني، حـق اللجـوء إىل                    انتهاك هل 
ســائر الــدول األطــراف إذا تعرضــت ســالمة هــؤالء األشــخاص، أو تعــرض أمنــهم، للخطــر يف  

 .الدولة الطرف اليت يقيمون فيها بصفة دائمة أو مؤقتة
 

 أحكام إضافية  
عويض نقدي ملن يقدمون معلومات هامـة إىل        جيوز للمجلس التنفيذي أن يقرر منح ت      [ - ١٢

 .]الوكالة فيما يتعلق بانتهاكات هلذه االتفاقية
جيوز أن يعفى من العقاب أي شـخص يعتـرف طوعـا للوكالـة بارتكابـه انتـهاكا هلـذه                     - ١٣

وتنظـر الوكالـة عنـد     .االتفاقية قبل تلقي الوكالة معلومات عن هـذا االنتـهاك مـن مـصدر آخـر     
مبنح هذا اإلعفـاء يف جـسامة االنتـهاك املرتكـب وفيمـا إذا كانـت النتـائج املترتبـة                    اختاذها قرارا   

 .عليه مل تقع بعد أو ميكن عكس اجتاهها نتيجة لالعتراف املقدم
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 الوكالة -ة ثامناملادة ال  
 

 أحكام عامة -ألف  
وويـة  االتفاقية مبوجب هـــذا وكالـــة حظـر األسـلحة الن    هذه  تنشئ الدول األطراف يف      - ١
 من أجل حتقيق موضوع هـذه االتفاقيـة والغـــرض           )“الوكالة”اليت يشار إليها فيما بعد باسم       (

منهــا، وتأمني تنفيذ أحكامها، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة بـالتحقق الـدويل مـن االمتثـال هلـا،                   
 .وتوفري حمفل للتشاور والتعاون فيما بني الدول األطراف

وال حتــرم دولــة   االتفاقيــة أعــضاء يف الوكالــة،  هــذهراف يفتكــون مجيــع الــدول األطــ  - ٢
 . طرف من عضويتها يف الوكالة

 .مقرا للوكالة... تكون  - ٣
 .من مؤمتر الدول األطراف، واجمللس التنفيـذي، واألمانـة الفنيـة   الوكالة تتألف أجهزة  - ٤

 .وتتوىل األمانة الفنية اإلشراف على السجل ونظام الرصد الدويل
قوم الوكالة بأنشطة التحقـق املنـصوص عليهـا يف هـذه االتفاقيـة بأقـل الطـرق تـدخال                    ت - ٥

وال تطلـب الوكالـة      .قدر اإلمكان، ومبا يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية ويف الوقـت املناسـب            
وتتخـذ كافـة     .االتفاقيـة  هـذه     مبـسؤولياهتا مبقتـضى    لالضـطالع إال املعلومات والبيانات الالزمة     

ماية سرية املعلومـات املتعلقـة باألنـشطة واملرافـق املدنيـة والعـسكرية الـيت تـصل                  االحتياطات حل 
 . االتفاقية هذه أثناء تنفيذعلمهاإىل 
السـتفادة  مـن أجـل ا  تـدابري  اختـاذ  تنظر الوكالة، لدى اضـطالعها بأنـشطة التحقـق، يف        - ٦

 .من االجنازات العلمية والتكنولوجية
ــاليف   - ٧ ــراف تكـ ــدول األطـ ــدفع الـ ــشرة   تـ ــسادسة عـ ــادة الـ ــا للمـ ــة وفقـ ــشطة الوكالـ أنـ
وتتــألف ميزانيــة الوكالــة مــن بــابني مــستقلني يتــصل أحــدمها بالتكــاليف اإلداريــة   .}التمويــل{

 .والتكاليف األخرى، ويتصل اآلخر بتكاليف التحقق
ال يكــون لعــضو الوكالــة الــذي يتــأخر عــن تــسديد اشــتراكاته املاليــة يف الوكالــة حــق    - ٨

 إذا كــان املتــأخر عليــه مــساويا لقيمــة االشــتراكات املــستحقة عليــه يف الــسنتني  هــاالتــصويت في
وملؤمتر الدول األطراف، مـع ذلـك، أن يـسمح هلـذا العـضو       .الكاملتني السابقتني أو زائدا عنها

 .بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته
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  مؤمتر الدول األطراف -باء  

 واإلجراءات واختاذ القراراتالتكوين   
مـن مجيـع الـدول      ) “املـؤمتر ”يشار إليه فيما بعـد باسـم        (يتألف مؤمتر الدول األطراف      - ٩

ويكـون لكـل دولـة عـضو ممثـل واحـد يف املـؤمتر، ميكـن أن يرافقـه                     .األطراف يف هـذه الوكالـة     
 .مناوبون ومستشارون

  يومـا مـن بـدء نفـاذ    ٣٠ ال يتجـاوز  يدعو الوديع إىل عقد أول دورة للمؤمتر يف موعـد   - ١٠
 . االتفاقيةهذه
 .جيتمع املؤمتر يف دورات عادية تعقد سنويا ما مل يقرر املؤمتر غري ذلك - ١١
 :تعقد دورات استثنائية للمؤمتر - ١٢

 عندما يقرر املؤمتر ذلك؛  )أ( 
 دما يطلب اجمللس التنفيذي ذلك؛ عن )ب( 
 ثلث األعضاء؛ ي عضو ذلك ويؤيده عندما يطلب أ )ج( 
 .االتفاقيةذه  إلجراء دراسات استعراضية لسري العمل هب٢٢وفقا للفقرة  )د( 

ــة       ــرة الفرعي ـــي الفق ــة فـ ـــة املبين ـــدا احلالـ ــا عـ ــدة    ،)د(وفيم ــدورة االســتثنائية خــالل م ــد ال  تعق
ــة     ٣٠تتجــاوز  ال ــة الفني ــام لألمان ــدير الع ــي امل ــن تلق ــا م ــبا يوم ــا مل حيــدد يف الطلــب   ،لطل  م
 .ذلك غري
لمــادة الــسابعة عــشرة ليــدعى املــؤمتر أيــضا إىل االنعقــاد يف شــكل مــؤمتر تعــديل وفقــا   - ١٣
 .}التعديالت{
 .تعقد دورات املؤمتر يف مقر الوكالة ما مل يقرر املؤمتر غري ذلك - ١٤
وينتخب، يف بداية كل دورة عادية، رئيـسا لـه ومـن قـد      .يعتمد املؤمتر نظامه الداخلي - ١٥

ويبقـون يف مناصـبهم إىل أن ينتخـب رئـيس جديـد وأعـضاء                .أعضاء املكتب اآلخرين  يلزم من   
 .مكتب آخرون يف الدورة العادية التالية

 .يتألف النصاب القانوين للمؤمتر من أغلبية أعضاء الوكالة - ١٦
 .يكون لكل عضو يف الوكالة صوت واحد يف املؤمتر - ١٧
ملـــسائل اإلجرائيـــة بأغلبيـــة بـــسيطة مـــن األعـــضاء يتخـــذ املـــؤمتر القـــرارات املتعلقـــة با - ١٨

وينبغـي اختـاذ القـرارات املتعلقـة باملـسائل املوضـوعية بتوافـق اآلراء قـدر                  .احلاضرين واملـصوتني  
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فإذا تعذر التوصـل إىل توافـق اآلراء وقـت عـرض قـضيــة مـا الختـــاذ قـــــرار بـشأهنا،                        .اإلمكان
ل خـالل فتـرة التأجيـل هـذه قـصارى جهـده              سـاعة، ويبـذ    ٢٤ ملدة   تصويتيؤجل الرئيس أي    

فإذا تعذر التوصـل إىل      .لتيسري بلوغ توافق اآلراء، ويقدم تقريرا إىل املؤمتر قبل هناية هذه الفترة           
ــرور    ــد م ــق اآلراء بع ــي األعــضاء احلاضــرين     ، ســاعة٢٤تواف ــة ثلث ــرار بأغلبي ــؤمتر الق  يتخــذ امل

وعنـدما ينـشأ خـالف حـول مـا إذا            .ذلكواملصوتني ما مل ينص يف هذه االتفاقية على خالف          
 تعاجل هـذه املـسألة علـى أهنـا موضـوعية مـا مل يقـرر املـؤمتر غـري                   ،كانت املسألة موضوعية أم ال    

 .ذلك باألغلبية املطلوبة الختاذ القرارات بشأن املسائل املوضوعية
 

 السلطات والوظائف  
أي مـسائل أو أمـور أو قـضايا    وينظـر يف   .يكـون املـؤمتر هـو اجلهـاز الرئيـسي للوكالـة       - ١٩

 مبا يف ذلك ما يتصل منها بسلطات ووظـائف اجمللـس التنفيـذي              ،تدخل يف نطاق هذه االتفاقية    
 توصـيات واختـاذ قـرارات بـشأن أي مـسائل أو أمـور أو قـضايا                  تقدميوجيوز له    .واألمانة الفنية 

 .يذياالتفاقية تثريها دولة طرف أو يعرضها عليه اجمللس التنفذه متصلة هب
يشرف املؤمتر على تنفيذ هذه االتفاقية، ويعمـل مـن أجـل حتقيـق موضـوعها والغـرض                   - ٢٠
ويـشرف أيـضا علـى أنـشطة اجمللـس التنفيـذي            . كما يـستعرض املـؤمتر االمتثـال لالتفاقيـة        . منها

مبـادئ توجيهيـة    يف ممارسـتهما لوظائفهمـا،      واألمانة الفنيـة، وجيـوز لـه أن يـصدر ألي منـهما،              
 .فاقيةوفقا لالت

 :ويضطلع املؤمتر مبا يلي - ٢١
القيام خالل دوراته العادية بالنظر يف تقرير الوكالـة وبرناجمهـا وميزانيتـها الـيت                )أ( 

  واعتمادها، وبالنظر كذلك يف التقارير األخرى؛،يقدمها اجمللس التنفيذي
البــت يف جــدول االشــتراكات املاليــة الــيت جيــب أن تــدفعها الــدول األطــراف    )ب( 

 ؛٧وفقا للفقرة 
 انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي؛ )ج( 
 ؛)“املدير العام”ويشار إليه فيما بعد باسم (تعيني املدير العام لألمانة الفنية  )د( 
 إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه اجمللس؛ )ـه( 
 ا هلذه االتفاقية؛إنشاء األجهزة الفرعية اليت يراها الزمة ملمارسة وظائفه وفق )و( 
استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية اليت ميكـن أن تـؤثر يف سـري العمـل                 )ز( 

االتفاقيــة، ويف هــذا الــصدد، إصــدار توجيهــات إىل املــدير العــام بإنــشاء جملــس استــشاري ذه هبـ 
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علمــي لتمكينــه، يف أدائــه وظائفــه، مــن أن يقــدم إىل املــؤمتر أو اجمللــس التنفيــذي أو الــدول          
ويتـألف   .األطراف املـشورة املتخصـصة يف جمـاالت العلـم والتكنولوجيـا ذات الـصلة باالتفاقيـة                

 اجمللس االستشاري العلمي من خرباء مستقلني يعينون وفقا الختصاصات يعتمدها املؤمتر؛
ــال    )ح(  ــضمان االمتثـ ــة لـ ــدابري الالزمـ ــاذ التـ ــالج أي  اختـ ــالح وعـ ــة وإصـ  لالتفاقيـ
االمتثـــال التعـــاون و{االتفاقيـــة، وفقـــا للمـــادة الرابعـــة عـــشرة تـــشكل خمالفـــة ألحكـــام  حالـــة

 .}املنازعات وتسوية
جيتمع املؤمتر، يف موعد ال يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنتني اخلامـسة والعاشـرة                - ٢٢

 االتفاقية، وحسبما يتقرر يف أوقات أخـرى خـالل تلـك الفتـرة، يف دورات                 هذه على بدء نفاذ  
وتأخـذ هـذه االستعراضـات يف اعتبارهـا         .  لـسري العمـل باالتفاقيـة      اتاستعراضاستثنائية إلجراء   

وبعـد ذلـك تعقـد لـنفس الغـرض دورات أخـرى              .أي تطورات علمية وتكنولوجيـة ذات صـلة       
 .للمؤمتر، مرة كل مخس سنوات، ما مل يتقرر خالف ذلك

 
 اجمللس التنفيذي - جيم 

 التكوين واإلجراءات واختاذ القرارات  
ــذي مــن   يت - ٢٣ ــدأ     . عــضوا٤٤كــون اجمللــس التنفي ــا ملب ــة طــرف، وفق ويكــون لكــل دول

وينتخب املؤمتر أعـضاء اجمللـس التنفيـذي لـدورة      .التناوب، احلق يف أن متثل يف اجمللس التنفيذي
كفـل لالتفاقيـة أداء فعـال، ومـع إيـالء االعتبـار الواجـب               ُيحـىت   و .عضوية مـدهتا أربـع سـنوات      

، ولتمثيل الدول ذات القدرات النووية، وكـذلك ملـصاحل مجيـع الـدول              للتوزيع اجلغرايف العادل  
 :يف أن تكون مبنأى عن خطر الدمار النووي، فإن اجمللس التنفيذي يتكون على النحو التايل

 نووية؛ السلحة لألمجيع الدول األطراف احلائزة  )أ( 
 ست دول أطراف من الشرق األوسط وجنوب آسيا؛ )ب( 
 اف من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛سبع دول أطر )ج( 
 ست دول أطراف من شرق أوروبا؛ )د( 
 سبع دول أطراف من أفريقيا؛ )هـ( 
 أوروبا؛ ست دول أطراف من أمريكا الشمالية وغرب )و( 
ومنطقــــة احملــــيط اهلــــادئ ســــت دول أطــــراف مــــن جنــــوب شــــرق آســــيا   )ز( 
 األقصى؛ والشرق
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ذات مـصلحة أو خـربة       أخـري  دول أطـراف     مـر ذلـك،   تنتخب، إذ اقتضى األ    )ح( 
 .االتفاقية، على أال يزيد عددها عن اثنتنيهذه خاصة يف تنفيذ أهداف 

 عــــضوا ملــــدة ســــنتني   ٢١يف أول دورة انتخــــاب للمجلــــس التنفيــــذي، ينتخــــب     - ٢٤
 .عضوا ملدة أربع سنوات ٢١ و

أعـضاء اجمللـس التنفيـذي، أن       جيوز للمؤمتر، بناء على اقتراح منه أو على طلـب أغلبيـة              - ٢٥
يــستعرض تكــوين اجمللــس التنفيــذي، آخــذا يف حــسبانه التطــورات املتــصلة باملبــادئ احملــددة يف  

 .٢٣الفقرة 
 .يضع اجمللس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إىل املؤمتر إلقراره - ٢٦
 .ينتخب اجمللس التنفيذي رئيسا له من بني أعضائه - ٢٧
وجيتمـع اجمللـس فيمـا بـني الـدورات العاديـة             .لتنفيذي يف دورات عاديـة    جيتمع اجمللس ا   - ٢٨

 .كلما اقتضى ذلك االضطالع بسلطاته ووظائفه
هـذه  وما مل يتحـدد غـري ذلـك يف     .يكون لكل عضو يف اجمللس التنفيذي صوت واحد     - ٢٩

 .مـوع أعـضائه  االتفاقية، يتخذ اجمللس التنفيذي قراراته بشأن األمور املوضوعية بأغلبية ثلثـي جم         
وعندما ينشأ خالف حول ما إذا كانت املسألة موضـوعية أم ال، تعـاجل هـذه املـسألة علـى أهنـا                    
موضــوعية مــا مل يقــرر اجمللــس التنفيــذي غــري ذلــك باألغلبيــة املطلوبــة الختــاذ القــرارات بــشأن   

 .املسائل املوضوعية
 

 السلطات والوظائف  
 .ويكـون مـسؤوال أمـام املـؤمتر        .نفيـذي للوكالـة   يكون اجمللس التنفيـذي هـو اجلهـاز الت         - ٣٠

ويضطلع اجمللس التنفيذي بالسلطات والوظائف املسندة إليـه مبوجـب هـذه االتفاقيـة، وكـذلك                
وهو يف قيامه بذلك، يعمل طبقا لتوصيات املـؤمتر وقراراتـه            .بالوظائف اليت يفوضها إليه املؤمتر    

 .لى الوجه الصحيحومبادئه التوجيهية، ويكفل تنفيذها باستمرار وع
ويـشرف   .يعمل اجمللس التنفيذي على تنفيذ هذه االتفاقية واالمتثال هلا على حنو فعـال     - ٣١

 ويـسهل التـشاور     ، ويتعـاون مـع الـسلطة الوطنيـة لكـل دولـة طـرف              ،على أنشطة األمانة الفنيـة    
 .والتعاون فيما بني الدول األطراف بناء على طلبها

 :ا يلييقوم اجمللس التنفيذي مب - ٣٢
 النظر يف مشروع برنامج وميزانية الوكالة وتقدميه إىل املؤمتر؛ )أ( 
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النظــر يف مــشروع تقريــر الوكالــة عــن تنفيــذ هــذه االتفاقيــة، والتقريــر الــذي     )ب( 
يصدر عن أداء أنشطته هو، والتقـارير اخلاصـة الـيت يراهـا ضـرورية أو الـيت قـد يطلبـها املـؤمتر،                        

 ملؤمتر؛وتقدمي هذه التقارير إىل ا
 .وضع الترتيبات لدورات املؤمتر، مبا يف ذلك إعداد مشروع جدول األعمال )ج( 

 .جيوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤمتر - ٣٣
 :يقوم اجمللس التنفيذي مبا يلي - ٣٤

ترتيبات مع الدول واملنظمـات الدوليـة باسـم الوكالـة، رهنـا              وأعقد اتفاقات    )أ( 
 قة املؤمتر املسبقة؛مبواف

إقــرار االتفاقــات أو الترتيبــات املتــصلة بتنفيــذ أنــشطة التحقــق، الــيت تتفــاوض    )ب( 
 .بشأهنا األمانة الفنية مع الدول األطراف

هـذه  ينظر اجمللس التنفيذي يف أي قضية أو مـسألة تقـع ضـمن اختـصاصه وتـؤثر علـى                     - ٣٥
قـة باالمتثـال، وحـاالت عـدم االمتثـال، ويقـوم            االتفاقية وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك الـشواغل املتعل          

 .حسب االقتضاء بإبالغ الدول األطراف ويطلب االمتثال يف غضون فترة زمنية حمددة
إذا رأى اجمللس التنفيذي ضرورة الختاذ إجراءات أخرى يتخذ، يف مجلة أمور، واحـدا               - ٣٦

 :}ون واالمتثال وتسوية املنازعاتالتعا{أو أكثر من التدابري التالية وفقا للمادة الرابعة عشرة 
  إبالغ مجيع الدول األطراف بالقضية أو األمر؛ )أ( 
 عرض القضية أو األمر على املؤمتر؛ )ب( 
ــد   )ج(  ــشأن التــ ــؤمتر بــ ــيات إىل املــ ــع  تقــــدمي توصــ ــة لتــــصحيح الوضــ ابري الالزمــ
 االمتثال؛ وضمان
رورة العاجلــة، يقــوم اجمللــس التنفيــذي، يف حــاالت اخلطــورة الــشديدة والــض   )د( 

بعرض القضية أو األمر مباشرة، مبا يف ذلك املعلومات واالستنتاجات املتصلة باملوضوع، علـى              
ويقــوم يف الوقــت نفــسه بــإبالغ مجيــع  .اجلمعيــة العامــة وجملــس األمــن التــابعني لألمــم املتحــدة 

 .الدول األطراف هبذه اخلطوة
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 األمانة الفنية -دال  

ــ - ٣٧ وتــضطلع األمانــة  .ة املــؤمتر واجمللــس التنفيــذي يف أداء وظائفهمــا تــساعد األمانــة الفني
وتـضطلع بالوظـائف األخـرى املـسندة       . االتفاقيـة   هـذه  الفنية بتدابري التحقق املنصوص عليها يف     

 .إليها مبوجب االتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها املؤمتر واجمللس التنفيذي
 :التفاقية، مبا يليذه االتحقق من االمتثال هلوتقوم األمانة الفنية، فيما يتعلق ب - ٣٨

  واو أدناه؛بندوفقا للَتَعهُّد السجل وغريه من قواعد بيانات املعلومات  )أ( 
 نظام الرصد الدويل وتنسيق عمله؛َتَعهُّد  )ب( 
 تقدمي املساعدة والدعم التقنيني يف تركيب وتشغيل نظم الرصد؛ )ج( 
ــذي يف   )د(  ــس التنفيــ ــساعدة اجمللــ ــسري مــ ــني     تيــ ــا بــ ــيح فيمــ ــشاور والتوضــ التــ
 األطراف؛ الدول

تلقي طلبات التفتيش املوقعي وجتهيزها، وتيسري نظر اجمللس التنفيذي يف هـذه             )هـ( 
الطلبـات، والتحــضري إلجــراء عمليــات التفتــيش املــوقعي وتــوفري الــدعم الــتقين أثناءهــا، وتقــدمي  

 تقارير إىل اجمللس التنفيذي؛
فاقـات أو ترتيبـات تتعلـق بتنفيـذ أنـشطة التحقـق مـع الـدول                 التفاوض علـى ات    )و( 

 األطراف رهنا مبوافقة اجمللس التنفيذي؛
تقـدمي املـساعدة التقنيــة والتقيـيم الـتقين إىل الــدول األطـراف يف تنفيـذ أحكــام        )ز( 

 االتفاقية؛هذه 
مساعدة الـدول األطـراف مـن خـالل سـلطاهتا الوطنيـة بـشأن قـضايا التحقـق                    )ح( 
 . مبوجب هذه االتفاقيةاألخرى

تــشغيل  كتيبــاتوَتَعهُّــد تقــوم األمانــة الفنيــة، رهنــا مبوافقــة اجمللــس التنفيــذي، بوضــع    - ٣٩
وال تــشكل هــذه  .خمتلــف عناصــر نظــام التحقــق، وفقــا للمرفــق املتعلــق بــالتحققعمــل لتوجيــه 
ــات ــة      الكتيب ــات، وجيــوز لألمان ــة أو املرفق ــجــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقي ــا ة الفني أن تغريه

وتبلــغ األمانــة الفنيــة الــدول األطــراف فــورا بــأي تغــيريات يف    .مبوافقــة اجمللــس التنفيــذي رهنــا
 .التشغيل كتيبات

 :تقوم األمانة الفنية، فيما يتعلق بالشؤون اإلدارية، مبا يلي - ٤٠
  إىل اجمللس التنفيذي؛امإعداد مشروع برنامج وميزانية الوكالة وتقدميه )أ( 
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 داد مـــشروع تقريـــر الوكالـــة عـــن تنفيـــذ هـــذه االتفاقيـــة ومـــا قـــد يطلبـــهإعـــ )ب( 
ملــشروع وهــذه التقــارير إىل   اجمللــس التنفيــذي مــن تقــارير أخــرى، وتقــدمي هــذا ا       املــؤمتر أو
 التنفيذي؛ اجمللس

جمللــــس التنفيــــذي واألجهــــزة تقــــدمي الــــدعم اإلداري والــــتقين إىل املــــؤمتر وا )ج( 
 األخرى؛ الفرعية

وبتلقــي الرســائل األطــراف باســم الوكالــة بتوجيــه الرســائل إىل الــدول القيــام  )د( 
 الواردة منها بشأن املسائل املتصلة بتنفيذ هذه االتفاقية؛

إىل األمني العـام      اجمللس التنفيذي واملؤمتر   اعتماده من تقدمي تقرير الوكالة عند      )هـ( 
 .لألمم املتحدة

 إىل الوكالة من الدول األطـراف مـن خـالل        حتال مجيع الطلبات واإلخطارات املوجهة     - ٤١
وتقدم الطلبـات واإلخطـارات بإحـدى اللغـات الرمسيـة لألمـم        .سلطاهتا الوطنية إىل املدير العام

 .ويكون رد املدير العام باللغة اليت ورد هبا الطلب أو اإلخطار احملال .املتحدة
بـصدد االضـطالع بوظائفهـا،       تنـشأ تبلغ األمانة الفنية اجمللس التنفيذي بـأي مـشكلة           - ٤٢

مبا يف ذلك ما تتبينه، أثناء أداء أنـشطتها املتعلقـة بـالتحقق أو مـن خـالل مـصادر سـرية أو غـري                         
التفاقيـــة، ذه احكوميـــة، مـــن أوجـــه شـــك أو غمـــوض أو ارتيـــاب فيمـــا يتعلـــق باالمتثـــال هلـــ 

 .ةتتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراهتا مع الدولة الطرف املعني ومل
تتألف األمانة الفنية من مدير عام، يكون هو رئيسها وكبري املـوظفني اإلداريـني فيهـا،                 - ٤٣

 . قد حتتاجه من موظفني آخريننومنيني فوومن مفتشني ومن موظفني علميني 
ة الفنيـــة وتعمـــل حتـــت إشـــراف  تكـــون هيئـــة التفتـــيش وحـــدة مـــن وحـــدات األمانـــ  - ٤٤
 .العام املدير
ملدير العام بناء على توصية من اجمللـس التنفيـذي ملـدة أربـع سـنوات قابلـة                  يعني املؤمتر ا   - ٤٥

ــط     ــدة واحــدة أخــرى فق ــد مل ــام     .للتجدي ــدير الع ــيني امل ــرب تع ــا   ويعت ــسألة موضــوعية حتكمه م
 .١٨ الفقرة
يكون املدير العام مسؤوال أمام املـؤمتر واجمللـس التنفيـذي عـن تعـيني املـوظفني وتنظـيم                 - ٤٦

وجيـب أن يكـون االعتبـار األعلـى يف تعـيني املـوظفني وحتديـد         .سري العمـل فيهـا  األمانة الفنية و  
ــة       ــدرة والرتاه ــاءة واملق ــستويات الكف ــى م ــأمني أعل ــة هــو ضــرورة ت وال جيــوز  .شــروط اخلدم

 .ملواطين الدول األطراف العمل كمدير عـام أو كمفتـشني أو كمـوظفني فنـيني أو كتـابيني                  إال
سترشد ويُـ  .مهية تعيني املوظفني على أوسع أسـاس جغـرايف ممكـن          ى االعتبار الواجب إىل أ    ويولَ
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يف التعيني مببدأ عـدم جتـاوز عـدد املـوظفني احلـد األدىن الـالزم لالضـطالع مبـسؤوليات األمانـة                 
 .الفنية على الوجه الصحيح

ــه يف       - ٤٧ يكــون املــدير العــام مــسؤوال عــن تنظــيم اجمللــس االستــشاري العلمــي املــشار إلي
ويقوم املدير العام، بالتشاور مـع الـدول األطـراف          . وسري العمل يف هذا اجمللس    ) ز (٢١ الفقرة

واملصادر غري احلكوميـة، بتعـيني أعـضاء اجمللـس االستـشاري العلمـي، الـذين يعملـون بـصفتهم                    
هتم يف امليـادين العلميـة اخلاصـة ذات الـصلة     ان أعضاء اجمللـس علـى أسـاس خـرب      يََّعوُي .الشخصية

وجيــوز أيــضا للمــدير العــام، حــسب االقتــضاء، وبالتــشاور مــع أعــضاء    .تفاقيــةاالهــذه بتنفيــذ 
 .اجمللس، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من اخلـرباء العلمـيني للتقـدم بتوصـيات بـشأن مـسائل حمـددة                   

، جيوز للدول األطراف واملصادر غري احلكومية تقدمي قوائم بـاخلرباء           مبا ورد أعاله  وفيما يتصل   
وجيوز دعوة اجمللس االستشاري العلمـي السـتعراض البحـوث النوويـة وغريهـا               .إىل املدير العام  

سهم يف التحقـق مـن نـزع        يـ قـد   طـابع   االتفاقية أو    هذه   حتظرهطابع  وحتديد ما إذا كانت ذات      
 .السالح النووي

ال يلــتمس املــدير العــام وال املفتــشون وال املوظفــون اآلخــرون وال يتلقــون، يف أدائهــم   - ٤٨
وميتنعــون عــن . تعليمــات مــن أي حكومــة أو مــن أي مــصدر آخــر خــارج الوكالــة واجبــاهتم، 

عمــل قــد يكــون فيــه مــساس بوضــعهم كمــوظفني دولــيني مــسؤولني أمــام املــؤمتر    القيــام بــأي 
 .واجمللس التنفيذي وحدمها

ــشني          - ٤٩ ــام واملفت ــدير الع ــسؤوليات امل ــدويل احملــض مل ــابع ال ــة طــرف الط ــرم كــل دول حتت
 . مبسؤولياهتماالضطالع وال تسعى إىل التأثري عليهم يف ،نواملوظفني اآلخري

 
 االمتيازات واحلصانات -هاء  

تتمتع الوكالة يف إقليم الدولة العضو ويف أي مكـان آخـر خيـضع لواليتـها أو سـيطرهتا                    - ٥٠
 .بالصفة القانونية وباالمتيازات واحلصانات الالزمة ملمارسة وظائفها

نب مناوبيهم ومستشاريهم، واملمثلون املعينـون      ا إىل ج  ،ألطرافيتمتع مندوبو الدول ا    - ٥١
يف اجمللــس التنفيـــذي إىل جانـــب منــاوبيهم ومستـــشاريهم، واملـــدير العــام وموظفـــو الوكالـــة،    

 .للممارسة املستقلة لوظائفهم املتصلة بالوكالةالالزمة صانات احلمتيازات وباال
ات املـشار إليهـا يف هـذه املـادة يف اتفاقـات      حتدد الصفة القانونية واالمتيازات واحلـصان   - ٥٢

ــة الــيت          ــذلك يف اتفــاق بــني الوكالــة والدول ــني الوكالــة والــدول األطــراف، وك  يوجــد هبــا ب
 .الوكالة مقر
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ام وموظفـــو األمانـــة الفنيـــة، ، يتمتـــع املـــدير العـــ٥١ و ٥٠ودون مـــساس بـــالفقرتني  - ٥٣
ــاء ــصان   أثنـ ــازات واحلـ ــق، باالمتيـ ــشطة التحقـ ــق  ات االضـــطالع بأنـ ــا يف املرفـ املنـــصوص عليهـ
 .بالتحقق املتعلق

 
 السجل وقواعد البيانات األخرى -واو  

 : ملا يلياألمانة الفنية سجالد تتعه - ٥٤
 مجيع األسلحة النووية؛ )أ( 
 مجيع املواد النووية؛ )ب( 
 مجيع املرافق النووية؛ )ج( 
 مجيع وسائل إيصال األسلحة النووية؛  )د( 
 .أو مواد أخرى حتددها األمانة الفنيةأي مرافق  )هـ( 

 :حتصل األمانة الفنية على املعلومات من املصادر التالية - ٥٥
 ؛}اإلعالنات{اإلعالنات اليت تقدمها الدول وفقا ألحكام املادة الثالثة  )أ( 
ــذ التزاماهتــا مبوجــب      )ب(  ــدول عــن التقــدم احملــرز يف تنفي  التقــارير الــيت تقــدمها ال

 ؛االتفاقية هذه
 نظام الرصد الدويل؛ )ج( 
 الوسائل التقنية الوطنية؛ )د( 
 عمليات التفتيش املنتظمة؛ )ـه( 
 ؛املباغتعمليات التفتيش  )و( 
املعلومـات وفقـا    لتقاسـم   الوكالة معها اتفاقات    أبرمت  املنظمات األخرى اليت     )ز( 

 شرة؛ من املادة الثامنة ع}عالقة باالتفاقات الدولية األخرىال{ألف  للبند
املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة األخــرى الــيت جتمــع     )ح( 
 هذه املعلومات؛وتقدم 

 املصادر املتاحة عموما؛ )ط( 
 .أي مصادر أخرى تعتربها األمانة الفنية مصادر مناسبة )ي( 
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ة أعـاله   تتيح األمانة الفنية للسجل املعلومات اليت حصلت عليها مـن املـصادر املـذكور              - ٥٦
دوليــة مــشروعة تتعلــق بــاألمن   وأتظــل ســرية العتبــارات وطنيــة  قــد باســتثناء املعلومــات الــيت 

 . باألسرار التجارية أو
وللجمهــور وفقــا ملعــايري األطـراف  تتـاح املعلومــات الــواردة يف الـسجل جلميــع الــدول    - ٥٧

 ].فيما بني الدول[مستقلة تضعها اتفاقات 
 

 نظام الرصد الدويل -زاي  
 ،يتــألف نظــام الرصــد الــدويل مــن مرافــق ونظــم للرصــد عــن طريــق الوســائل الــساتلية  - ٥٨

ومعاينـــة النويـــدات املـــشعة،  ، وأجهـــزة االستـــشعار مـــن بعـــد ،وأجهـــزة االستـــشعار املوقعيـــة
ــنظم املــستحدثة الــيت تعتربهــا   ، والطــائرات،االتــصال ذات الــصلة ووســائل  وغــري ذلــك مــن ال

 .الوكالة ضرورية
 . نظام الرصد الدويل حتت سلطة األمانة الفنيةيوضع  - ٥٩
 املـضيفة أو الـيت       مرافق الرصد التابعة لنظـام الرصـد الـدويل وتـشغلها الـدولُ             متلك كلَ  - ٦٠

تتوىل املسؤولية عنها على حنو آخر، فيما عدا تلك النظم أو املرافق الـيت قـد متلكهـا أو تـشغلها        
 .٦٤ئها أو حتوزها الوكالة وفقا للفقرة منظمة أخرى أو األمم املتحدة أو اليت تنش

ــل       - ٦١ ــع وحتلي ــضرورية جلم ــدات ال ــة املع ــة الفني ــتين األمان ــام    تق ــا نظ ــيت يوفره ــات ال البيان
 .الدويل الرصد
بعد االتفـاق   وك  لجيوز ألي دولة طرف أن توفر للوكالة مرفقا للرصد إذا ما قررت ذ             - ٦٢

 .مع األمانة الفنية
ــة  - ٦٣ ــة الفني ــة      جيــوز لألمان ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــع املب ــا يتفــق م ــؤمتر ومب ــة امل ــد موافق ، بع

بتمويلها، أن تنشئ أو أن حتـوز بطـرق أخـرى نظامـا أو مرفقـا للرصـد إذا مـا قـررت أن ذلـك                  
فر ااالتفاقيـة، وإذا مل تتـو  هـذه  املرفق أو النظام ضروري للتحقـق مـن التزامـات الـدول مبوجـب             

 أن تــوفر لنظــام الرصــد الــدويل ذلــك النظــام أو املرفــق   القــدرة أو الرغبــة لــدى أي دولــة علــى 
 .املعلومات املستقاة من ذلك النظام أو املرفق أو
احلــصول علــى يكــون لكــل دولــة احلــق يف املــشاركة يف التبــادل الــدويل للبيانــات ويف   - ٦٤

 .مجيع البيانات اليت تتاح للسجل
ظـم الرصـد الدوليـة اتفاقـات        تربم الوكالة مع وكاالت أو منظمات أخـرى تـستخدم ن           - ٦٥

املعلومــات الــيت يــتم احلــصول عليهــا مــن خــالل تلــك الــنظم والــيت تتعلــق   بتقاســم فيمــا يتعلــق 
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عالقـة باالتفاقـات    ال{ألـف    البنـد ذه االتفاقية وفقا للمادة الثامنة عشرة،       االمتثال هل بالتحقق من   
 . }الدولية األخرى

ا عن طريق نظـام الرصـد الـدويل والـيت ال تتـصل      ل البيانات اليت يتم احلصول عليه عاَمُت - ٦٦
ذه االتفاقية علـى أهنـا بيانـات سـرية، إال إذا كانـت هـذه               االمتثال هل اتصاال مباشرا بالتحقق من     

هــذه تقاســم وهنــاك اتفــاق علــى [تفــاق دويل آخــر االمتثــال التتــصل بــالتحقق مــن املعلومــات 
 .] ذلك االتفاقاملعلومات بني الوكالة واملنظمة املسؤولة عن تنفيذ

تقوم األمانة الفنية بادئ ذي بدء بتحليل وجتهيز البيانات اليت يـتم احلـصول عليهـا مـن       - ٦٧
ام كـ نظام الرصد الدويل وبـالتحقق منـها قبـل تـصنيفها بوصـفها جـزءا مـن الـسجل، وفقـا ألح                     

 .٥٧الفقرة 
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 األسلحة النووية -ة تاسعاملادة ال  
 

 شروط عامة - ألف 
ب سَحل وتُـ  طَّـ َعوُت] املنـاظرة  وسـائل إيـصاهلا   و[الة تأهب كل األسلحة النووية      ى ح لَغُت - ١

ــدَ    ــها وُت ــن عن ــشر ويعل ــن الن ــة      مَّم ــادة الثالث ــواردة يف امل ــايري ال ــة واملع ــادئ التوجيهي ــا للمب ر وفق
تعلـــق بـــالتحقق، واألحكـــام واملرفـــق امل، }مراحـــل التنفيـــذ{، واملـــادة الرابعـــة }اإلعالنـــات{

 :أدناه الواردة
 

 إجراءات تدمري األسلحة النووية - باء 
فيمـا يتعلـق بكـل األسـلحة النوويـة الـيت متلكهـا        التاليـة  تتخذ كل دولـة طـرف التـدابري         - ٢
 :حتوزها أو اليت ختضع لواليتها أو سيطرهتا أو

ــَرُت )أ(  ــة  مَّ ــرؤوس احلربي ــة، ز كــل ال ــباألعمــدة املتوازي ــم ل جََّس وُت لتمييزهــا وتوَس
 .ابتةببطاقات مرئية ث

ــ )ب(  ــة أو تُ مََّدُت ـــة النووي ــة  نقَــر كــل األسلحـ ل إىل مرافــق لتخــزين األســلحة النووي
بـأن يقتـصر دخـول املـستودعات علـى اجلهـات            وال يـسمح     .الدوليـة الوقائيـة   لـضوابـط   لختضع  
 .وال جيوز نقل األسلحة من مرافق ختزين األسلحة النووية إال ألغراض التدمري .الوطنية

مــن الــرؤوس احلربيــة املفككــة حــديثا  املــستخرجةب قلــالل عناصــر د كــخَمــُت )ج( 
 الدوليـــة حـــىت يـــتم الـــتخلص لـــضوابط الوقائيـــةحـــسب اخـــزن  وُت، بطريقـــة أخـــرىتـــدمر أو

من املواد النووية احملظورة، وفقا للمبادئ التوجيهيـة واملعـايري الـواردة يف املـادة العاشـرة         النهائي
 .}املواد النووية{
 

 اج األسلحة النوويةمنع إنت - جيم 
النوويـة خاضـعة للتحقـق، مبـا يف         ] اخلاصة باألسـلحة  [تكون كل املرافق ومواقع النشر       - ٣

 يف أي وقت والكشف غري التدمريي للـرؤوس احلربيـة املخبـأة،             املباغتذلك عمليات التفتيش    
 اللتزامـــات مبوجـــب هـــذه االتفاقيـــة بعـــدم اســـتحداث أســـلحة نوويـــةاالمتثـــال لبغيـــة كفالـــة 

 . ها أو نشرهاإنتاج أو
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 واد النوويةامل -ة عاشراملادة ال  
 

 إعادة التنظيم والتوثيق - ألف 
ــة       - ١ ــادئ التوجيهي ــها وفقــا للمب ــة ويعلــن عن ــة العــسكرية واملدني توثــق كــل املــواد النووي

 . واملرفق املتعلق بالتحقق}اإلعالنات{واملعايري الواردة يف املادة الثالثة 
 ة اخلاصةاملواد النووي - ٢

 يف املاضـي    ةيعاد تنظيم سجالت إنتاج واستخدام املواد النووية اخلاصة املنتجـ          )أ( 
لــشفافية، مبــا يف لكفالــة اتــدابري اختــاذ  و،مــن خــالل حتليــل الــسجالت الــسابقة قــدر اإلمكــان 

 وأي وســائل ،ىل الكــشف عــن املعلومــات واملقــابالت إالتــشريعات الوطنيــة الــيت ترمــي   ذلــك
 .أخرى مناسبة

ختضع كل مواقع ختزين املواد النووية اخلاصة واملرافق النووية ذات الصلة الـيت           )ب( 
تستخدم يف إنتاج املواد النوويـة اخلاصـة للـضوابط الوقائيـة، مبـا يف ذلـك التحقـق مـن املخـزون                     

 .كما هو وارد يف املرفق املتعلق بالتحقق
 

 حتديد املواد النووية اخلاصة - باء 
 .جـيم أدنـاه، حيظـر إنتـاج واسـتعمال املـواد النوويـة احملظـورة          البنـد كـام   مع مراعـاة أح    - ٣

وأعمـال التخـزين    وختضع املخزونات القائمة حاليا من املواد النووية اخلاصة للـضوابط الوقائيـة             
 .والتخلص وفقا للمبادئ التوجيهية واملعايري الواردة أدناه ويف اتفاقات منفصلة تتعلق بالتحقق

وعيتـها إىل مـستوى املـواد النوويـة احملظـورة       ننمبـا ُيَحـسَّ  اجلـة ملـواد نوويـة    معأي  حتظر   - ٤
مــواد نوويــة حمظــورة، مبــا يف ذلــك، يف مجلــة أمــور، فــصل   احلــصول علــى إمكانيــة  نُيَحــسَّ أو

 مبـا يتجـاوز املتطلبـات    ٢٣٥اليورانيـوم إىل يورانيـوم   وختصيب البلوتونيوم من الوقود املستنفد،     
 يف املائــة، أو اســتخراج التريتيــوم مــن املــاء  ٢٠تجــاوز بنــسبة تمنــاص منــها، أو املدنيــة الــيت ال 

 . الثقيل باستثناء الكميات املعفاة
حلـني  لـضوابط الوقائيـة   لكل املخزونات القائمة حاليا من املواد النوويـة اخلاصـة      ختضع   - ٥

للمـواد  أي معاجلة   ظر  وحت . توافق عليها الوكالة   ، طريقة مأمونة للتخلص منها هنائيا     التوصل إىل 
  .الضرورية ألغراض هذه االتفاقيةاملعاجلة النووية احملظورة ما عدا تلك 

حيظـــر حـــرق املـــواد االنـــشطارية اخلاصـــة مـــا مل تقلـــل الكميـــة الـــصافية مـــن املـــواد   [ - ٦
 .] االنشطارية الناجتة عن هذا احلرق
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ىل إلبحـوث عليهـا وجتريبـها       جيوز حتويل مرافـق إنتـاج املـواد النوويـة اخلاصـة وإجـراء ا               - ٧
وجيـوز أن يـشمل حتويـل هـذه      .االستعمال يف أغراض تتفق وأغـراض هـذه االتفاقيـة والتزاماهتـا     

التجريــد مــن األســلحة والــتخلص مــن املــواد النوويــة املــتعلقني بــسبل املرافــق البحــث والتطــوير 
 .التخلص النهائي منهو البلوتونيوم تثبيتاحملظورة، مبا يف ذلك 

 
 اشتراطات الترخيص - جيم 

ــة   - ٨ ــضع الوكالــ ــراءاتتــ ــرخيص  إجــ ــتعمال االلتــ ــسموح ســ ــدين املــ ــهاملــ ــواد  ل بــ لمــ
 .احملظورة النووية

 
 باالتفاقات الدولية األخرىالعالقة  - دال 

ال يوجــد يف هــذا اجلــزء مــا ميكــن تفــسريه علــى أنــه حيــد أو ينــتقص بــأي شــكل مــن      - ٩
ا أي دولة يف إطار اتفاقـات الـضمانات واتفاقـات           األشكال من ترتيبات التحقق اليت تضطلع هب      

أو يف إطـار معاهـدة وقـف    [توكوالت اإلضافية املربمة مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة            والرب
 ].إنتاج املواد االنشطارية
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 املرافق النووية -املادة احلادية عشرة   
 

 مرافق األسلحة النووية -ألف  
 ،لحة النوويـة العمليـات احملظـورة مبوجـب هـذه االتفاقيـة            توقف كل مرافق إنتاج األسـ      - ١
 . أغراض ليست حمظورة مبوجب هذه االتفاقيةإىلل حوَّق أو ُتغلَوُت
ل حـوَّ أو تُ [ق بصورة دائمـة     غلَ وتُ ،توقف كل مرافق جتريب األسلحة النووية العمليات       - ٢
 ]. أغراض ليست حمظورة مبوجب هذه االتفاقيةإىل
ــُت - ٣ ـــة أو تُ    ـق كـــل مغلَ ــشـأن األســلحة النووي ــق إجــراء البحـــوث ب ــق إىلل حــوَّراف  مراف

 .٤للبحوث مبوجب الفقرة 
ــة أو حتــديثها      ُي - ٤ ــل البحــوث املــضطلع هبــا ألغــراض تــصميم األســلحة النووي حظــر متوي
ُيحظر متويل البحوث لغرض تطـوير املعرفـة        و .تركيبها أو تعديلها أو احلفاظ على موثوقيتها       أو

ُيسمح بتمويل البحوث بشأن آليـات الـسالمة لألسـلحة النوويـة        و . التفجريات النووية  بفيزيائية
وُيـسمح بتمويـل   . مجيع األسـلحة النوويـة  إىل أن يتم تفكيك القائمة حاليا على أن يكون ذلك    

البحوث ألغراض التفكيك املأمون لألسلحة النووية وتدمريها وألغراض التخلص املـأمون مـن             
 .خلاصةاملواد النووية ا

 .]ُتوقف كل مرافق إعادة املعاجلة النووية العمليات، وُتغلق بصورة دائمة[ - ٥
 .كل املرافق النووية لضوابط وقائيةختضع  - ٦
سـواء كانـت مرافـق إنتـاج       [تشمل كل خطط تدمري أو حتويل مرافق األسلحة النووية           - ٧

مراحـــل {قـــا للمـــادة الرابعـــة ، املقدمـــة وف]أو حبـــوث أو جتريـــب، واملرافـــق النوويـــة الرئيـــسية
ــذ ــة       }التنفي ــسابقني يف مناصــب وظيفي ــق ال ــذه املراف ــوظفي ه ــيني م ــا أو توصــيات لتع ، أحكام

وجيــوز أن . ها منــغــرضالهــدف هــذه االتفاقيــة ومــع خــرباهتم ودرايتــهم الفنيــة ومــع تتناســب 
ــق مُ     ــذه املناصــب والتوصــيات العمــل يف مرف ــشمل ه ــووي    ت ــق ن ــدمري مرف حــّول أو العمــل لت

ــة         أو ــة خاصــة أو العمــل يف الوكال ــواد نووي ــن م ــتخلص م ــة أو ال ــدمري أســلحة نووي العمــل لت
 .التحقق ألغراض

 
  واالتصاالت ومواقع النشروالتحكممرافق القيادة  -باء  

جتري كل دولـة طـرف التغـيريات التاليـة يف قيـادات تـصويب األسـلحة النوويـة ونظـم               - ٨
 :}لتنفيذمراحل ا{القيادة وفقا للمادة الرابعة 



A/62/650
 

58 08-21375 
 

 إلغاء حالة التأهب فيما يتعلق جبميع األسلحة النووية؛ )أ( 

 إزالة إحداثيات تصويب األسلحة النووية من كل نظم القيادة والتحكم؛ )ب( 

 .سحب املعلومات املالحية لكل القذائف املسلحة نوويا من نظم املالحة )ج( 

واملرفق املتعلق بـالتحقق،    } تنفيذمراحل ال {تقوم كل دولة طرف، وفقا للمادة الرابعة         - ٩
 أو منظومة فرعيـة مـصممة أو مـستخدمة خصيـصا لغـرض إطـالق                منظومةبتدمري أي مرفق أو     

سالح نووي أو وسيلة إيصاله أو تصويبه أو توجيهـه أو تفجـريه أو لتقـدمي العـون أو املـساعدة               
 .يف حتقيق أي من هذه األغراض

واملرفق املتعلق بـالتحقق،    } مراحل التنفيذ {رابعة  تقوم كل دولة طرف، وفقا للمادة ال       - ١٠
نع االستعمال يف األغراض احملظورة مبوجب هذه االتفاقيـة، بتـدمري أو حتويـل أي مرفـق       موبغية  

غـرض إطـالق أو تـصويب أو توجيـه أو تفجـري سـالح             لأو منظومة أو منظومة فرعيـة تـستعمل         
دة يف حتقيــق أي مــن هــذه األغــراض،  نــووي أو وســيلة إيــصاله أو يف تقــدمي العــون أو املــساع  

 .وتستعمل أيضا يف األغراض غري احملظورة مبوجب هذه االتفاقية
يــسمح بــأي مرفــق أو منظومــة أو منظومــة فرعيــة مــصممة ومــستعملة للكــشف عــن     - ١١

 .األنشطة احملظورة مبوجب هذه االتفاقية
تــصاالت ومواقــع تــشمل كــل اخلطــط لتــدمري أو حتويــل مرافــق القيــادة والــتحكم واال   - ١٢

ــشر ــة  ،الن ــة   املقدم ــادة الرابع ــا للم ــذ {وفق ــالتحقق  } مراحــل التنفي ــق ب ــق املتعل ــا ،واملرف  أحكام
توصيات لتعيني موظفي هذه املرافق السابقني يف مناصب وظيفية تتفـق وخـرباهتم ودرايتـهم                أو

العمـل  وجيوز أن تشمل هـذه املناصـب والتوصـيات          . والقصد منها الفنية وهدف هذه االتفاقية     
ل، والعمـل لتـدمري مرفـق نـووي، والعمـل لغـرض مجـع معلومـات، مبـا يف ذلـك                      حـوَّ يف مرفق مُ  

 .الوسائل التقنية الوطنية، والعمل يف الوكالة ألغراض التفتيش أو طرق التحقق األخرى
 

وإعــادة املعاجلــة، ومواقــع ختــزين املــواد  التخــصيب املفــاعالت النوويــة، ومرافــق  - جيم 
  ذلك من مواقع دورة الوقود النووي الكائنة خارج املرافقالنووية، وغري

 املفـاعالت النوويـة   اكن الكائنـة فيهـ    امـ تقوم كل الدول باإلبالغ علـى وجـه الدقـة باأل           - ١٣
النووية ومواقع ختـزين املـواد النوويـة وغـري ذلـك            املختربات  وإعادة املعاجلة و  التخصيب  ومرافق  

 .، وبطبيعتها ونطاق عملهارافقودة خارج املمن مواقع دورة الوقود النووي املوج
 .ُتوقف كل مرافق إعادة معاجلة البلوتونيوم العمليات، وُتغلق بصورة دائمة - ١٤



A/62/650  
 

08-21375 59 
 

] أو الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة     [تربم مجيع الـدول اتفاقـات ضـمانات مـع الوكالـة              - ١٥
 االلتزامـات الناشـئة عـن هـذه        غرض التحقق من أن املرافق النووية جيري تشغيلها مبا يتسق مـع           ل

 ).املواد النووية(االتفاقية، مبا يف ذلك االلتزامات املنصوص عليها يف املادة العاشرة 
 

 أنشطة املرافق النووية - دال 
 مـــــن املرفـــــق املتعلـــــق ١ُتحظـــــر أنـــــشطة املرافـــــق النوويـــــة الـــــواردة يف اجلـــــدول   - ١٦

 .النووية باألنشطة
ــشطة املرافــق ا  - ١٧ ــسمح بأن ــواردة يف اجلــدول ُي ــة ال ــشطة   ٢ لنووي  مــن املرفــق املتعلــق باألن

التعـاون،  (النووية ما مل يقرر مؤمتر الدول األطـراف خـالف ذلـك وفقـا للمـادة الرابعـة عـشرة                     
 ).واالمتثال، وتسوية املنازعات

 مــــن املرفــــق املتعلــــق   ٣ُيــــسمح بأنــــشطة املرافــــق النوويــــة الــــواردة يف اجلــــدول       - ١٨
 .النووية باألنشطة
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 وسائل إيصال األسلحة النووية -املادة الثانية عشرة   
حظر كل نشر أو استحداث أو جتريب أو إنتاج أو حيازة لوسائل اإليـصال وأجهـزة             ُي - ١

 . }١اجلدول { األسلحة النووية إيصالاإلطالق املصممة خصيصا لغرض 
يــصال إر كــل وســائل اإليــصال وأجهــزة اإلطــالق املــصممة خصيــصا لغــرض        دَمُتــ - ٢

 . واملرفق املتعلق بالتحقق} مراحل التنفيذ{األسلحة النووية وذلك وفقا للمادة الرابعة 
األسـلحة النوويـة أو األسـلحة       إليـصال   ر كل وسائل اإليصال اليت ميكن استعماهلا        دَمُت - ٣

ألغـراض  حتـول    أو   ،}مراحـل التنفيـذ   {ملـادة الرابعـة     ألحكام ا  وفقا   ،}٢اجلدول  {غري النووية   
 .ست حمظورة مبوجب هذه االتفاقيةلي
 

 وسائل إيصال األسلحة النووية الواجب تدمريها - ١اجلدول 
 

 القذائف التسيارية العابرة للقارات
 القذائف التسيارية املطلقة من الغواصات 

 القاذفات الثقيلة
 الغواصات املسلحة بالقذائف التسيارية
 القذائف االنسيابية املطلقة من األرض

 
 وسائل اإليصال الواجب تدمريها أو حتويلها ألغراض أخرى - ٢ اجلدول

 
  سطح-القذائف التسيارية جو

 ذائف التسيارية املطلقة من األرضالق
 القذائف االنسيابية املطلقة من اجلو

 البحرالقذائف االنسيابية املطلقة من 
 القاذفات املقاتلة ذات القدرة النووية

 نسيابيةالغواصات املسلحة بالقذائف اال
 الغواصات اهلجومية

 السفن احلربية
 
وســـائل النقـــل غـــري املـــصممة حلمـــل األســـلحة النوويـــة الواجـــب إخـــضاعها  - ٣اجلدول [

 ]وقائية لضوابط



A/62/650  
 

08-21375 61 
 

 األنشطة غري احملظورة مبوجب هذه االتفاقية -املادة الثالثة عشرة   
ات واألنظمــة واالتفاقــ[يكــون لكــل دولــة طــرف، مــع مراعــاة أحكــام هــذه االتفاقيــة   - ١

ــة    ــاملواد النووي ــة ب ــة      ]األخــرى املتعلق ــة النووي ــشأن الطاق ــوير ب ، احلــق يف إجــراء البحــث والتط
 . واستخدامها يف األغراض السلمية

تتخذ كل دولـة طـرف التـدابري الـضرورية لكفالـة أال جيـري البحـث و التطـوير بـشأن                  - ٢
ال ألغـراض ليـست حمظـورة مبوجـب       الطاقة النووية واستخدامها يف إقليمها أو حتـت سـيطرهتا إ          

وحتقيقا هلذه الغاية، وعمال على التحقق من أن هذه األنشطة تتفق وااللتزامـات             . هذه االتفاقية 
مبوجــب هــذه االتفاقيــة، تقــوم كــل دولــة طــرف بإخــضاع مرافقهــا النوويــة وموادهــا النوويــة     

لــوارد يف هــذه االتفاقيــة،   واملعــدات النوويــة اواملكونــاتاملدرجــة يف املرفــق املتعلــق باألنــشطة  
أي أنــشطة أخــرى تعلــن الوكالــة أهنــا أنــشطة مماثلــة، لتــدابري الرقابــة والتحقــق علــى النحــو     أو

) دابري التنفيـــــذ الوطنيـــــةتـــــ(والـــــسادسة ) التحقـــــق(املنـــــصوص عليـــــه يف املـــــواد اخلامـــــسة 
ــة ــة( والثامن ــة(والعاشــرة ) الوكال ــة(واحلاديــة عــشرة ) املــواد النووي ويف املرفــق ) [املرافــق النووي
 .]بالتحقق املتعلق

لكــل دولــة طــرف احلــق يف إجــراء البحــوث املتعلقــة بــنظم إيــصال األســلحة، ويف            - ٣
أحكـام هـذه    بويكـون هـذا احلـق رهنـا         . وإنتاجها وحيازهتا ونشرها ألغـراض أمنيـة      استحداثها  

مــم املتحــدة يثــاق األمباالتفاقيــة واالتفاقــات واألنظمــة األخــرى املتعلقــة باألســلحة ونظمهــا، و  
 .عماهلااستأو القوة عمال بالتهديد باستاملتصلة وغريه من أحكام القانون الدويل 

هـذه  عنـد اضـطالعها بأنـشطة عـسكرية غـري حمظـورة مبوجـب               [تقوم كل دولة طرف      - ٤
إيـصال  ]  و األسـلحة [باختاذ التـدابري الـضرورية لكفالـة عـدم اسـتحداث منظومـات              ] ،االتفاقية
جهــا أو حيازهتــا بطريقــة أخــرى أو اســتبقائها أو نقلــها أو جتريبــها أو نــشرها   أو إنتا،األســلحة

وحتقيقـا هلـذه الغايـة، وعمـال علـى التحقـق مـن أن هـذه         . تفـق مـع هـذه االتفاقيـة    يعلى حنو   إال
 منظومـات األنشطة تتفق وااللتزامات مبوجب هذه االتفاقية، تقوم كـل دولـة طـرف بإخـضاع                

ــادة واالتــصال والــ إيــصال األســلحة، مبــا يف ذلــك   واإلنتــاج، لتــدابري الرقابــة  تحكم مرافــق القي
) وسـائل إيـصال األسـلحة النوويـة    (والتحقق على النحو املنصوص عليه يف املـادة الثانيـة عـشرة          

 ].ويف املرفق املتعلق بالتحقق[
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 ون، واالمتثال، وتسوية املنازعاتالتعا -املادة الرابعة عشرة   
 

 ون وتقصي احلقائقالتشاور والتعا -ألف  
تتشاور الدول األطراف وتتعـاون، مباشـرة فيمـا بينـها، أو عـن طريـق الوكالـة أو غـري                      - ١

ذلك مـن اإلجـراءات الدوليـة املناسـبة، مبـا فيهـا اإلجـراءات املوضـوعة يف إطـار األمـم املتحـدة                        
ض منــها ووفقــا مليثاقهــا، بــشأن أي مــسألة قــد تثــار فيمــا يتعلــق مبوضــوع هــذه االتفاقيــة والغــر 

 .تنفيذ أحكامها أو
تتعهد كل دولة طرف بـأن تتعـاون مـع الوكالـة ومـع الـدول األطـراف األخـرى علـى                - ٢

حتــسني أنظمــة التحقــق والتــدمري والتحويــل، بغــرض اســتحداث تــدابري حمــددة لتعزيــز الكفــاءة   
والـــسالمة وفعاليـــة التكلفـــة فيمـــا خيـــتص بـــإجراءات وأســـاليب التحقـــق والتـــدمري والتحويـــل 

 .نصوص عليها يف هذه االتفاقيةامل
، ينبغــي للــدول مباغــتدون اإلخــالل حبــق أي دولــة طــرف يف طلــب إجــراء تفتــيش    - ٣

، أن تبذل أوال ما يف وسعها من جهد لكي توضح وتـسوي، عـن                ذلك األطراف، كلما أمكن  
ه طريــق تبــادل املعلومــات واملــشاورات فيمــا بينــها، أي مــسألة قــد تــثري الــشك يف االمتثــال هلــذ

وعلـى الدولـة الطـرف الـيت     . االتفاقية، أو تثري القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قـد تعتـرب غامـضة    
تتلقى من دولة طرف أخرى طلبـا لتوضـيح أي مـسألة تعتقـد الدولـة الطـرف الطالبـة أهنـا تـثري                        

وقت ممكن، علـى    أقرب  مثل هذا الشك أو القلق أن توايف الدولة الطرف الطالبة مبعلومات يف             
حيتمـل    سـاعة مـن تلقـي طلـب توضـيح مـا      ]٤٨ [ عـن  من األحوال  حالأي  تتأخر املوافاة ب  أال  

أيام بعد تلقي طلب لتوضـيح أي مـسألة         ] ١٠[أن يكون هتديدا باستعمال األسلحة النووية أو        
أخرى، حبيـث تكفـي تلـك املعلومـات لتبديـد أوجـه الـشك أو القلـق املثـارة وتكـون مـشفوعة                        

يـؤثر علـى    ولـيس يف هـذه االتفاقيـة مـا       .  هبا املعلومـات املقدمـة املـسألة       بتفسري للكيفية اليت حتل   
حق أي دولتني أو أكثر من الدول األطراف يف اختـاذ ترتيبـات، بالتراضـي، للتفتـيش أو الختـاذ                    
أي إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل أي مـسألة قـد تـثري الـشك يف االمتثـال أو تبعـث                      

وال تــؤثر مثــل هــذه الترتيبــات علــى .  بــذلك قــد تعتــرب غامــضة مــسألة متــصلةإزاءعلــى القلــق 
 .حقوق والتزامات أي دولة طرف مبوجب أحكام أخرى يف هذه االتفاقية

 
 إجراءات طلب اإليضاح  

حيق ألي دولة طرف أن تطلب من اجمللس التنفيذي املـساعدة علـى توضـيح أي حالـة                   - ٤
. عـدم امتثـال دولـة طـرف أخـرى لالتفاقيـة          بـشأن احتمـال      الـشواغل قد تعتـرب غامـضة أو تـثري         

 .الشواغل هويقدم اجمللس التنفيذي ما لديه من معلومات مالئمة ذات صلة مبثل هذ
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حيق للدولة الطـرف أن تطلـب مـن اجمللـس التنفيـذي احلـصول علـى إيـضاح مـن دولـة                        - ٥
ــشأن احتمــال عــدم امتثاهلــ        ــا ب ــثري قلق ــرب غامــضة أو ت ــد تعت ــة ق ــشأن أي حال ا طــرف أخــرى ب

 : اآليتينطبقويف هذه احلالة، . لالتفاقية
 التنفيــذي طلــب اإليــضاح إىل الدولــة الطــرف املعنيــة عــن طريــق اجمللــسحييــل  )أ( 

 ساعة من وقت استالمه؛] ٢٤[املدير العام يف موعد غايته 
تقوم الدولة الطرف املوجه إليها الطلب بتقدمي اإليـضاح إىل اجمللـس التنفيـذي           )ب( 

وقـت  سـاعة مـن   ] ٤٨[حـال مـن األحـوال عـن      أي  ، علـى أال يتـأخر ذلـك بـ         بأسرع مـا ميكـن    
 ،احتمــال اســتعمال األســلحة النوويــة أو التهديــد باســتعماهلا      يتعلــق باســتالم طلــب إيــضاح  

 استالم طلب إيضاح أي مسألة أخرى؛وقت  أيام من ]١٠[ أو
طالبـة يف  حييط اجمللس التنفيذي علمـا باإليـضاح، وحييلـه إىل الدولـة الطـرف ال            )ج( 

  ساعة من وقت استالمه؛]٢٤[موعد غايته 
ــة الطـــرف الطالبـــة أن ا   )د(  ــري كـــاف، حيـــق هلـــا أن     إذا رأت الدولـ إليـــضاح غـ
 مـن الدولـة الطـرف املوجـه     اتمن اجمللـس التنفيـذي احلـصول علـى مزيـد مـن اإليـضاح              تطلب
 ؛الطلب إليها

 الفقـــرة  مبوجـــبة املطلوبـــاتألغــراض احلـــصول علـــى مزيـــد مــن اإليـــضاح   )ـه( 
، جيوز للمجلس التنفيذي أن يطلب إىل املدير العام إنشاء فريـق خـرباء مـن األمانـة                  )د( الفرعية

الفنية، أو من أي جهة أخرى إذا مل يتوافر املوظفون املالئمون يف األمانة الفنيـة، لدراسـة مجيـع      
ريــق اخلــرباء إىل ويقــدم ف. املعلومــات والبيانــات املتاحــة ذات الــصلة باحلالــة الــيت أثــارت القلــق 

 اجمللس التنفيذي تقريرا وقائعيا عن النتائج اليت توصل إليها؛
ــه مبوجــب      )و(  ــة أن اإليــضاح الــذي حــصلت علي ــة الطــرف الطالب إذا رأت الدول

غـري مـرض، حيـق هلـا أن تطلـب عقـد دورة اسـتثنائية للمجلـس                  ) ـهـ (و  ) د(الفقرتني الفرعيتني   
ويف . ألطـراف املعنيـة غـري األعـضاء يف اجمللـس التنفيـذي             للـدول ا   التنفيذي حيـق االشـتراك فيهـا      

هذه الدورة االستثنائية، ينظر اجمللس التنفيذي يف املسألة، وجيوز له أن يوصـي بـأي تـدبري يـراه                   
 .مالئما لتسوية احلالة

حيــق أيــضا للدولــة الطــرف أن تطلــب إىل اجمللــس التنفيــذي توضــيح أي حالــة اعتــربت  - ٦
ويستجيب اجمللس التنفيذي بتقـدمي     .  بشأن احتمال عدم امتثاهلا لالتفاقية     غامضة أو أثارت قلقا   

 .ما يقتضيه احلال من مساعدة
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طـــر اجمللـــس التنفيـــذي الـــدول األطـــراف بـــأي طلـــب إيـــضاح منـــصوص عليـــه يف   خي - ٧
 .املادة هذه
ــال حمتمـــل يف غـــضون      - ٨ ــدم امتثـ ــشأن عـ ــا بـ ــة طـــرف أو قلقهـ ــدد شـــك دولـ إذا مل يتبـ
تقدمي طلب اإليضاح إىل اجمللس التنفيذي، أو إذا اعتقـدت أن شـكوكها تـربر               يوما بعد    ]٦٠[

، مباغـت ش يإجـراء تفتـ  طلـب  النظر يف األمر على حنو عاجل، جيوز هلا، دون مساس حبقهـا يف    
ويف مثـل هـذه الـدورة    . }الوكالـة {أن تطلب عقـد دورة اسـتثنائية للمـؤمتر وفقـا للمـادة الثامنـة         

 .احلالة ر يف املسألة، وجيوز له أن يوصي بأي تدبري يراه مالئما لتسويةاالستثنائية، ينظر املؤمت
 

 املباغتاإلجراءات املتعلقة بعمليات التفتيش   
موقـع   ألي مرفـق أو مباغـت  لكل دولة طرف احلق يف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي    - ٩

طـرف أخـرى   يف إقليم أية دولة طرف أخرى أو أي مكـان خيـضع لواليـة أو سـيطرة أي دولـة         
بغرض وحيد هو توضيح وتسوية أي مسائل تتعلق بعدم امتثال حمتمـل ألحكـام االتفاقيـة، ويف               
أن ُيجرى هـذا التفتـيش يف أي مكـان دومنـا إبطـاء علـى يـدي فريـق تفتـيش يعينـه املـدير العـام                            

 . ووفقا للمرفق املتعلق بالتحقق
االتفاقيـة وبتـضمينه   هـذه  كل دولة طرف ملزمة بأال خيـرج طلـب التفتـيش عـن نطـاق          - ١٠

تمل هلذه االتفاقية علـى     احملمتثال  اال القلق بشأن عدم      أسباب نشوء  مجيع املعلومات املناسبة عن   
ومتتنــع كــل دولــة طــرف عــن تقــدمي طلبــات تفتــيش  . النحــو احملــدد يف املرفــق املتعلــق بــالتحقق

لغـرض وحيـد    باغت  املوجيري التفتيش   . أساس هلا، مع احلرص على جتنب إساءة االستعمال        ال
 . هو حتديد الوقائع املتصلة بعدم االمتثال احملتمل

ألغراض التحقق من االمتثال ألحكام االتفاقية، تسمح كل دولة طرف لألمانـة الفنيـة               - ١١
 .٩عمال بالفقرة املباغت بإجراء التفتيش املوقعي 

ءات املنـصوص   ملرفـق أو موقـع، ووفقـا لإلجـرا        مباغـت   ب إجـراء تفتـيش      لـ استجابة لط  - ١٢
 :عليها يف املرفق املتعلق بالتحقق، فإن الدولة الطرف موضع التفتيش

هلا احلق يف بذل كل جهد معقول إلثبات امتثاهلا هلذه االتفاقيـة ومتكـني فريـق            )أ( 
 التفتيش، هلذا الغرض، من إجناز واليته، وعليها التزام بذلك؛

 داخــل املوقــع املطلــوب لغــرض   الوصــول إىلإمكانيــةعليهــا التــزام بــأن تتــيح   )ب( 
  بعدم االمتثال احملتمل؛ةاملتعلقبالشواغل وحيد هو إثبات احلقائق املتصلة 
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هلــا احلــق يف اختــاذ تــدابري حلمايــة املنــشآت احلــساسة، وملنــع إفــشاء املعلومــات  )ج( 
 . والبيانات السرية غري املتصلة باالتفاقية

 :يفيما يتعلق بإيفاد مراقب، ينطبق ما يل - ١٣
للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن توفد ممثال هلا، رهنا مبوافقة الدولـة الطـرف               )أ( 

اخلاضــعة للتفتــيش، إمــا مــن رعايــا الدولــة الطــرف الطالبــة أو دولــة طــرف ثالثــة، ملراقبــة ســري    
 ؛ املباغتالتفتيش

 ،تضمن الدولـة الطـرف اخلاضـعة للتفتـيش حينئـذ للمراقـب إمكانيـة الوصـول            )ب( 
 فق املتعلق بالتحقق؛ْرلُموفقا ل

تقبل الدولـة اخلاضـعة للتفتـيش كقاعـدة، املراقـب املقتـرح، ولكـن إذا قـررت                   )ج( 
 .  ُتسجل هذه الواقعة يف التقرير النهائي،الدولة الطرف اخلاضعة للتفتيش رفضه

إىل اجمللـس   مباغـت   تقدم الدولة الطرف الطالبـة للتفتـيش طلبـا إلجـراء تفتـيش مـوقعي                 - ١٤
 . يذي، وإىل املدير العام يف الوقت نفسه، ملعاجلته فوراالتنف
يتأكــد املــدير العــام فــورا مــن أن طلــب التفتــيش مــستوف للــشروط احملــددة يف املرفــق    - ١٥

املتعلق بالتحقق، ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتـيش، عنـد االقتـضاء، علـى إعـداد الطلـب                  
ــذلك  ــا ل ــيش مــستوف   . تبع ــدما يكــون طلــب التفت ــدأ االســتعدادات إلجــراء   وعن ــشروط، تب يا لل

 . املباغتالتفتيش
حييل املدير العام طلب التفتيش إىل الدولة الطرف اخلاضعة للتفتيش قبل املوعـد املقـرر                - ١٦

 .  ساعة على األقل١٢ بـلوصول فريق التفتيش إىل نقطة الدخول 
لمـا بـاإلجراءات الـيت      بعد أن يتلقـى اجمللـس التنفيـذي طلـب التفتـيش، حيـيط اجمللـس ع                 - ١٧

 بيـد أن .  ويبقـي احلالـة قيـد نظـره طـوال مـدة إجـراء التفتـيش             ،بلاختذها املدير العام بشأن الط    
 . ال تؤخر عملية التفتيش اجمللس مداوالت

 ســاعة مــن اســتالم طلــب التفتــيش، ١٢للمجلــس التنفيــذي أن يقــرر يف موعــد غايتــه  - ١٨
، إذا رأى أن طلـب التفتـيش        املباغـت إجراء التفتـيش    وبأغلبية ثالثة أرباع مجيع أعضائه، رفض       

ــسايفغــري جــدي أو  املباغــت  ــة نطــاق بوضــوح يتجــاوز أو اعت ــى االتفاقي ــبني النحــو عل  يف امل
. القـرار  هذا اختاذ يف لتفتيشاخلاضعة ل  الدولة وال للتفتيش الطالبة الدولة تشترك وال. ٩ الفقرة

، توقــف اســتعدادات التفتــيش وال تتخــذ باغــتاملوإذا رفــض اجمللــس التنفيــذي إجــراء التفتــيش 
 . إجراءات أخرى بشأن طلب التفتيش، ويتم تبعا لذلك إبالغ الدول األطراف املعنية
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وتفـويض التفتـيش هـو      . املباغـت يصدر املدير العام تفويضا بالتفتيش إلجـراء التفتـيش           - ١٩
فيذيـة، وجيـب أن يكـون     موضـوعا يف صـيغة تن  ١٠ و   ٩طلب التفتيش املشار إليـه يف الفقـرتني         

 .مطابقا لطلب التفتيش
ويـسترشد فريـق    . وفقـا ألحكـام املرفـق املتعلـق بـالتحقق         املباغت  جترى عملية التفتيش     - ٢٠

ــدأ إجــراء التفتــيش    ــدخل،     املباغــت التفتــيش مبب بطريقــة تنطــوي علــى أقــل قــدر ممكــن مــن الت
 . يتفق مع إجناز مهمته بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب ومبا
ــ - ٢١ ــساعدة    دتق ــيش امل ــة الطــرف اخلاضــعة للتفت ــة   إىل م الدول ــيش طــوال عملي ــق التفت فري

ــيش  ــه املباغــت التفت ــسهل مهمت ــيش، عمــال     . وت ــة الطــرف اخلاضــعة للتفت وإذا اقترحــت الدول
مكانيـة  إمتثـال لالتفاقيـة، كبـديل إلتاحـة         بأحكام املرفـق املتعلـق بـالتحقق، ترتيبـات إلثبـات اال           

امل، فعلى هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقول، من خالل مـشاورات مـع               الوصول التام الش  
 . فريق التفتيش، للتوصل إىل اتفاق بشأن طرائق التأكد من احلقائق هبدف إثبات امتثاهلا

 فضال عن تقييم جيريه فريـق التفتـيش         ،جيب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الوقائعية       - ٢٢
تنفيــذا املباغــت والتعــاون املكفــولني مــن أجــل تنفيــذ التفتــيش   الوصــول تيــسريلدرجــة وطبيعــة 

وحييــل املــدير العــام، علــى وجــه الــسرعة، التقريــر النــهائي لفريــق التفتــيش إىل الدولــة   . مرضــيا
الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف اخلاضعة للتفتيش، وإىل اجمللس التنفيذي وسائر الـدول          

إىل اجمللــس التنفيــذي علــى وجــه الــسرعة تقييمــات الدولــة  كمــا حييــل املــدير العــام  . األطــراف
الطــرف الطالبــة للتفتــيش والدولــة الطــرف اخلاضــعة للتفتــيش، وكــذلك آراء الــدول األطــراف  

 . نقل إىل املدير العام هلذا الغرض، ومن مث يقدمها إىل مجيع الدول األطرافاألخرى اليت قد ُت
 ووظائفــه، باســتعراض التقريــر النــهائي لفريــق  يقــوم اجمللــس التنفيــذي، وفقــا لــسلطاته  - ٢٣

 :التفتيش مبجرد تقدميه، ويعاجل أي داع للقلق فيما يتعلق باآليت
 ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال؛ )أ( 
 ذا كان الطلب يف نطاق االتفاقية؛إ )ب( 
 . املباغتما إذا كان قد أسيئ استعمال احلق يف طلب التفتيش )ج( 

ــزم اختــاذ      وإذا توصــل اجمل - ٢٤ ــد يل ــه ق ــذي، متــشيا مــع ســلطاته ووظائفــه، إىل أن لــس التنفي
، فإنـه يتخـذ التـدابري املناسـبة لتـصحيح احلالـة وضـمان            ٢٣إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة      

ويف حالـة إسـاءة االسـتعمال،       . االمتثال لالتفاقية، مبا يف ذلك تقدمي توصيات حمـددة إىل املـؤمتر           
ما إذا كـان ينبغـي للدولـة الطـرف الطالبـة للتفتـيش أن تتحمـل أيـا مـن              يدرس اجمللس التنفيذي    

 . املباغتاآلثار املالية املترتبة على التفتيش
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تفتــيش املــشاركة يف عمليــة اخلاضــعة للحيــق للدولــة الطــرف الطالبــة والدولــة الطــرف   - ٢٥
 التاليـة بنتـائج     ويقوم اجمللس التنفيـذي بـإبالغ الـدول األطـراف واملـؤمتر يف دورتـه              . االستعراض
 .هذه العملية

إذا قدم اجمللس التنفيـذي توصـيات حمـددة إىل املـؤمتر، وجـب علـى املـؤمتر أن ينظـر يف                       - ٢٦
 .باءللبند اختاذ إجراء وفقا 

 
التــدابري الراميــــة إىل تــصحيح وضـــع مــا وإىل ضــمان االمتثــال لالتفاقيــة، مبــا يف    -باء  

 ذلك اجلزاءات
ــد  - ٢٧ ــؤمتر الت ــرات    يتخــذ امل ــه يف الفق ــى النحــو املنــصوص علي ــة، عل  ٢٩ و ٢٨ابري الالزم
، بغيــة ضــمان االمتثــال هلــذه االتفاقيــة ولتــصحيح وعــالج أي وضــع خيــالف أحكــام          ٣٠ و

 .االتفاقية، على أن يأخذ يف احلسبان التوصيات املقدمة من اجمللس التنفيذي
طلـب فيهـا إىل دولـة طـرف أن          يف احلاالت اليت يكون املـؤمتر أو اجمللـس التنفيـذي قـد               - ٢٨

تعمل على تـصحيح وضـع يـثري مـشاكل فيمـا يتعلـق بامتثاهلـا وحيثمـا ال تقـوم الدولـة الطـرف                         
 أن يقرر تقييد أو تعليـق ممارسـة   ،يف مجلة أمور ،بتلبية الطلب خالل الوقت احملدد، جيوز للمؤمتر      

 .غري ذلكاملؤمتر رر الدولة الطرف حلقوقها وامتيازاهتا مبوجب هذه االتفاقية، إىل أن يق
يف احلاالت اليت قد حيدث فيهـا إضـرار مبوضـوع االتفاقيـة والغـرض منـها نتيجـة عـدم                      - ٢٩

االمتثال لاللتزامات األساسية هلذه االتفاقيـة، جيـوز للمـؤمتر أن يوصـي الـدول األطـراف باختـاذ                   
 علــى كــل وجيــوز أن تــشمل هــذه التــدابري فــرض قيــود  . تــدابري مجاعيــة طبقــا للقــانون الــدويل 

ــة امللخــصة يف اجلــدول      ــشطة النووي ــساعدات يف جمــال األن ــشطة   ٢امل ــق باألن ــق املتعل ــن املرف  م
وإذا اســتمرت الدولــة املعنيــة يف عــدم االمتثــال للطلــب، جيــوز   . واملكونــات واملعــدات النوويــة

 .فرض جزاءات إضافية
 أن يعـرض   اجلـة، بـدال منـه إذا كانـت احلالـة ع          لمجلـس التنفيـذي،   لمـؤمتر، أو    جيوز لل  - ٣٠

ذات الـصلة، علـى اجلمعيـة العامـة        والتوصـيات   ، مبـا يف ذلـك املعلومـات واالسـتنتاجات           املسألة
 . لألمم املتحدةنيوعلى جملس األمن التابع

 تلـك األسـلحة هتديـدا للـسالم         اسـتعمال  األسـلحة النوويـة أو       باسـتعمال عترب التهديـد    ُي - ٣١
 .رهنا بأحكام ميثاق األمم املتحدة
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 تسوية املنازعات - جيم 
سوى املنازعـات الـيت قـد تنـشأ بـشأن تطبيـق أو تنفيـذ أو تفـسري هـذه االتفاقيـة وفقـا              ُت - ٣٢

 .املتحدة  وطبقا ألحكام ميثاق األمم،باءالبند لألحكام ذات الصلة من االتفاقية، مبا يف ذلك 
 نـزاعٌ ،  الوكالـة عندما ينشأ بني دولتني طرفني أو أكثر، أو بني دولـة طـرف أو أكثـر و                 - ٣٣

يتــصل بتطبيــق أو تنفيــذ أو تفــسري هــذه االتفاقيــة، تتــشاور األطــراف املعنيــة معــا بقــصد حتقيــق  
تسوية سريعة للرتاع عن طريق التفاوض أو الوساطة أو التحكيم أو بأية وسـيلة سـلمية أخـرى                

يــة والرجــوع ذه االتفاقالتابعــة هلــختتارهــا األطــراف، مبــا يف ذلــك اللجــوء إىل األجهــزة املناســبة 
 . بالتراضي إىل حمكمة العدل الدولية وفقا للنظام األساسي للمحكمة

إذا مل يتم التوصل إىل وسائل تـسوية سـلمية أخـرى، جيـوز لدولـة طـرف يف نـزاع مـع            - ٣٤
دولــة أخــرى أو أكثــر أن حتيــل الــرتاع إىل حمكمــة العــدل الدوليــة، وفقــا للنظــام األساســي           

وُتبقــي الــدول ]. اري املتعلــق بالتــسوية اإللزاميــة للمنازعــاتوالربوتوكــول االختيــ[للمحكمــة 
 .األطراف املعنية اجمللس التنفيذي على علم مبا جيري اختاذه من إجراءات

جيوز للمجلس التنفيـذي اإلسـهام يف تـسوية الـرتاع بـأي وسـيلة يراهـا مناسـبة، مبـا يف                       - ٣٥
رتاع بالـشروع يف عمليـة التـسوية        ذلك بذل مساعيه احلميـدة، ومطالبـة الـدول األطـراف يف الـ             

 .اليت ختتارها والتوصية حبد زمين ألي إجراء يتفق عليه
ينظـر املـؤمتر يف املـسائل املتـصلة باملنازعـات الـيت تثريهـا دول أطـراف أو الـيت يعرضـها            - ٣٦

ويقـوم املـؤمتر، حـسبما يـراه ضـروريا، بإنـشاء أو تكليـف أجهـزة مبهـام                   . عليه اجمللس التنفيذي  
 .}الوكالة{بتسوية هذه املنازعات طبقا للمادة الثامنة تتصل 
 إىل أن تطلـب  جيوز للمؤمتر واجمللس التنفيـذي توصـية اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة بـ                 - ٣٧

. الوكالـة  أنـشطة  نطـاق  يف تنـشأ  قانونيـة  مـسألة  أي بـشأن  فتـوى  إصـدار  الدولية العدل حمكمة
 .}الوكالة{ذا الغرض، وفقا للمادة الثامنة ويعقد اتفاق بني الوكالة واألمم املتحدة هل

 .ألف وباءالبند بالبندين ال خيل هذا  - ٣٨
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 بدء النفاذ -املادة اخلامسة عشرة   
 

 شروط بدء النفاذ -ألف  
 :يوما من تاريخ استيفاء الشروط التالية] ١٨٠[يبدأ نفاذ هذه االتفاقية بعد  - ١

ــائزةالـــدول ] مجيـــع[أن تكـــون  )أ(   ــة قـــد أودعـــت صـــكوك    ألاحلـ ــلحة نوويـ سـ
  عليها؛ تصديقها
أن تكــــون مجيــــع الــــدول ذات القــــدرات النوويــــة قــــد أودعــــت صــــكوك    )ب( 
  عليها؛ تصديقها
دولـة علـى األقـل قـد أودعـت صـكوك التـصديق        ] ٦٥[أن يكون ما جمموعـه     )ج( 

ئمـة البلـدان   قا :على األقل من الـدول املدرجـة أمساؤهـا يف املرفـق الرابـع     ] ة دول٤٠[من بينها   [
دولــة علــى األقــل مــن الــدول املدرجــة  ] ٤٠[مــن بينــها ] [أو[، ]الــيت لــديها مفــاعالت نوويــة 
ــدان الــيت  : أمساؤهــا يف املرفــق اخلــامس  ــة ن متتلــكقائمــة البل ــة أو مفــاعالت   مفــاعالت طاق ووي

 .]للبحوث النووية
ذه االتفاقيـة،   بالنسبة للدول اليت تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هـ             - ٢

 .يبدأ نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني التايل لتاريخ إيداع صك التصديق أو االنضمام
 

 تنازل الدول عن شروط النفاذ -باء  
بالنــسبة للــدول الــيت تتنــازل عــن شــروط النفــاذ، تــصبح هــذه االتفاقيــة نافــذة يف اليــوم   

 . انضمامها إليهاالثالثني التايل لتاريخ إيداع صك تصديقها عليها أو
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 لتمويل ا-املادة السادسة عشرة   
تكـاليف أنـشطة الوكالـة وفقـا جلـدول األمـم املتحـدة لألنـصبة                الدول األعـضاء    تسدد   -١

وتـشمل ميزانيـة    .املقررة بعد تعديله ملراعاة فوارق العـضوية بـني األمـم املتحـدة وهـذه الوكالـة              
يف اإلداريـة وغريهـا مـن التكـاليف، واآلخـر           الوكالة فصلني منفـصلني، يتـصل أحـدمها بالتكـال         

 .بتكاليف التحقق واالمتثال
ألســلحة نوويــة بتكــاليف تــدمري األســلحة، واملــواد النوويــة   حــائزة تكفــل كــل دولــة ت - ٢

ألسـلحة نوويـة   حـائزة  وتتكفـل كـل دولـة     . واملرافـق النوويـة الـيت تقـع حتـت سـلطتها      احملظـورة 
 املباغـت الواقعة حتت سـلطتها، باسـتثناء عمليـات التفتـيش           بتكاليف التحقق من املرافق النووية      

 .التحققاملرفق املتعلق باليت متول وفقا ألحكام 
 تنــــشئ الوكالــــة صــــندوقا للتربعــــات ملــــساعدة الــــدول األطــــراف علــــى االمتثــــال   - ٣

 . عندما يفرض هذا االمتثال عليها أعباء مالية غري مالئمة٢للفقرة 
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 لتعديالت ا-املادة السابعة عشرة   
جيـوز ألي   و .دولـة طـرف أن تقتـرح إدخـال تعـديالت علـى هـذه االتفاقيـة                جيوز ألي    - ١

دولــة طــرف أيــضا أن تقتــرح إجــراء تغـــيريات يف مرفقــات االتفاقيــة حــسبما هــو حمـــدد يف          
وختـــضع . ٣ و ٢وختـــضع مقترحـــات التعـــديل لإلجـــراءات الـــواردة يف الفقـــرتني  . ٤ الفقـــرة

 .٥، لإلجراءات الواردة يف الفقرة ٤و حمدد يف الفقرة مقترحات التغيري، حسبما ه
يقـدم نـص التعديـل املقتـرح إىل املدير العام لتعميمه على مجيع الدول األطراف وعلـى               - ٢

ويـدعى مـؤمتر التعـديل إىل االنعقـاد         .وال ُينظر يف التعديل املقتـرح إال يف مـؤمتر تعـديل            .الوديع
]  يومـا ٦٠[غايتـه  [ الثلث أو أكثر املدير العـام يف موعـد     إذا أخطرت دول أطراف ميثل عددها     

ويعقـد مـؤمتر التعـديل فـور اختتـام دورة        .أهنا تؤيد متابعة النظر يف املقتـرح      ] من تعميم التعديل  
علـى   .عادية من دورات املؤمتر ما مل تطلب الـدول األطـراف الطالبـة النعقـاده يف موعـد أبكـر                   

 . يوما على تعميم التعديل املقترح٦٠لتعديل قبل انقضاء أنه ال جيوز بأي حال عقد مؤمتر ا
ــدأ نفــاذ التعــديالت بالنــسبة جلميــع الــدول األطــراف بعــد انقــضاء      - ٣  يومــا علــى ٢٠يب

صـكوك التـصديق أو القبـول مـن جانـب مجيـع الـدول األطـراف املـشار إليهـا يف الفقـرة                  إيداع
 :أدناه) ب(الفرعية 
اعتمـدها بتـصويت إجيـايب مـن أغلبيـة مجيـع الـدول           إذا كان مؤمتر التعديل قـد        )أ( 

 ؛]ودون أن تصوت ضدها أي دولة طرف[األطراف 
وكانــت مجيــع الــدول األطــراف الــيت صــوتت لــصاحلها يف مــؤمتر التعــديل قــد  )ب( 

 .قت عليها أو قبلتهاصّد
ــواردة يف املرفقــات       - ٤ ــة، ختــضع األحكــام ال ــة االتفاقي مــن أجــل ضــمان صــالحية وفعالي

، إذا كانت التغـيريات املقترحـة تتـصل فقـط مبـسائل ذات طـابع       ٥ تغيريات وفقا للفقرة     إلجراء
 .إداري أو تقين

 : وفقا لإلجراءات التالية٤جترى التغيريات املقترحة املشار إليها يف الفقرة  - ٥
. ميرسل نص التغيريات املقترحـة مـشفوعا باملعلومـات الالزمـة إىل املـدير العـا                )أ( 

ويقـوم املـدير     .دم أي دولة طـرف واملـدير العـام معلومـات إضـافية لتقيـيم املقتـرح                وجيوز أن تق  
العــام علــى الفــور بإرســال هــذه املقترحــات واملعلومــات إىل مجيــع الــدول األطــراف واجمللــس     

 التنفيذي والوديع؛



A/62/650
 

72 08-21375 
 

 يوما على تلقيه املقترح، بتقييم هـذا املقتـرح          ٦٠يقوم املدير العام، قبل مضي       )ب( 
ويرسـل أي معلومـات مـن       . يع عواقبه احملتملة على أحكـام هـذه االتفاقيـة وتنفيـذها           لتحديد مج 

 هذا القبيل إىل مجيع الدول األعضاء وإىل اجمللس التنفيذي؛
ــــه يــدرس اجمللــس التنفيــذي املقتــرح فـــي ضــــوء مجيــع املعلومــات املتــوافرة لدي )ج( 

ــو    مبــا ـــي الفقــرة  يف ذلــك مــا إذا كــان املقتــرح يــستويف املتطلبــات ال ويقــوم اجمللــس  . ٤اردة فـ
 يوما من تلقيه املقترح بإخطار مجيع الدول األطراف بتوصيته مـع            ٩٠التنفيذي يف موعد غايته     

وعلـى الـدول األطـراف أن ترسـل إشـعارا باالسـتالم يف غـضون         .الشروح املناسـبة للنظـر فيهـا    
  أيام؛١٠

دول األعـضاء املقتـرح، يعتـرب       إذا أوصــى اجمللس التنفيذي بأن تعتمـد مجيـع الـ           )د( 
أمـا إذا    . يومـا مـن اسـتالم التوصـية        ٩٠معتمدا إذا مل تعترض عليه أي دولة طـرف يف غـضون             

أوصى اجمللس التنفيذي برفض املقترح فإنه يعترب مرفوضا إذا مل تعترض أي دولـــة طـرف علـى                  
  يوما من استالم التوصية؛٩٠الرفض يف غضون 

لــس التنفيــذي القبــول املطلــوب مبوجــب الفقــرة الفرعيــة إذا مل تلــق توصــية اجمل )ـه( 
، يقوم املؤمتر يف دورته التالية بالبت يف املقتـرح، بوصـفه مـسألة موضـوعية، ويـشمل ذلـك                    )د(

 ؛٤ما إذا كان املقترح يستويف املتطلبات الواردة يف الفقرة 
وجــب خيطــر املــدير العــام مجيــع الــدول األطــراف والوديــع بــأي قــرار يتخــذ مب  )و( 

 الفقرة؛ هذه
ــدول       )ز(  ــع ال ــسبة جلمي ــدأ نفــاذ التغــيريات املعتمــدة مبوجــب هــذا اإلجــراء بالن يب

 يوما من تاريخ إخطار املدير العام هلا باعتماد هـذه التغـيريات مـا مل يـوص             ١٨٠األطراف بعد   
 .اجمللس التنفيذي بفترة زمنية أخرى أو يقرر املؤمتر ذلك
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 وتطبيقهااق االتفاقية  نط-املادة الثامنة عشرة   
 

 عالقة االتفاقية باالتفاقات الدولية األخرى -ألف  
ــه حيــد أو ينــتقص بــأي شــكل مــن        - ١ ــة مــا ميكــن تفــسريه علــى أن لــيس يف هــذه االتفاقي

 ومعاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة     ؛األشكال من التزامات أي دولة مبوجب ميثاق األمم املتحدة  
سـلحة النوويـة يف اجلـو ويف الفـضاء اخلـارجي وحتـت سـطح        النووية؛ ومعاهدة حظر جتارب األ   

املاء؛ ومعاهدة حظر األسـلحة النوويـة يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب؛ ومعاهـدة                    
حظر وضع األسلحة النووية وغريها مـن أسـلحة الـدمار الـشامل علـى قـاع البحـار واحمليطـات                     

ول علــى ســطح القمــر واألجــرام الــسماوية    واالتفــاق املــنظم ألنــشطة الــد ؛ويف بــاطن أرضــها
ــة يف جنــوب احملــيط اهلــادئ          ــن األســلحة النووي ــة خاليــة م ــدة إنــشاء منطق  ؛األخــرى؛ ومعاه

 ومعاهدة إنشاء منطقة خاليـة مـن        ؛ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية يف أفريقيا        
ة مـن األسـلحة النوويـة يف      ومعاهدة إنشاء منطقة خالي    ؛األسلحة النووية يف جنوب شرقي آسيا     

آســيا الوســطى؛ وأي معاهــدات أخــرى منــشئة ملنــاطق خاليــة مــن األســلحة النوويــة؛ ومعاهــدة 
احلظر الشامل للتجـارب النوويـة؛ واملعاهـدة املعقـودة بـني الواليـات املتحـدة األمريكيـة واحتـاد                    

رية املدى؛ واملعاهـدة    اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية إلزالة القذائف املتوسطة املدى والقص       
املعقودة بني الواليات املتحدة األمريكية واحتـاد اجلمهوريـات االشـتراكية الـسوفياتية لتخفـيض               
األســـلحة اهلجوميـــة االســـتراتيجية واحلـــد منـــها؛ واملعاهـــدة املعقـــودة بـــني الواليـــات املتحـــدة  

ــة االســتراتيجية واحلــد     ــادة ختفــيض األســلحة اهلجومي ــة وروســيا لزي ــها؛ واملعاهــدة األمريكي من
املعقودة بني روسيا والواليـات املتحـدة األمريكيـة لتخفـيض األسـلحة اهلجوميـة االسـتراتيجية،              

 أو مبوجـب االتفاقـات املعقـودة مـع الوكالـة            ؛واالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهـاب النـووي       
 .الدولية للطاقة الذرية

أن تــدخل يف اتفاقــات مــع املنظمــات   جيــوز للوكالــة }الوكالــة{طبقــا للمــادة الثامنــة  - ٢
املنفذة لالتفاقات الدوليـة األخـرى ألغـراض تقاسـم املعلومـات الالزمـة أو املنطبقـة علـى مهـام                
التحقق اليت تقوم هبـا كـل مـن املنظمـات املعنيـة أو ألي غـرض آخـر مـن شـأنه تعزيـز أهـداف                            

 .االتفاقات الدولية املعنية
 

 املركز القانوين للمرفقات -باء  
وأي إشــارة إىل هــذه االتفاقيــة  .ُتــشكل املرفقــات جــزءا ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقيــة  - ٣

 .تشمل مرفقاهتا
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 مدة االتفاقية واالنسحاب منها -جيم  
 .هذه االتفاقية غري حمددة املدة - ٤
بعــد تــصديقها مــن جانــب مجيــع الــدول [وال يــسمح باالنــسحاب مــن هــذه االتفاقيــة  - ٥

 ].سلحة نوويةاحلائزة أل
 

 التحفظات -دال  
وال ختضع مرفقات هذه االتفاقيـة لتحفظـات    .ال ختضع مواد هذه االتفاقية للتحفظات - ٦

 .تتعارض مع موضوعها والغرض منها
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 إبرام االتفاقية -املادة التاسعة عشرة   
 

 التوقيع -ألف  
 .ايفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام مجيع الدول قبل بدء نفاذه - ١
 

 التصديق -باء  
 عليهـــا، كـــل منـــها طبقـــا عـــةختـــضع هـــذه االتفاقيـــة للتـــصديق مـــن قبـــل الـــدول املوقّ - ٢

 .الدستورية إلجراءاهتا
 

 االنضمام -جيم  
ــا      - ٣ ــدء نفاذه ــل ب ــة قب ــى هــذه االتفاقي ــع عل ــة ال توق ــا يف  ،جيــوز ألي دول ــضم إليه  أن تن
 .وقت بعد ذلك أي
 

 الوديع -دال  
ويقـوم، يف مجلـة    . العام لألمـم املتحـدة مبوجـب هـذا وديعـا هلـذه االتفاقيـة              ُيعني األمني    - ٤

 :أمور، مبا يلي
يبلــغ فــورا مجيــع الــدول املوقعــة واملنــضمة بتــاريخ كــل توقيــع وتــاريخ إيــداع    )أ( 

ــة، واســتالم        كــل ــاذ هــذه االتفاقي ــدء نف ــاريخ ب ــضمام وت ــصديق أو االن صــك مــن صــكوك الت
 اإلخطارات األخرى؛

سخا من هذه االتفاقية مصدقا عليهـا حـسب األصـول إىل حكومـات              يرسل ن  )ب( 
 عة واملنضمة؛مجيع الدول املوقّ

 .من ميثاق األمم املتحدة ١٠٢ يسجل هذه االتفاقية عمال باملادة )ج( 
 

 النصوص ذات احلجية -هاء  
ــبانية واالنكليزيـــة إلتـــودع هـــذه االتفاقيـــة، الـــيت تتـــساوى يف احلجيـــة نـــصوصها ا   - ٥ سـ

 .سية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدةوالرو
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 الربوتوكول االختياري املتعلق بالتسوية اإللزامية للمنازعات  
إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، إذ تعـرب عـن رغبتـها يف اللجـوء إىل الواليـة                  

هـذه  ن أشكال التـسوية تـنص عليـه         اجلربية حملكمة العدل الدولية، ما مل يتوفر أي شكل آخر م          
 :االتفاقية أو تتفق عليه األطراف خالل فترة معقولة، تتفق على ما يلي

تــدخل املنازعــات الناشــئة عــن تفــسري هــذه االتفاقيــة أو تطبيقهــا ضــمن نطــاق الواليــة   
ــايل ألي طــرف يف       ــة، وميكــن بالت ــدل الدولي ــة الع ــة حملكم ــرتاع اجلربي ــذا   ال ــا يف ه يكــون طرف

 .احملكمةلعرضها على كول أن يتقدم بطلب الربوتو
 

 الربوتوكول االختياري املتعلق باملساعدة يف جمال الطاقة  
 :إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول 
إذ حتــدوها الرغبــة يف جتنــب نــشوء أي هتديــد لغايــات وأهــداف هــذه املعاهــدة بــسبب  

  أسلحة نووية،استحداثاعد يف انتشار التكنولوجيا النووية، األمر الذي قد يعني أو يس
 توليــدوإذ حتــدوها الرغبــة يف جتنــب أي هتديــد للــصحة والبيئــة ينــشأ عــن اإلفــراط يف     

 النويدات املشعة يف املفاعالت النووية،
  مستدامة ومـأمونة بيئيا،مصادروإذ تؤكد على احلق يف تطوير  
 :على ما يليقد اتفقت  

نقلــــها أو اقتنائهــــا بــــأي  وأجتميعهــــا  وأة عــــدم تــــصنيع مفــــاعالت للطاقــــة النوويــــ - ١
 أخرى، طريقة

 عدم استخدام أي مفاعل نووي قائم، أو منتجات ناشئة عن استخدامه، - ٢

ــة يف   - ٣ ســنوات مــن توقيــع  ] مخــس[ غــضون إغــالق أي مفــاعالت قائمــة للطاقــة النووي
 .الربوتوكول هذا
واسـتخدام مـصادر طاقـة      مساعدة األطراف األخرى يف هذا الربوتوكول علـى تطـوير            - ٤

 .مستدامة وغري نووية
 .٤ تنفيذ الفقرة ألغراضإنشاء صندوق تربعات  - ٥
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 األنشطة النوويةب املتعلقرفق امل  
 

 مبادئ توجيهية جلداول األنشطة النووية - ألف 
 ١مبادئ توجيهية للجدول 

نـشاط نـووي يف     ج  أو عدم إدرا  تؤخذ الشروط التالية يف االعتبار عند النظر يف إدراج           - ١
 :١اجلدول 
 .فاقيةهذه االتاملادة األوىل من  هو نشاط حمظور حتديدا مبوجب )أ( 
هو نشاط يهدف إىل اإلعانة أو املساعدة يف القيام بأي نشاط حمظـور حتديـدا                )ب( 

 .وجب املادة األوىل من االتفاقيةمب
م هــو نــشاط يــشكل خطــرا جــسيما علــى موضــوع املعاهــدة وغرضــها، حبكــ   )ج( 

ينطوي عليه مـن احتمـال شـديد يف أن يعـني ويـساعد علـى القيـام بأنـشطة حمظـورة حتديـدا                         ما
 .جب هذه االتفاقيةمبو

ال يستخدم إال يف القليـل النـادر أو ال يـستخدم علـى اإلطـالق ألغـراض غـري                     )د( 
حمظــورة مبوجــب هــذه االتفاقيــة، أو بــدال عــن ذلــك، ميكــن االستعاضــة علــى حنــو مــأمون عــن  

 .ذه االتفاقية باستخدام نشاط آخرمه ألغراض ال حتظرها هاستخدا
 .١حتظر األنشطة الواردة يف اجلدول  - ٢
 

 ٢مبادئ توجيهية للجدول   
نـشاط نـووي يف     أو عدم إدراج    تؤخذ الشروط التالية يف االعتبار عند النظر يف إدراج           - ٣

 :٢اجلدول 
 .االتفاقيةهذه  من املادة األوىل هو نشاط غري حمظور حتديدا مبوجب )أ( 
هــو نــشاط ال يهــدف إىل اإلعانــة أو املــساعدة يف القيــام بــأي نــشاط حمظــور    )ب( 

 .االتفاقيةهذه حتديدا مبوجب املادة األوىل من 
خلطــر علــى موضــوع املعاهــدة وغرضــها حبكــم قــدرا مــن اهــو نــشاط يــشكل  )ج( 

ة حمظـورة حتديـدا مبوجـب    ينطوي عليه من احتمال يف أن يعني ويـساعد علـى القيـام بأنـشط             ما
 . هذه االتفاقية
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 إال إذا قــرر املــؤمتر غــري ذلــك عمــال بــاملواد   ٢يــسمح باألنــشطة املدرجــة يف اجلــدول   - ٤
 ].االمتثال[و ] الوكالة، األمانة الفنية[
 

 ٣مبادئ توجيهية للجدول   
نـووي يف   نـشاط   أو عدم إدراج    تؤخذ الشروط التالية يف االعتبار عند النظر يف إدراج           - ٥

 :٣اجلدول 
 .االتفاقيةهذه املادة األوىل من  هو نشاط غري حمظور حتديدا مبوجب )أ( 
هــو نــشاط ال يهــدف إىل اإلعانــة أو املــساعدة يف القيــام بــأي نــشاط حمظــور    )ب( 

 .االتفاقيةهذه حتديدا مبوجب املادة األوىل من 
 .ضهاهو نشاط ال يشكل أي خطر على موضوع هذه االتفاقية وغر )ج( 

 .٣يسمح باألنشطة املدرجة يف اجلدول  - ٦
 

 جدول األنشطة النووية - باء 
 ١اجلدول 

 إنتاج األسلحة النووية - ١
 استخدام األسلحة النووية - ٢
 التهديد باستخدام األسلحة النووية - ٣
 إنتاج مادة نووية خاصة وأي من استخداماهتا - ٤
 وميلوتونيوم أو اليورانإنتاج معادن أو سبائك حتتوي على الب - ٥
ويــشمل ذلــك عمليــات البحــث والتطــوير والتــصنيع    :االســتخدام يف صــنع األســلحة - ٦

ابلــة لالنــشطار الالزمــة لــصنع أجهــزة نوويــة متفجــرة مــن مــواد خاصــة ق   والتجريــب 
 قابلة لالندماج أو

ــوم    - ٧ ــتخدام البلوتونيـ ــووي باسـ ــود النـ ــنع الوقـ ــوم وأصـ ــو وأ ٢٣٣ - اليورانيـ م اليورانيـ
 . ٢٣٥ -  يف املائة أو أكثر فيما يتعلق باليورانيوم٢٠املخصب حىت نسبة 

اســــترياد أو بنــــاء أو اســــتخدام البحــــوث وأي نــــوع مــــن مفــــاعالت الطاقــــة الــــيت   - ٨
ــستخدم ــسبة     ت ــوم املخــصب بن ــن اليوراني ــودا م ــق   ٢٠وق ــا يتعل ــر فيم ــة أو أكث  يف املائ

ــاليورانيوم ــوم  وأ، ٢٣٥ - بـــ ــو٢٣٣ -اليورانيـــ ــتلط، أو   أو وقـــ ــسيد املخـــ د األكـــ
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احلرجــة التجميعــات ويــشمل ذلــك  .مفاعــل مــصمم خصيــصا إلنتــاج البلوتونيــوم  أي
 .ودون احلرجة

علـــى الـــيت حتتـــوي إعـــادة معاجلـــة الوقـــود املعـــرض لإلشـــعاع أو أهـــداف اإلشـــعاع    - ٩
ويــشمل ذلــك اســتخدام الغــرف   .ميكــن اســتخدامها يف صــنع األســلحة النوويــة  مــواد
 .ا ومعداهتاحملمية

 يف املائـــة وأي مـــن اخلطـــوات ٢٠ بنـــسبة تفـــوق ٢٣٥ -ختـــصيب نظـــري اليورانيـــوم  - ١٠
 UC14التحضريية يف هذه العملية، مبـا يف ذلـك حتـضري وختـزين بنتاكلوريـد اليورانيـوم                  

ــسبة تزيـــد علـــى       ــسافلوريد اليورانيـــوم املخـــصب بنـ ــة في٣وهكـ مـــا يتعلـــق   يف املائـ
ألسـلحة النوويـة حتـضري بنتاكلوريـد اليورانيـوم           حتظـر اتفاقيـة ا     ال و ٢٣٥ - اليورانيومب

وينبغــي أال خيــزن بعــد التخــصيب . وهكــسافلوريد اليورانيــوم مــن اليورانيــوم الطبيعــي 
 ب إىل مـا يزيـد علـى   التخـصي عمليـة زيـادة     غذيـة تفيـد يف      تبشكله هذا الذي يعد مادة      

 . يف املائة٢٠
ــاج وفـــص  - ١١ ــصيب نظيــإنتـ ــوم ــــــل وختـ  واهليـــدروجني والتريتيـــوم  ،٢٣٩ -ر اليلوتونيـ

 .٦ - والليثيوم
إنتاج كميات كبرية من الربوتونـات الـسالبة الـشحنة ومـضادات املـادة واإليـزومريات                 - ١٢

 .النووية والعناصر الفائقة الثقل
 

 ٢اجلدول 
اســترياد وبنــاء واســتخدام البحــوث وأي مــن أنــواع مفــاعالت الطاقــة الــيت تــستخدم     - ١

مـا يتعلـق     يف املائـة في    ٢٠و اليورانيـوم املخـصب بنـسبة أقـل مـن            وقودا من اليورانيـوم أ    
يـستثىن منـه   التجميعـات احلرجـة وحتـت احلرجـة، و    ويشمل ذلك  .٢٣٥ -اليورانيوم ب

 .صممة خصيصا إلنتاج البولوتونيوماملفاعالت امل
اسـتخراجها  أو أو الثوريـوم   /علـى اليورانيـوم و    الـيت حتتـوي     التنقيب عـن املعـادن اخلـام         - ٢

 .معاجلتها وأ
  يف املائـة   ٢٠انيوم املخصب بنسبة تقل عن      ورعلى الي كيميائية حتتوي   حتضري مركبات    - ٣

ــق بــ  في ــا يتعل ــوم    ٢٣٥ - اليورانيومم ــد اليوراني ــوم، باســتثناء حتــضري بنتاكلوري  والثوري
ـــوهيكــسافلوريد الريواني ــسبة تزي ــ ـــوم املخــصبني بن ــة في٣د علــى ــ ـــق   يف املائ مــا يتعلـــ

 . ٢٣٥ - ومــانياليورب
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تصنيع الوقود النووي الذي يستخدم اليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم املخـصب بنـسبة              - ٤
 .٢٣٥ -  يف املائة يف ما يتعلق باليورانيوم٢٠أقل من 

 .اجلسيمات والليزر جبميع أنواعهاإنتاج أشعة  - ٥
اد، مبـــا يف ذلـــك مخـــأجهـــزة االنـــدماج النـــووي التجريبيـــة الـــيت تـــستخدم العـــزل باإل  - ٦

 .التشخيص عمليات
 

 ٣اجلدول 
 : ميداين األغذية والزراعةتطبيقات املعاجلة باإلشعاع والنظائر يف - ١

 بة التربة والري وإنتاج احملاصيلخصو - 
 ]تربية النباتات وعلم الوراثة[ - 
 ربية احليوانات والصحة احليوانيةت - 
 مكافحة احلشرات واآلفات - 
 ]حفظ األغذية[ - 
 تخدامات أخرى بعد املوافقة عليهااس - 
 :الطبميدان تطبيقات اإلشعاع والنظائر يف  - ٢

 )اإلشعاعية(الطب التشخيصي والعالجي، مبا يف ذلك قياس اجلرعات  - 
 العالج عن بعد أو العالج عن قربالعالج باألشعة باستخدام  - 
 التغذية والدراسات البيئية املتعلقة بالصحة - 
 دامات أخرى بعد املوافقة عليهاتخاس - 
 :تطبيقات اإلشعاع والنظائر يف العمليات الصناعية - ٣

 التجريب األخرى غري الضارةالتصوير اإلشعاعي وطرائق  - 
 لعمليات الصناعية ومراقبة اجلودةمراقبة ا - 
  النفطية والكيميائية والتعدينيةشعاعية يف العملياتتطبيقات الكواشف اإل - 
 ة املوارد املائية واملعدنيةتنمي - 
 ملعاجلة باإلشعاع يف ميدان الصناعةا - 
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 وافقة عليهااستخدامات أخرى بعد امل - 
ت األوليـة وإنتاجهـا     التطبيقات يف ميدان البحوث باستخدام النظـائر املـشعة واجلـسيما           - ٤

 :والتخلص منها
 هتيئة النفايات املشعة والتخلص منها - 
ــدماج ال  -  ــستخدم العــزل املغنا  أجهــزة االن ــيت ت ــة ال ــووي التجريبي ــا يف ذلــك  ن ــسي، مب طي

 عمليات التشخيص
حيظـــر إنتـــاج نظـــري   و.  علـــى الـــسواء ة منـــها واملـــستقرة ــــر املـــشعــــــاج النظائــــــإنت - 

 ٦ - ، والتيتانيوم والليثيوم٢٣٩ - البلوتونيوم
نـات ومـسارعات    وترونات ومفـاعالت اإللكترو   ياسترياد وإنشاء واستخدام مصادر الن     - 

 سيمات ومسارعات األيونات الثقيلةاجل
الفيزيائيـة والكيميائيـة للنظـائر،    واخلـواص  البحث يف ميادين فيزيـاء وكيميـاء اإلشـعاع      - 

أو اليت تتطلب احلـصول علـى تـصريح       األنشطة غري احملظورة  بباستثناء اجملاالت املتصلة    
 .ب هذه االتفاقيةمبوج
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 حة النوويةمرفق بشأن مكونات األسل  
 ١مبادئ توجيهية للجدول 

 إذا كــان اهلــدف الوحيــد مــن إنتاجــه هــو اســتخدامه  ١درج مكــون مــا يف اجلــدول يــ - ١
 .جهاز نووي متفجركجزء من 

 .١حيظر تصنيع ونقل وختزين املكونات املدرجة يف اجلدول  - ٢
 

 ٢مبادئ توجيهية للجدول 
ــايري تؤخـــذ  - ٣ ــار عنـــد ال املعـ ــة يف االعتبـ ــر يف إدراج التاليـ ــّون يف أو عـــدم إدراج نظـ مكـ

 :٢ اجلدول
 .ينتج املكون الستخدامه كجزء من جهاز متفجر نووي )أ( 
ــتج        )ب(  ــه ال ين ــة، لكن ــذه االتفاقي ــا ه ــضا ألغــراض ال حتظره ــستخدم املكــون أي ي
 .ت جتارية كبرية ملثل هذه األغراضبكميا

 .)ب(قرة توجد مكونات بديلة تستخدم لألغراض الواردة يف الف )ج( 
 .٢حيظر تصنيع ونقل وختزين املكونات املدرجة يف اجلدول  - ٤
 

 ٣مبادئ توجيهية للجدول 
ــايري تؤخـــذ  - ٥ ــر يف إدراج  املعـ ــار عنـــد النظـ ــة يف االعتبـ ــّون يف أو عـــدم إدراج التاليـ مكـ

 :٣ اجلدول
 .ينتج املكون الستخدامه كجزء من جهاز متفجر نووي )أ( 
ــضا أل   )ب(  ــستخدم املكــون أي ــتج     ي ــه ال ين ــة، لكن ــذه االتفاقي ــا ه غــراض ال حتظره

 .ملثل هذه األغراضبكميات جتارية كبرية 
 .)ب( لألغراض الواردة يف الفقرة تستخدمال توجد مكونات بديلة  )ج( 

 مبـا يتفـق واألحكـام       ٣ختزين املكونات املدرجـة يف اجلـدول         وأنقل   وأيسمح بتصنيع    - ٦
 .اليت حددهتا الوكالة فقط
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 ٤دئ توجيهية للجدول مبا  

ــايري التؤخـــذ  - ٧ ــر يف إدراج  املعـ ــار عنـــد النظـ ــة يف االعتبـ ــّون يف أو عـــدم إدراج تاليـ مكـ
 :٤ اجلدول

 .ينتج املكون الستخدامه كجزء من جهاز متفجر نووي )أ( 
يــستخدم املكــون أيــضا ألغــراض ال حتظرهــا هــذه االتفاقيــة، وجيــري إنتاجــه     )ب( 
 .ذه األغراضت جتارية كبرية ملثل هبكميا

 )].ب( لألغراض الواردة يف الفقرة تستخدمال توجد مكونات بديلة  )ج([ 
ــات املدرجــة يف اجلــدول    - ٨ ــصنيع املكون ــسمح بت ــيت حــددهتا   ٤ي ــا يتفــق واألحكــام ال  مب

 .الوكالة فقط
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 -  املادة ثامنـا   اضألغرقائمة بالبلدان واملناطق اجلغرافية      - املرفق الثالث   
 ٢٣ - جيم
 ياأفريق

إثيوبيــا، إريتريــا، أنغــوال، أوغنــدا، بــنن، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، تــشاد، توغــو،  
مجهوريـة   تونس، اجلزائر، جـزر القمـر، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،                 

، ترتانيــا املتحــدة، جنــوب أفريقيــا، جيبــويت، الــرأس األخــضر، روانــدا، زامبيــا، زائــري، زمبــابوي
، السنغال، سوازيلند، السودان، سرياليون، سيـشيل، الـصومال، غـابون،       يـيبسان تومي وبرينس  

 بيـساو، غينيـا االسـتوائية، الكـامريون، كـوت ديفـوار، الكونغـو،               -غامبيا، غانا، غينيـا، غينيـا       
ــا، موريــشيوس،       ــا، ليــسوتو، مــايل، مدغــشقر، مــصر، املغــرب، مــالوي، موريتاني ــا، ليربي كيني

 .، ناميبيا، النيجر، نيجريياموزامبيق
 

 أوروبا الشرقية
االحتاد الروسـي، أذربيجـان، أرمينيـا، إسـتونيا، ألبانيـا، أوكرانيـا، بلغاريـا، البوسـنة واهلرسـك،                   
بولندا، بـيالروس، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية الـسابقة، جورجيـا،                 

 .ا، يوغسالفياتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، هنغاريرومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، كرواتيا، ال
 

 الالتينية ومنطقة البحر الكارييبأمريكا 
األرجنتني، إكوادور، أنتيغوا وبربودا، أوروغواي، باراغواي، الربازيل، بربـادوس، بليـز، بنمـا،        

يكـا،  بوليفيا، بريو، ترينيداد وتوبـاغو، جامايكـا، جـزر البـهاما، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، دومين          
سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسـيا، الـسلفادور، سـورينام،             

ــادا، غواتيمـــاال، غيانـــا،  ــا، املكـــسيك،   فرتويـــال،شـــيلي، غرينـ  كوبـــا، كوســـتاريكا، كولومبيـ
 .نيكاراغوا، هاييت، هندوراس

 
 الشرق األوسط وجنوب آسيا

ــة   ا ــارات العربي ــستان، اإلم ــران   ألردن، إســرائيل، أفغان ــة(املتحــدة، أوزبكــستان، إي  - مجهوري
، باكستان، البحرين، بنغالديش، بوتان، تركمانستان، اجلمهورية العربيـة الـسورية،     )اإلسالمية

سري النكا، طاجيكستان، العراق، عمان، قطر، قريغيزستان، كازاخـستان، الكويـت، لبنـان،            
 .ملديف، اململكة العربية السعودية، نيبال، اهلند، اليمن
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 أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية
يـسلندا، إيطاليـا، الربتغـال، بلجيكـا، تركيـا، الـدامنرك، سـان        أيرلنـدا،  أسبانيا، أملانيـا، أنـدورا،      إ

ــدا، قــربص،   ــدا، لكــسمربغ،  الكرســي الرســويل،مــارينو، الــسويد، سويــسرا، فرنــسا، فنلن  كن
رلنـدا الـشمالية، مونـاكو، النـرويج،        يأليختنشتاين، مالطة، اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و         

 .النمسا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليونان
 

 جنوب شرق آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ والشرق األقصى
أستراليا، إندونيسيا، بابوا غينيا اجلديدة، باالو، بروين دار السالم، تايلند، توفالو، تونغا، جـزر              

ل، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة كوريـا الـشعبية الدميقراطيـة،            جزر مارشـا    جزر كوك،  سليمان،
، فـــانواتو، الفلـــبني، فيجـــي، مجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية، ســـاموا، ســـنغافورة، الـــصني

، ) املوحـدة -واليـات  (نام، كمبوديـا، كرييبـاس، ماليزيـا، منغوليـا، ميامنـار، ميكرونيزيـا            فييت
 . اليابان نيوي،ناورو، نيوزيلندا،
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 مفاعالت للطاقة النوويةمتتلك  قائمة البلدان اليت - املرفق الرابع  
 

 باكــستان، الربازيــل، بلجيكــا،  إيــران،ســبانيا، أملانيــا، أوكرانيــا،إاألرجنــتني، أرمينيــا،  
 رومانيــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد،  جنــوب أفريقيــا، روســيا،مجهوريــة كوريــا، ،بلغاريــا

اهلنـد، هنغاريـا،     اململكـة املتحـدة،      ندا، كنـدا، ليتوانيـا، املكـسيك،      سويسرا، الصني، فرنسا، فنل   
 . اليابان الواليات املتحدة األمريكية،هولندا،
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 مفـاعالت   متتلـك  الـيت     واملناطق اجلغرافية   قائمة البلدان  - املرفق اخلامس   
 أو مفاعالت ألحباث الطاقة النووية/و للطاقة النووية

 
سبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، أملانيـا، إندونيـسيا،        إ نتني، أرمينيا، ، األرج *االحتاد األورويب  
 إيطاليا، باكـستان، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بـنغالديش، بولنـدا،           إيران، أوكرانيا،

ــد،   ــيالروس، تايلن ــريو، ب ــايوانب ــصينية  (ت ــة ال ــة   ، )املقاطع ــونس، جامايكــا، اجلمهوري ــا، ت تركي
ــة كور  ــشيكية، مجهوريـ ــا، التـ ــو     يـ ــة الكونغـ ــشعبية، مجهوريـ ــة الـ ــا الدميقراطيـ ــة كوريـ مجهوريـ

 ســـلوفاكيا،  ســـوريا، رومانيـــا، روســـيا،جنـــوب أفريقيـــا، جورجيـــا، الـــدامنرك، الدميقراطيـــة، 
جلبــل األســود، الــصني، العــراق، غانــا، فرنــسا، ا واســلوفينيا، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، صــربي

 ليتوانيـا، ماليزيـا، مـصر، املغـرب،      ليبيـا، ، التفيـا، الفلبني، فنلندا، كازاخستان، كندا، كولومبيا  
ــا، هولنــدا،   اململكــة املتحــدة،املكــسيك، ــا، اهلنــد، هنغاري  الواليــات  النــرويج، النمــسا، نيجريي

 . اليابان، اليوناناملتحدة األمريكية،
 


