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 مقدمة    

 لكبح سـباق التـسلح      )١(ظر إنتاج املواد االنشطارية   حتمن األساسي إبرام معاهدة       
وقد أيدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام        . النووي ولتحقيق هدف نزع السالح النووي     

  .)٢( التفاوض على هذه املعاهدة دون صوت معارض١٩٩٣
واتفق مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهـدة              

جراء مفاوضات يف مؤمتر نزع السالح املتعـدد األطـراف           على املباشرة فوراً بإ    ٢٠٠٠عام  
املعقود يف جنيف بشأن وضع معاهدة حلظر إنتاج املواد االنشطارية ألغراض األسلحة النووية             
أو األجهزة املتفجرة األخرى على أن تكون غري متييزية ومتعددة األطراف وميكن التحقق من              

بيد أن مؤمتر نـزع  . )٣(هاء منها خالل مخس سنواتتنفيذها دولياً وعلى حنو فعال، بغية االنت   
  .السالح مل يبدأ رمسياً بعد يف املفاوضات املتعلقة هبذه املعاهدة ألسباب عديدة

وأثناء مناقشة املعاهدة املقترحة يف مؤمتر نزع السالح، كانت هناك مسألتان موضع              
ناقشة املتعلقة مبعرفة مـا إذا      بل إن امل  .  مها التحقق واملخزونات املوجودة من قبل      ،جدل كبري 

كان ينبغي للمعاهدة أن تتضمن حظراً الستخدام بعض املخزونات  املوجـودة مـن قبـل                
ألغراض صنع األسلحة قد أفضت إىل استعمال تسميتني خمتلفتني للمعاهـدة املقترحـة أي              

ـ  . معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية ومعاهدة املواد االنشطارية        سمية وسنستخدم هنـا ت
  . FM(C)Tإنتاج املواد االنشطارية، أو ) وقف(معاهدة : توضح هذه املسألة اليت ال حل هلا

باالستناد إىل  أُعد  إنتاج املواد االنشطارية    ) وقف(ونعرض فيما يلي مشروع معاهدة        
وهو مـشروع بـديل   . املناقشات اليت دارت يف إطار الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية      

إدارة بوش  ذي النطاق احملدود والذي ال يتناول مسألة التحقق، واملقدم من            املعاهدة   ملشروع
  .٢٠٠٦مايو / أيار١٨إىل مؤمتر نزع السالح يف 

ميكن التحقق من تنفيـذها     دة  ـو إىل تفضيل معاه   ـة تدع ـاب قوي ـ هناك أسب  - التحقق
  : وهي كالتايل

إنتـاج  ) وقف(ز الثقة مبعاهدة    ق متفق عليها لتعزي   ـمن األساسي اختاذ تدابري حتق     •
 املواد االنشطارية؛

__________ 

يقصد باملواد االنشطارية، املواد اليت ميكنها اإلبقاء على تفاعل انشطاري متسلسل من الناحية العملية، وهي                )١(
 .يف املقام األول البلوتونيوم، واليورانيوم العايل التخصيب

 .www.ipfmlibrary.org/unga4875.pdf، ١٩٩٣ الم، ٤٨/٧٥قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  )٢(
، ٢٠٠٠خلتامية ملؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عـام              الوثيقة ا  )٣(

: ، انظر على سبيل املثال املوقع الشبكي التايل       ٣-١٥،  "١٢ إىل   ٨املادة السادسة والديباجة، الفقرات من      "
www.armscontrol.org/act/2000_06/docjun.asp. 
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إن الدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسـلحة              •
الضمانات الـشاملة للوكالـة     على براجمها النووية املدنية     أن ُتطبق   النووية قبلت   

.  النووية إىل أسـلحة    للتحقق من التزاماهتا بعدم حتويل املواد     الدولية للطاقة الذرية    
وقد أعرب الكثري من هذه الدول مراراً عن القلق ألن معاهدة عدم انتشار األسلحة          

من حيث ضعيف تنافسي وضع النووية تضع الدول غري احلائزة لألسلحة النووية يف  
تطوير طاقتها النووية ألغراض مدنية بالنظر إىل أن الدول احلائزة للسالح النـووي       

من شأن معاهدة ميكن    و. انات مماثلة تتعلق بأنشطتها النووية املدنية     ال ُتطالب بضم  
يف تصحيح أوجـه    أن تساعد كثرياً    إنتاج املواد االنشطارية    ) لوقف(التحقق منها   

 عدم املساواة تلك؛

وستقتضي الزيـادة   . إن االهتمام برتع السالح النووي قد جتدد يف اآلونة األخرية          •
ت النووية، توسيع نطاق عمليات التفتيش املتعلقة       الكبرية يف خفض حجم املخزونا    

وسيقدم التحقق الدويل مـن     . باألنشطة النووية يف الدول احلائزة لألسلحة النووية      
إنتاج املواد االنشطارية مسامهة هامة يف إنشاء نظام حتقـق          ) وقف(معاهدة  تنفيذ  

  .فعال من أجل تدابري نزع السالح النووي يف املستقبل
) وقـف (ق الدويل املعين باملواد االنشطارية أنه ميكن التحقق من معاهدة           ويرى الفري   

وبناًء على ذلـك، فـإن      . إنتاج املواد االنشطارية بفعالية شأهنا شأن معاهدة عدم االنتشار        
كما هو احلال يف معاهـدة عـدم انتـشار          و. يقضي بإجراء عملية حتقق   مشروع معاهدتنا   

هدة يطلب إىل الوكالة الدولية للطاقة الذريـة أن تنفـذ           األسلحة النووية، فإن مشروع املعا    
بيد . )٤(ترتيبات التحقق الضرورية، لكن هذه الترتيبات غري منصوص عليها يف املعاهدة نفسها        

تقريرنـا  يف  ملقترحات  ويرد بعض هذه ا   . حمددة تتعلق بالتحقق  مقترحات  أن الفريق قد وضع     
(GFMR08) ٢٠٠٨العاملي املتعلق باملواد االنشطارية لعام 

)٥(.  
فالوكالة . سؤولية التحقق مبلوكالة الدولية للطاقة الذرية     ال مناص من أن تضطلع ا     و  

لديها جتربة واسعة يف ميدان تفتيش املنشآت النووية واملواد النووية، مبا يف ذلك يف الـدول                 
ت الضمانات احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف معاهدة عدم االنتشار وذلك يف إطار اتفاقا

وإن التزامات الدول احلائزة لألسلحة النوويـة يف إطـار          . الطوعية اليت أبرمتها هذه الدول    
إنتاج املواد االنشطارية ستتداخل بشدة مع التزامات الدول غـري احلـائزة            ) وقف(معاهدة  

قدم تتستزداد أوجه التماثل بينها بقدر ما       لألسلحة النووية يف إطار معاهدة عدم االنتشار، و       

__________ 

قية األسلحة الكيميائية واملعاهدة بشأن احلظر الشامل للتجارب النووية يتضمن          باملقابل فإن نص كل من اتفا      )٤(
 .أحكاماً واسعة النطاق بشأن التحقق

)٥( Global Fissile Material Report 2008: Scope and Verification of a Fissile Material (Cutoff) Treaty, 

available at www.fissilematerials.org. 
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وقد تبدأ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبشورة خرباء وطنـيني،  . عملية نزع السالح النووي 
  . إنتاج املواد االنشطارية) وقف(معاهدة إهناء صياغة بوضع بروتوكول منوذجي قبل 

إدارة الـضمانات يف    توسـيع أنـشطة     ولالضطالع باملسؤوليات اجلديدة، سيتعني       
، لكن هـذا    وسيستلزم األمر توفري متويل إضايف    . كبريةبدرجة  ة الذرية   الوكالة الدولية للطاق  
جداً إذا ما قورن على سبيل املثال بتكلفة برامج األسـلحة النوويـة أو              التمويل يظل حمدوداً    
  .)٦(بإنتاج الطاقة النووية

إنتاج املـواد االنـشطارية     ) وقف( ميكن أن تركز معاهدة      - املخزونات املوجودة من قبل   
االنشطارية املستخدمة ألغراض صنع    أي إنتاج يف املستقبل للمواد      رة حصرية على وقف     بصو

األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى، أو ميكنها أن تتضمن أيضاً تعهـدات              
وغري املخصصة  خمزونات املواد االنشطارية املوجودة من قبل       أال ُتستخدم يف صنع األسلحة      ب

، مبا يف ذلك املخزونات املستخدمة لألغراض املدنية، واملخزونات املعلن عن           حةإلنتاج األسل 
أهنا فائضة عن احتياجات األغراض العسكرية، وخمزونات اليورانيوم العايل التخصيب املعلـن        

  . واملفاعالت العسكرية األخرىةالبحريالقطع عن أهنا تستخدم كوقود ملفاعالت دفع 
، فإن إنتاج املواد االنشطارية لألغراض املدنية       من تنفيذها ميكن التحقق   ويف معاهدة     

يف املستقبل سيخضع يف مجيع األحوال  لضمانات من أجل منع استخدام هذه املواد يف صنع                
موجودة من قبل وغري خاضعة     وإن االحتفاظ بصورة منفصلة مبواد انشطارية مدنية        . األسلحة

ة بضمانات يف إطار هذه املعاهدة من شأنه أن         تكون مشمول لضمانات ومواد انشطارية مدنية     
وسيكون من األفضل أن ُيطلب من البلدان أن حتدد منذ البداية ما            . يعقد املهمة دون موجب   

هي املواد االنشطارية املوجودة من قبل اليت ترغب يف االحتفاظ هبا لصنع األسلحة وأن تضع               
وبناًء على ذلك، فإن مشروع املعاهدة      . مجيع املواد االنشطارية األخرى حتت ضمانات دولية      

الذي أعده الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية يطلب إىل الدول أن تفصل املواد العسكرية              
  . عن املواد املتاحة يف قطاعاهتا النووية املدنية قبل أن تدخل املعاهدة حيز النفاذ يف تلك الدول

ن تعلن للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن       ويطلب مشروع املعاهدة أيضاً إىل الدول أ        
املواد االنشطارية املستخدمة يف صنع األسلحة الفائضة عن احتياجاهتا العسكرية، إضـافة إىل             

__________ 

 مليار دوالر   ٠,١١٥ ما قدره    ٢٠٠٧الوكالة الدولية للطاقة الذرية املتعلقة بالضمانات يف عام         بلغت نفقات    )٦(
 ١-، اجلـدوالن ألـف      ة الدولية للطاقة الذرية   ـ الصادر عن الوكال   ٢٠٠٧التقرير السنوي لعام    أمريكي،  

وية والـربامج ذات    وبلغت تقديرات نفقات الواليات املتحدة األمريكية املتعلقة باألسلحة النو        . ٢-وألف  
 Stephen Schwartz and Deepti مليـار دوالر أمريكـي،   ٥٢,٨ ما قيمته ٢٠٠٨الصلة يف السنة املالية 

Choubey, Nuclear Securityspending: Assessing Costs, Examining Priorities (Carnegie 

Endowment, 2009) . سـنتات لكـل   ٠,٠٠٤قيمته ويقابل مبلغ مائة مليون دوالر أمريكي يف العام ما 
ساعة من الطاقة النووية، أي زهاء واحد يف األلف من تكلفة توليد الكهرباء بالطاقة النووية مـن                 /كيلوواط

 ,Energy، ٢٠٠٧ساعة من الطاقة الكهربائية النوويـة املنتجـة يف عـام    / مليار كيلوواط٢,٦٠٨أجل 

Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2030 (IAEA. 2008), Table 4. 
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أو الثنائيـة أو    أحادية اجلانب   الناجتة عن تدابري نزع السالح النووي       مستقبالً  املواد الفائضة   
  . راف الوكالةاملتعددة األطراف وأن تضع هذه املواد حتت إش

وميكن أيضاً إنشاء نظام يضع حتت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذريـة املـواد                
البحريـة أو   لـدفع مفـاعالت القطـع       نة لالستخدام يف املستقبل كوقود      زَّاالنشطارية املخ 

اليورانيـوم  إذا مت إنتاج وجيب على أي حال إنشاء هذا النظام  . املفاعالت العسكرية األخرى  
إنتـاج املـواد    ) وقف(ل معاهدة   ويل التخصيب ألغراض املفاعالت العسكرية بعد دخ      العا

  .االنشطارية حيز النفاذ
ونعرض فيما يلي مشروع املعاهدة الذي أعده الفريـق الـدويل املعـين بـاملواد                 

االنشطارية مادة مادة باخلطوط املائلة داخل األطر تتبعها عند االقتـضاء شـروح مـوجزة               
  .  قمنا بتحديدهاللخيارات اليت
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  مشروع املعاهدة وشروحه مادة مادة    

  الديباجة    
  ،")بالدول األطراف"املشار إليها فيما يلي (إن الدول األطراف يف هذه املعاهدة   
أخطار ال مثيل هلـا     ملا كانت متأكدة من أن األسلحة النووية تنطوي على            )أ  

لألسلحة النووية، ومنع   حتقيق اإلزالة التامة    من أن هناك حاجة إذن إىل       على البشرية والبيئة و   
  انتشار املزيد من األسلحة النووية ومنع اإلرهاب النووي،

 يف تسهيل وقف صنع األسلحة النووية، وتصفية املخزونـات          رغبةً منها و  )ب  
  ناهتا الوطنية، امن ترسإيصاهلا املوجودة، وإزالة األسلحة النووية ووسائل 

ركة مجيع الدول يف معاهـدة حظـر إنتـاج املـواد            أن مشا بثقة منها   و  )ج  
مراعاة مع  االنشطارية ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى،           
األسـاس  اهلدفني املتمثلني يف نزع السالح وعدم االنتشار على حٍد سواء، سيفيد يف إرساء              

تحويـل  الاألسلحة النووية عن طريق     ال رجعة فيه للمخزونات املتوافرة لصنع       إلجراء خفض   
  ،للمواد االنشطارية إىل مواد غري صاحلة لصنع األسلحة أو التخلص منهاالنهائي 

واالتفاقات املربمـة   املعنية  اليت تنفذها الدول     بأن اإلجراءات    اً منها عاقتناو  )د  
كيفية ك املواد، و  مبخزوناهتا من املواد االنشطارية، مبا يف ذلك حجم تل        فيما يتعلق   فيما بينها   

  ،يف حتقيق أهداف هذه املعاهدةتدبريها ومحايتها، ستسهم 
أال يسهم االستخدام السلمي للطاقة النوويـة يف صـنع          هي حريصة على    وإذ    )ه  

 من حتويلـها    أن تكون املواد االنشطارية املستخدمة ألغراض سلمية حمميةً       على  األسلحة النووية و  
 صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخـرى أو  أو سرقتها ألغراض استخدامها يف 

  ،اخلصوصإذ هي مقتنعة بأن إقامة تعاون دويل وثيق أمر ضروري يف هذا ألغراض غري معروفة، و
وإذ ترغب يف هذا اخلصوص يف خفض استخدام اليورانيوم العايل التخصيب   )و  

ية إىل أدىن حد ممكن والتخلي عـن        غري صنع املتفجرات العسكر   ألغراض سلمية وألغراض    
هذا االستخدام مع مرور الوقت والسعي إىل إضفاء الطابع العاملي على االلتزام الذي قطعتـه               

فصل املـستخدم   ن باحلد من خمزونات البلوتونيوم امل     ١٩٩٧البلدان يف عام    بعض  على نفسها   
  .‘١‘ألغراض مدنية

  ـــــــ
يكا وسويسرا والصني وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى          االحتاد الروسي وأملانيا وبلج     ‘١‘    

 الصادرة عن   INFCIRC/549وآيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية واليابان، انظر الوثيقة         
  .الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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لوكالة املشار إليها فيما يلي با    (وإذ تسلّم بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية          )ز  
  هي اهليئة املناسبة للقيام بعملية التحقق من هذه املعاهدة،) الدولية

مجيع املواد النووية املوجودة يف كل الدول       قد عقدت العزم على أن ختضع       و  )ح  
  .تدرجيياً لتدابري حتقق فعالة تكون شاملة وغري متييزية

  :قد اتفقت على ما يلي  
 ويف هـذه احلالـة      ،ءمتها لسياق أوسع  مالهدف املعاهدة ومدى    توضح الديباجة     

صواب اختاذ تـدابري يف     املتمثل يف نزع السالح النووي، كما تبني مدى است        لهدف النهائي   ل
مـستقاة مـن    باملوضوع  تستخدم لغة تطلعية ذات صلة      هي  و. املستقبل لتحقيق هذا اهلدف   

  . ذات صلة باملوضوعمعاهدات وقرارات وإعالنات أخرى
طار األسلحة النووية وما يترتب عليها من حاجة إىل العمل على اختـاذ             أخشرح  ت  )الفقرة أ 

  .تدابري لرتع السالح النووي ولعدم االنتشار ومنع اإلرهاب النووي
 تشري إىل األهداف الرئيسية للمعاهدة، وهي اإلسهام يف وقف إنتاج األسـلحة             )الفقرة ب 

ُيشار أيضاً يف هذه الفقرة إىل ضرورة       و. النووية اجلديدة، وتفكيك األسلحة النووية املوجودة     
وهذه األهداف منـشودة أيـضاً يف       . تدمري املنظومات املخصصة إليصال األسلحة النووية     

  .معاهدة عدم االنتشار
 تؤكد استصواب مشاركة مجيع الدول يف معاهدة تضع حـداً إلنتـاج املـواد               )الفقرة ج 

صورة ال رجعة فيها إىل أغراض غري       االنشطارية ألغراض صنع األسلحة وتنص على حتويلها ب       
  .صنع األسلحة أو التخلص منها

تشري إىل أن املعاهدة ال تشمل التزامات حمـددة بـاإلعالن عـن أحجـام                )الفقرة د 
املخزونات املوجودة من املواد االنشطارية املتاحة لصنع األسلحة النووية أو خبفض هذه 

الثنائية واملتعددة األطراف املتعلقة هبذه     بيد أهنا تؤكد بشدة أن االتفاقات       . املخزونات
اإلعالنات وبالتخفيضات املربمة بني الدول املعنية ستساعد كثرياً يف حتقيـق أهـداف             

  .املعاهدة  هذه
 تؤكد احلاجة إىل ضمان أال يسهم استخدام الطاقة النووية ألغـراض سـلمية يف               )هالفقرة  

ط أيضاً باملناقشات املكثفة اليت دارت يف       وهذا هدف عام لكنه يرتب    . تصنيع األسلحة النووية  
السنوات األخرية بشأن وضع بدائل متعددة األطراف للربامج النووية الوطنيـة املخصـصة             

وتؤكد الفقـرة أيـضاً     . لتخصيب اليورانيوم وختزين الوقود النووي املستنفد وإعادة معاجلته       
يف مجيع هذه القضايا، يلزم توثيـق  و. احلاجة إىل توفري محاية مادية شديدة للمواد االنشطارية     

  .أواصر التعاون الدويل، وال سيما إذا اتسع نطاق استخدام الطاقة النووية يف العقود القادمة
 تشري إىل األخطار الشديدة الناشئة عن استخدام املواد االنشطارية يف دورة الوقـود              )الفقرة و 

بني استخدامات الطاقة النووية ألغراض     النووي سيما أن هذا االستخدام قد ُيلغي احلد الفاصل          
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وينبغي التخلص تدرجيياً من استخدام اليورانيوم العـايل   . سلمية وصنع األجهزة املتفجرة النووية    
مبا يف ذلك من جانـب  (التخصيب، الذي ميكن أن ُيسّهل نسبياً صنع األجهزة املتفجرة النووية   

نتاج الطاقة الكهربائية، وميكن االستعاضة عنه      ، والذي ال يلزم إل    )جهات فاعلة غري تابعة للدولة    
وينطبق ذلك على اسـتخدام     . تدرجيياً باليورانيوم املنخفض التخصيب يف استخداماته األخرى      

وتشدد الفقرة  ). مفاعالت الدفع باألساس  (اليورانيوم العايل التخصيب يف املفاعالت العسكرية       
فصل يف دورة الوقود املـدين إىل أدىن حـد          أيضاً على ضرورة خفض خمزونات البلوتونيوم املن      

وهناك الكثري مما يلـزم     . ممكن، باإلشارة إىل التزام أخذته على عاتقها جمموعة من الدول املعنية          
القيام به يف هذا اجملال بالنظر إىل أنه على الرغم من هذه االلتزامات، فـإن املخـزون العـاملي              

ة والذي ميكن اليوم استخدامه يف صنع األسـلحة         للبلوتونيوم املنفصل املستخدم ألغراض مدني    
يعادل تقريباً خمزونات البلوتونيوم املستخدم يف صنع األسلحة وميكنه أن يصبح يف وقت قريب              

  .أكرب حجماً ألن املخزونات املستخدمة لصنع األسلحة آخذةٌ يف االخنفاض
تتوىل تنفيذ تـدابري التحقـق       تذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينبغي هلا أن           )الفقرة ز 

ومبا أن تدابري التحقق هذه هي نفسها أو هي تشكل تكملة           . املنصوص عليها يف هذه املعاهدة    
لتدابري الضمانات القائمة اليت تطبقها الوكالة الدولية بالفعل يف الدول غري احلائزة لألسـلحة              

شاء منظمة جديـدة ُتعـىن   مبوجب معاهدة عدم االنتشار، فسيكون من غري اجملدي إطالقاً إن 
  .بالتحقق يف إطار هذه املعاهدة

 تؤكد اهلدف املتمثل يف إخضاع مجيع املواد االنشطارية يف مجيع الدول تـدرجيياً              )الفقرة ح 
وال ميكن حتقيق ذلك بالكامل إال عند نزع الـسالح النـووي            . لنظام التحقق الصارم نفسه   

  .حنو حتقيق هذا اهلدفبشكل شامل، لكن هذه املعاهدة هي خطوة هامة 

  التعهدات األساسية: املادة األوىل
تتعهد كل دولة بأال تنتج مواد انشطارية من أجل صـنع األسـلحة              ١- املادة األوىل 

  النووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى؛
تتعهد كل دولة طرف بأال تقتين مواد انشطارية مـن أجـل صـنع               ٢- املادة األوىل 
وبأال تنقل مثل هذه   ووية أو األجهزة املتفجرة النووية األخرى من أي مصدر          األسلحة الن 

  إىل أي جهة متلقية؛املواد 
فز أو تشجع أي جهة بـأي       حت أو   بأال تساعد تتعهد كل دولة طرف      ٣- املادة األوىل 

  شكل من األشكال على املشاركة يف أي نشاط حمظور مبوجب هذه املعاهدة؛
 مرافقها املستخدمة إلنتاج املواد     بأن ُتعطِّل هد كل دولة طرف إما      تتع ٤- املادة األوىل 

بأن ، وإما   إن استطاعت ذلك  ،   على وجه السرعة وتفكّكها    وقف تشغيلها تاالنشطارية و 
صر استخدامها يف أغراض سلمية أو أغراض ال تتعلق بصنع          حت تشكيل هذه املرافق و    تعيد

  .األجهزة املتفجرة العسكرية
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تتعهد كل دولة طرف بأن تعلن للوكالة الدولية للطاقة الذريـة عـن              ٥- املادة األوىل 
مجيع املواد االنشطارية وبأال تستخدم هذه املواد ألغراض صنع األسـلحة النوويـة أو              

  :األجهزة املتفجرة النووية األخرى كالتايل
  املواد اليت توجد يف قطاعها النووي املدين؛ '١'
  احتياجات مجيع األغراض العسكرية؛املواد املعلن عن أهنا فائضة عن  '٢'
  .املواد املعلن عن استخدامها يف املفاعالت العسكرية '٣'

تتعهد كل دولة طرف ُتجري ختفيضاً على خمزوهنا من األسلحة النووية    ٦- املادة األوىل 
أن تعلن عن املواد االنشطارية اليت تسترجعها من تلك األسلحة كفائض عن احتياجات             

  .أغراض صنع األسلحة

.  اإلنتاج املنـصوص عليهـا يف املعاهـدة        وقفحتدد هذه املادة التزامات      ١- املادة األوىل 
 األسـلحة أو  اليت ُتستخدم مباشـرة يف صـنع   املواد االنشطارية   على  نتاج  اإلويقتصر حظر   

 بعض الدول ختتار فـصل      وهذا احلكم يأخذ يف االعتبار    . األجهزة املتفجرة النووية األخرى   
أو إنتاج اليورانيوم العـايل   /من أجل إعادة استخدامه يف مفاعالت الطاقة املدنية و        البلوتونيوم  

أو مفـاعالت إنتـاج   / البحرية و القطعفاعالت دفعمل استخدامه كوقود التخصيب من أجل    
 املعاهدة حيز النفـاذ جيـب أن خيـضع          دخولوأي إنتاج للمواد االنشطارية بعد      . التريتيوم

ظر إنتـاج املـواد     أن حت وميكن ملعاهدة أبعد مدى     .  للطاقة الذرية  لضمانات الوكالة الدولية  
  .ميع األغراضجب فيما يتعلق أكرب من األغراض العسكرية بل فيما يتعلق بطائفةاالنشطارية 
 فهي تضيف إىل    إىل منع االلتفاف على أحكام االتفاقية،      هذه املادة    هتدف ٢- املادة األوىل 

، وسـائل أخـرى   بواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة       شراء امل  علىمنع اإلنتاج حظراً    
لدولة السـتخدامها  تابعة ل فاعلة غري جهات إىل دول أخرى أو وكذلك على نقل هذه املواد 

دولـة إىل    من مواد انشطارية    فقد سبق، حسب بعض التقارير، أن ُنقلت      . يف صنع األسلحة  
  .  الستخدامها يف صنع األسلحةأخرى

عدم مساعدة أو حفز أو تـشجيع دولٍ أخـرى أو           ب اً يقضي تضيف شرط  ٣- املادة األوىل 
  .لدولة على املشاركة يف األنشطة احملظورة مبوجب املعاهدةتابعة ل فاعلة غري جهات

 مرافق إعادة املعاجلة ومصانع التخصيب الـيت        ُتحّولتشترط هذه املادة أن      ٤- املادة األوىل 
راض صنع األسلحة إىل مرافق إلنتاج مواد تستخدم        اسُتخدمت إلنتاج املواد االنشطارية ألغ    

وقـف  ُيصنع األجهزة املتفجرة أو أن ُتغلق أبواهبا و       عسكرية غري   ألغراض مدنية أو ألغراض     
 مرافق إنتاج غري ضرورية     أال تكون هناك  والغرض هو   .  وأن تفكك يف هناية املطاف     نشاطها
  . لتشغيل االحتياطيل جاهزةً

 للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مجيـع        بأن ُتعلن الدول األطراف   تقضي   ٥- املادة األوىل 
 غري املخصصة ألي استخدامات ممكنة     يف صنع األسلحة أو      غري املستخدمة املواد االنشطارية   
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علن هبا الدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطراف        ُتاألسلحة بالطريقة نفسها اليت     صنع  يف  
وحيدد البلد بتقدميه هلذا اإلعالن     . حبوزهتا املواد االنشطارية اليت     يف معاهدة عدم االنتشار عن    
  . صنع األسلحةغريخمزوناته املستخدمة ألغراض 

 املواد االنشطارية اليت توجـد   تقضي بأال تستخدم األطراف   ‘ ١‘-٥- املادة الفرعية األوىل  
ودون . حة النوويـة   صنع األسل  ألغراض املدنية وقت دخول املعاهدة حيز النفاذ        ايف قطاعاهت 
اليت أُنتجت قبل   و ميكن أن تستخدم املواد االنشطارية املوجودة يف القطاع املدين           ،هذا االلتزام 

 يف صنع األسلحة النوويـة، وسـيكون مـن           بالنسبة إىل بلد ما    دخول املعاهدة حيز النفاذ   
النـشطارية  ألغراض التحقق، اختاذ إجراءات معقدة تتمثل يف الفصل بني املواد ا           ،الضروري

املوجودة يف القطاعات املدنية حبسب ما إذا كانت أُنتجت قبل بدء نفاذ املعاهدة أو بعـده،                
 لذلك، ُيفّضل أن يقوم كل بلد معين، قبل انضمامه إىل املعاهـدة،           . ومتابعة هذه اإلجراءات  

 لـصنع   تفظ خبيار اسـتخدامها   حيريد أن   ُيبفصل مجيع املواد االنشطارية املوجودة سابقاً اليت        
وعلى حد علم الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية، فإن مجيع مواد البلوتونيوم             . األسلحة

 األسلحة لتمييزها عن املواد املستخدمة ألغـراض        ألغراض صنع اليت فُصلت بصورة أساسية     
 وللحيلولة. ٢٣٩- يف املائة من نظري البلوتونيوم     ٩٠ نسبة تتجاوز    حتتوي على الوقود النووي   

 ٢٣٩- يف املائة من نظري البلوتونيـوم      ٩٠أقل من   نسبة  دون استخدام بلوتونيوم حيتوي على      
  . لصنع األسلحة، ينبغي إدراجه يف البلوتونيوم املعلن عن استخدامه لألغراض املدنية

تقتضي هذه املادة أن تظل مجيع املواد االنشطارية املعلن عن           ‘٢‘-٥- املادة الفرعية األوىل  
ة عن احتياجات أغراض صنع األسلحة واألغراض العسكرية األخرى كما هي عليه            أهنا فائض 

وقد التزم االحتاد الروسي واململكة املتحـدة والواليـات املتحـدة           . بصورة ال رجعة فيها   
 بأن تظل تلك املواد كـذلك بـصورة         ،ذه اإلعالنات هب قامتاألمريكية، وهي البلدان اليت     

تزام جمدداً إحدى اخلطوات الثالث عشرة املتفق عليها يف مؤمتر        ويؤكد هذا االل  . رجعة فيها  ال
اختاذ مجيـع الـدول    ": أال وهي٢٠٠٠استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لعام  

احلائزة لألسلحة النووية ترتيبات للقيام بأسرع ما ميكن عملياً بإخضاع املواد االنشطارية اليت             
زمة لألغراض العسكرية للتحقق من جانب الوكالة الدولية للطاقة يقرر كلٍ منها أهنا مل تعد ال

الذرية أو ألي حتقق دويل آخر مناسب، وترتيبات الستخدام هذه املواد يف األغراض السلمية،   
  .)٧("لضمان بقاء هذه املواد بعيداً عن الربامج العسكرية بصفة دائمة

حدة األمريكية عن خمزون كـبري مـن         أعلنت الواليات املت   ‘٣‘-٥-املادة الفرعية األوىل    
اليورانيوم العايل التخصيب بوصفه فائضاً عن احتياجات االستخدام يف صنع األسلحة، لكنها            

. احتفظت جبزء كبري منه من أجل استخدامه يف املستقبل كوقود ملفاعالت دفع القطع البحرية         
، الفصل GFMR08انظر (لحة  والكميات املعنية مماثلة لتلك اليت تدخل يف نطاق خمزونات األس         

__________ 

، الوثيقة اخلتاميـة  ،  ٢٠٠٠مؤمتر األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية الستعراض املعاهدة عام             )٧(
 .٢٠٠٠، نيويورك، )اجلزءان األول والثاين (NPT/CONF.2000/28اجمللد األول، 
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وميكن أن تشكل عقبة أمام ختفيضات إضافية مامل ُيمنع استخدامها ألغراض صـنع             ) األول
فيمكنها أيضاً أن حتتفظ بـاليورانيوم العـايل   . وقد تقوم دولٌ أخرى بالعملية ذاهتا   . األسلحة

املعاهـدة،  التخصيب لتزويد املفاعالت بالوقود من أجل أغراض عسكرية أخرى ال حتظرها            
وتقضي هذه الفقرة الفرعية بأال ُتستخدم      . مثل إنتاج التريتيوم ألغراض صنع األسلحة النووية      

تلك املادة، حىت يف حال االحتفاظ هبا ألغراض عسكرية، يف صـنع األسـلحة النوويـة أو             
  . األجهزة املتفجرة النووية األخرى

ملواد االنـشطارية الفائـضة عـن       تقضي بأن تعلن الدول األطراف عن ا       ٦-املادة األوىل   
احتياجات استخداماهتا العسكرية والناشئة عن التخفيضات اجملراة على خمزونات تلك الدول           
من الرؤوس النووية يف إطار إجراءات متخذة من جانب واحد أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية               

 غري مصنفة حتت نفس     وميكن أن توضع هذه املواد بعد حتويلها إىل مواد        . أو متعددة األطراف  
وميكنها أيضاً أن ختضع إلشراف الوكالة      . ضمانات الوكالة الدولية املنطبقة على املواد املدنية      

انظـر  (الدولية يف مرحلة أبكر مع اختاذ ما يلزم من ترتيبات حلمايـة املعلومـات املـصنفة         
GFMR08   راض مدنيـة   وميكن أن تستخدم هذه املواد يف مرحلة الحقة إما ألغ         ). ٦، الفصل

  انظر أيضاً املناقـشة املتعلقـة باملـادة        (وإما ألغراض غري صنع األجهزة املتفجرة العسكرية        
  ).ج أدناه-‘٢‘-٣-الثالثة

  التعاريف: املادة الثانية
  :‘٢‘ُيقصد بعبارة املواد االنشطارية ما يلي" -١- املادة الثانية

تثناء البلوتونيوم الذي حيتـوي      باس ، أّياً كان حمتواه من النظائر     بلوتنيومال  ´١´  
  ٢٣٨- يف املائة أو أكثر من البلوتونيوم٨٠على نسبة 

 ٢٣٣-أو اليورانيـوم / و٢٣٥-اليورانيوم الذي حيتوي على اليورانيـوم      ´٢´  
  .‘٣‘٢٣٥- يف املائة من اليورانيوم٢٠بتركيز مرجح يعاِدل أو يزيد عن نسبة 

ها لتصنيع األسلحة النووية على     أي مواد انشطارية أخرى ميكن استخدام        ´٣´  
  .النحو املتفق عليه يف بروتوكول يلحق هبذه املعاهدة

  .املواد اليت حتتوي على أي تركيبة من العناصر املذكورة  ´٤´  
  :ما يلي" ُيقصد بعبارة إنتاج املواد االنشطارية" -٢- املادة الثانية

ّععة عن طريق عملية إعادة     فصل املواد االنشطارية عن املواد النووية املش        ´١´  
  املعاجلة أو أي عملية أخرى

 يف أي خليط    ٢٣٣- واليورانيوم ٢٣٥-زيادة التركيز املرجح لليورانيوم     ´٢´  
   يف املائة٢٠من نظائر اليورانيوم إىل مستوى يعادل أو يزيد عن نسبة 

 عن طريق أي عملية من      ٢٣٩-زيادة حمتوى البلوتونيوم من البلوتونيوم      ´٣´  
  ليات فصل النظائرعم
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أي مرفق قادر على إنتاج أكثـر مـن        " ُيقصد بعبارة مرفق اإلنتاج   " -٣- املادة الثانية 
  .كمية معنوية من املواد االنشطارية يف العام] ُعشر[

  ــــــــــ
مسرد ضمانات الوكالة الدولية    : يف" لالستعمال مباشرة "انظر التعريف املقابل للمواد القابلة        ‘٢‘

 ,International Nuclear Verification Series, No. 3، ٢٠٠١الذريـة، طبعـة   للطاقـة  

International Atomic Energy Agency, Vienna, 2002, §4.25،  
 F235 + (5/3) F233, where F235 is the fraction of U-235: عامل الترجيح هو كالتـايل   ‘٣‘

atoms in the mix and F233 the fraction of U-233 atoms.  
  

 يطابق تعريف البلوتونيوم التعريف الذي حددتـه الوكالـة          ‘١‘-١- املادة الفرعية الثانية  
املـادة  "بأهنـا   " القابلة لالستخدام املباشر  "الدولية للطاقة الذرية والذي يعرِّف املادة النووية        

 زيـادة   النووية اليت ميكن أن ُتستخدم لصنع األجهزة املتفجـرة النوويـة دون حتويـل أو              
 يف املائة من نظـري      ٨٠وُيستخدم البلوتونيوم الذي حيتوي على نسبة تزيد عن         . )٨("إخصاب
 يف املولدات الكهربائية احلرارية من أجل التطبيقات الفضائية والتطبيقـات           ٢٣٨-البلوتونيوم

دة األخرى ويولِّد كثرياً من حرارة االحنالل اإلشعاعي حبيث ُيعترب غري قابل لالستخدام كمـا          
  .لصنع األسلحة

 ُتعرِّف الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلـيط نظـري          ‘٢‘- ١-  املادة الفرعية الثانية  
 يف املائة أو أكثر يف نظري ٢٠ بنسبة املخصبني  ٢٣٨-  ونظري اليورانيوم  ٢٣٥- اليورانيوم
وُتعـرِّف أيـضاً نظـري    . )٩("لالستخدام املباشر" على أنه مادة قابلة   ٢٣٥- اليورانيوم

بيد أهنا مل حتدد أي خليط مـن        . )١٠( كمادة قابلة لالستخدام املباشر    ٢٣٣- ورانيومالي
 قابالً لالستخدام املباشر يف     اعتباره ميكن   ٢٣٣- نظائر اليورانيوم حيتوي على اليورانيوم    

 مع  ٢٣٣-  يف املائة من اليورانيوم    ١٢ أن خليطاً حيتوي على نسبة       ومبا .صنع األسلحة 
 ٢٠لة احلرجة نفسها اليت حيتوي عليها خليط مركّب من نسبة  الكتله ٢٣٨- اليورانيوم

__________ 

 . السابقمسرد ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، املرجع )٨(

 .املرجع نفسه )٩(
اختبـار ميـت     (١٩٥٥أبريل  / نيسان ١٥أجرت الواليات املتحدة األمريكية اختباراً للسالح النووي يف          )١٠(

)MET (    يف سلسلة تيبوت)Teapot ((      بقـوة   ٢٣٣-باستخدام نواة مركبة من البلوتونيوم ونظري اليورانيوم 
ورمبا هناك اختبارات أخرى    . org.nuclearweaponarchive.www:  كيلوطناً، انظر املوقع الشبكي    ٢٢تبلغ  

 T. B. Cochran, W. Arkin, and M. M. Hoenig, U.S. Nuclear Forces؛ ٢٣٣ -تستخدم نظري اليورانيوم 

and Capabilities, Nuclear Weapons Databook, Vol. 1, Ballinger, Cambridge, 1984, p. 23. See also, 

D. R. Tousley, C. W. Forsberg, and A. M. Krichinsky, “Disposition of Uranium-233,” 

International High-Level Radioactive Waste Management Conference, American Nuclear Society, 

Las Vegas, Nevada, 11–14 May 1998. 
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 مـن نفترض أن كـل ذرة      ، فإننا   ٢٣٨- اليورانيوم مع   ٢٣٥- انيوميف املائة من اليور   
  .)١١(٢٣٥-  ذرات من اليورانيوم٥/٣ ، أي٢٠/١٢ تعادل ٢٣٣- اليورانيوم

كثر شـيوعاً هـي     على الرغم من أن املواد االنشطارية األ      ‘ ٣‘-١- املادة الفرعية الثانية  
 واألمرسيوم ميكن استخدامهما    ٢٣٧-اليورانيوم العايل التخصيب والبلوتونيوم، فإن النبتونيوم     

ألغراض صنع  [كمواد نووية بديلة    "أيضاً لصنع األسلحة، وبناء على ذلك يشار إليهما أحياناً          
لوقت احلاضـر   وال ُتعرَّف هذه املواد يف ا     . )١٢()، التذييل GFMR08انظر املرجع   " (]األسلحة

خاصة يف النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكما أهنا          " كمواد قابلة لالنشطار  "
 املربم بني   INFCIRC/153غري مشمولة بضمانات الوكالة يف إطار اتفاق الضمانات النموذجي          

  .الوكالة والدول غري احلائزة لألسلحة النووية
  :املادة إنتاج املواد االنشطارية على النحو التايل ُتعرِّف هذه ٢- املادة الثانية
  فصل املواد النشطارية عن املادة النووية املشععة؛  •
 ٢٣٣- أو نظري اليورانيوم  / و ٢٣٥- ختصيب اليورانيوم يف نظري اليورانيوم      •

  ؛ ٢٣٥-  يف املائة أو أكثر من اليورانيوم٢٠بنسبة 
  .٢٣٩- ختصيب البلوتونيوم يف نظري البلوتونيوم  •
وال يتمثل األثر املنشود يف حظر إنتاج اليورانيوم العايل التخـصيب أو البلوتونيـوم                

ألغراض صنع األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية فحسب، وإمنا أيـضاً يف حظـر               
مواصلة ختصيب اليورانيوم العايل التخصيب أو البلوتونيوم املوجـودين سـابقاً لألغـراض             

التايل، ال جيوز لدولة طرف أن تقوم، على سبيل املثال، بزيادة حمتوى اليورانيوم             وب. املذكورة
 يف  ٩٠ يف املائة إىل     ٢١ من   ٢٣٥-العايل التخصيب وغري املشمول بالضمانات من اليورانيوم      

ع األجهزة املتفجرة النووية، أو أن تقوم بزيادة حمتوى البلوتونيـوم مـن             ـاملائة ألغراض صن  
 بيد أنه سيكون من املسموح تنقية املواد االنشطارية بطريقة كيميائية من            .)١٣(٢٣٩- نظريه

وميثل .  يف حالة البلوتونيوم املستخدم يف األسلحة      ٢٤١- منتجاهتا االحناللية، مثل األمرسيوم   
 ببساطة التحول الطبيعي من مادة نووية إىل        ٢٤١-  إىل أمريسيوم  ٢٤١- احنالل البلوتونيوم 

  .ا إنتاجاًأخرى وال ميثل فصله

__________ 

 وخليط اليورانيوم   ٢٣٨-اليورانيوم  /٢٣٥-ات اليت تبيِّن الكتل احلرجة خلليط اليورانيوم        انظر كمثال املنحني   )١١(
 Jungmin Kang and Frank von:  حبسب نسبة التخصيب، يف املرجـع التـايل  ٢٣٨-اليورانيوم /٢٣٣-

Hippel, “U-232 and the Proliferation-resistance of U-233 in Spent Fuel,” Science & Global 

Security, Vol. 9, 2001, Figure 7. 
)١٢( IAEA Safeguards Glossary, op. cit., §4.18 and §4.19. 
 .الثمانينات طّورت الواليات املتحدة األمريكية عملية ختصيب البلوتونيوم بالليزر يف خمترب ليفرمور الوطين يف )١٣(
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حتدد املرافق اليت ميكنها أن تنتج مواد انشطارية، أي مرافق التخصيب وإعادة             ٣- الثانية املادة
وسيتعني حتديد عتبة معينة    . املعاجلة، مبا يف ذلك اخلاليا الساخنة ذات القدرة على إعادة املعاجلة          

 ميكنها أن تفصل النظائر لكن      لقدرات اإلنتاج الستبعاد مرافق األسر، مثل املطيافات الكتلية اليت        
وإذا أضيفت مواد انشطارية أخرى، فسيكون من الـضروري للوكالـة           . مبعدالت متدنية جداً  

، ٢٣٧-وفيمـا خيـص النبتونيـوم     . الدولية للطاقة الذرية أن حتدد كمية معنوية يف كل حالة         
كمواد "لذرية حالياً   ، اليت تعّرفها الوكالة الدولية للطاقة ا      ٢٤٣-، واألمرسيوم ٢٤١-واألمرسيوم
 كيلوغراماً  ٦٠ كيلوغراماً، و  ٦٠، فإن الكتل احلرجة دون غطاء عاكس تبلغ زهاء          "نووية بديلة 

 دون  ٢٣٥-وعلى سبيل املقارنة فإن الكتلة احلرجة لليورانيـوم       .  كيلوغرام على التوايل   ٢٠٠و
  .راماً كيلوغ٢٥ كيلوغراماً وحتدد الكمية املعنوية مبا قدره ٥٠عاكس تبلغ زهاء 

  التحقق -الثالثة املادة 
تتعهد كل دولة طرف بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية            -١-املادة الثالثة 
  .اللتزاماهتا مبوجب املادة األوىل على النحو الوارد يف هذه املادةامتثاهلا للتحقق من 
عاهدة على الـدول    ال تفرض التزامات حتقق إضافية مبوجب هذه امل         -٢-املادة الثالثة 

 الذرية، ويكـون     للطاقة األطراف اليت أبرمت اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية        
هذا االتفاق قد دخل حيز النفاذ ويفي مبتطلبات وثيقة الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة               

INFCIRC/153 (Corrected)    واليت لديها بروتوكول إضايف يفـي مبتطلبـات الوثيقـة ،
INFCIR/540 (Corrected)   إال إذا كانت تعتزم استخدام مواد انـشطارية ألغـراض ، 

الكمية املعنوية من   ] عشر[عسكرية غري صنع األجهزة املتفجرة، أو كان لديها أكثر من           
، ويف هذه احلالة يقتضي األمـر       ‘٣‘-١-املواد االنشطارية املشار إليها يف املادة الثانية        

  .ضمانات أو ترتيبات إضافية
تتعهد الدول األطراف اليت مل تربم اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة             -٣-ملادة الثالثة ا

الدولية للطاقة الذرية ومتلك كمية معنوية واحدة على األقل من املواد االنشطارية غـري              
املضمونة بقبول الضمانات يف اتفاق ضمانات مناسب ُيربم مع الوكالة الدولية للطاقـة             

 التزامات هـذه الـدول مبوجـب املـادة األوىل، مبـا يف ذلـك  الذرية للتحقق من  
  :االلتزامات التالية

عدم إنتاج املواد االنشطارية من أجل صنع األسلحة النووية أو األجهـزة              ‘١‘  
  :املتفجرة النووية األخرى والقيام هلذا الغرض مبا يلي

عدم استخدامها  تعطيل مرافق اإلنتاج ووقف تشغيلها وتفكيكها أو          )أ  
  إال ألغراض سلمية أو ألغراض غري صنع األجهزة املتفجرة العسكرية،

  .عدم إنتاج أي مواد انشطارية دون ضمانات  )ب  
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عدم حتويل املواد التالية ألغراض صنع األسلحة النووية واألجهزة املتفجـرة          ‘٢‘  
  :النووية األخرى أو ألغراض غري معروفة

  رية املدنية، مبا يف ذلك يف الوقود املستنفد،مجيع املواد االنشطا  )أ  
مجيع املواد االنشطارية املعلن عن أهنـا فائـضة عـن احتياجـات                )ب  

  األغراض العسكرية،
مجيع املواد االنشطارية املعلن عن أهنا تستخدم ألغراض عـسكرية            )ج

  .األجهزة املتفجرةصنع غري 
 ٢ت والترتيبات املشار إليها يف الفقـرتني        يبدأ التفاوض على االتفاقا     -٤-املادة الثالثة 

مـن  ]  يوماً ١٨٠[ من املادة الثالثة، باالستناد إىل اتفاق ضمانات منوذجي يف غضون            ٣و
وفيما خيص الدول اليت تـودع صـكوك تـصديقها أو           . دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ    

لترتيبات يبدأ يف   ، فإن التفاوض على هذه االتفاقات أو ا        يوماًً ]١٨٠[د مضي   انضمامها بع 
وُتجرى املفاوضات املتعلقة هبـذه االتفاقـات       . موعد أقصاه تاريخ إيداع هذه الصكوك     
وتدخل االتفاقات أو الترتيبات حيـز النفـاذ يف   . والترتيبات بالتشاور مع األمني التنفيذي    

شهراً بعد تاريخ بدء املفاوضات ما مل يقرر يف مؤمتر الدول األطراف            ] ١٨[موعد أقصاه   
  .خالف ذلك

 تدعو الدول األطراف يف املعاهدة إىل قبول الضمانات الالزمة للتحقق من            ١-املادة الثالثة   
بيد أن هناك التزامات يف املادة األوىل       . االلتزامات الرئيسية مبوجب املادة األوىل من املعاهدة      

وبناء . ٣-وىل  ال ميكن التحقق منها بسهولة عن طريق الضمانات كتلك الواردة يف املادة األ            
 هذه االلتزامات املنصوص عليها يف املادة األوىل واليت ينبغي أن           ٣-، ترد يف املادة الثالثة      عليه

  .تتحقق منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تسلّم بأن الدول األطراف اليت أبرمت اتفاق ضمانات شاملة أو كاملة النطـاق              ٢-املادة الثالثة   

 هي ،INFCIRC/153 (Corrected) اق النموذجي ملعاهدة عدم االنتشار يف الوثيقةباالستناد إىل االتف
 االنشطارية أو مرافق اإلنتـاج      فعالً دول مشمولة بالكامل بالضمانات املنطبقة على مجيع املواد        

وتشمل هذه الدول مجيع الدول غري احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف           . اليت أعلنت عنها  
  . )١٤(نتشار اليت لديها أنشطة نووية هامةمعاهدة عدم اال

__________ 

 احلائزة لألسلحة النوويـة اتفـاق     على الرغم من أن معاهدة عدم االنتشار تقتضي أن تربم مجيع الدول غري             )١٤(
ضمانات شاملة، فإن بعض الدول اليت ليس لديها أنشطة نووية هامة مل تربم بعد هذا االتفاق مع الوكالـة                   

 .الدولية للطاقة الذرية
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بيد أن التحقق الفعال من وقف اإلنتاج يقتضي أيضاً اختاذ تدابري لضمان عدم وجود                
. )١٥(وقد ُوضع الربوتوكول اإلضايف خصيصاً هلذا الغـرض       . أنشطة حمظورة غري معلن عنها    

اتفاق شـامل أن تـصّدق      من مجيع الدول اليت لديها       ٢-وبناء على ذلك تطلب املادة الثالثة     
وفيما خيص الدول غري احلائزة لألسـلحة النوويـة الـيت                         . أيضاً على الربوتوكول اإلضايف   

مل تصّدق بعد على الربوتوكول اإلضايف، فإن هذا هو التزامها اجلديد الوحيد مبوجب معاهدة              
  .إنتاج املواد االنشطارية) وقف(

 لألسلحة النووية اليت ُتقرر استخدام املواد االنشطارية        وفيما خيص الدول غري احلائزة      
باعتبار جواز هـذا    ) مثل دفع القطع البحرية   (ألغراض عسكرية غري صنع األجهزة املتفجِّرة       

انظـر    (االستخدام مبوجب معاهدة عدم االنتشار واتفاق الضمانات الشاملة الذي أبرمتـه            
 وضع ترتيبات خاصة للتحقق مـن أن هـذه          ، سيتعني )INCIRC/153 من الوثيقة    ١٤الفقرة  

وهذه املسألة تتناوهلا املناقـشة املتعلقـة باملـادة                       . املواد ال ُتستخدم من أجل صنع األسلحة      
  .ج-‘٢‘-٣-الثالثة 

وميكن توسيع نطاق تعريف املواد االنشطارية يف هـذه املعاهـدة ليـشمل نظـري                     
 ورمبا مواد أخـرى ميكنـها       ٢٤٣ - واألمريسيوم   ٢٤١ - واألمريسيوم   ٢٣٧ -النبتونيوم  

وال ختضع هذه املواد اليوم لضمانات الوكالـة الدوليـة          . إحداث تفاعل انشطاري متسلسل   
والنظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ال يشمل هذه املواد يف تعريفه            . للطاقة الذرية 

 إىل النظـام األساسـي يف هـذا        INFCIRC/153اخلاصة؛ وتستند الوثيقة    االنشطارية  للمواد  
وجملس احملافظني للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤهل إلضافة مواد تدخل يف نطاق       . اخلصوص

لكنـه مل   )  من النظام األساسي   ١- انظر املادة العشرين  (التعريف الوارد يف النظام األساسي      
ذ هذا اإلجراء قبل دخول معاهـدة       وميكن أن تتوقع من اجمللس أن يتخ      . يفعل ذلك إىل اليوم   

بيد أن ذلك لن يؤدي تلقائياً إىل تغيري يف تطبيق          . إنتاج املواد االنشطارية حيز النفاذ    ) وقف(
 مـن الوثيقـة     ١١٢انظـر الفقـرة     (الضمانات ألن على فرادى الدول أن تقبل التغـيري          

INFCIRC/153 .(         من النبتونيـوم    ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه ال توجد كميات معنوية 
واألمريسيوم إال يف دول قليلة جداً من الدول غري احلائزة لألسلحة النووية، وهي القلة القليلة               
من الدول غري احلائزة لألسلحة النووية اليت قد تكون اضطلعت بأنـشطة إعـادة املعاجلـة،           

انظر (قلة القليلة وبالتايل فإن عملية تكييف االتفاقات املتعلقة بالضمانات لن هتم سوى تلك ال         
__________ 

 (INFCIRC/540)، وضع الربوتوكول اإلضايف     ١٩٩١بعد اكتشاف الربنامج النووي السري للعراق يف عام          )١٥(
 املعلومات للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن األنشطة املتعلقة باألسلحة النووية يف الدول غري             لتوفري املزيد من  

احلائزة لألسلحة النووية ولتمكينها من التحقق من مدى صحة واكتمال املعلومات، مبا يف ذلك عن طريـق              
كشف عن جزيئات بأحجام    استخدام عينات بيئية يف املواقع غري املعلن عنها، مثل عمليات مسح لألسطح لل            

، دخل بروتوكـول    ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢١ويف  . مقيسة باملكرون لليورانيوم املخصب والبلوتونيوم    
إضايف حيز النفاذ يف مخس ومثانني دولة غري حائزة لألسلحة زائداً مخس دول حائزة لألسلحة النووية مـن                  

:  للطاقـة الذريـة، انظـر املوقـع الـشبكي          األطراف يف معاهدة عدم االنتـشار، واالحتـاد األورويب        
www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sg_protocol.html. 
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) غرامات أو أقل  (وجيري استخدام كمية قليلة جداً      ). INFCIRC/153 من الوثيقة    ٢٣الفقرة  
 يف دول أخرى من أجل تصنيع أجهزة لكشف الدخان حيتوي كـل             ٢٤١-من األمريسيوم   

منها على كمية تقل عن ميكروغرام، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميكنها أن تسمح بأن           
 مـن   ٣٦الفقـرة   (ستثىن من الضمانات تلك الكميات الضئيلة جداً من املواد االنشطارية           ُت

  ).INFCIRC/153الوثيقة 
تشرح تدابري التحقـق الالزمـة يف تلـك الـدول األطـراف الـيت                                    ٣-املادة الثالثة 

 ضمانات يـشمل مجيـع      ، أي البلدان اليت مل ُتربم اتفاق      ٢-ال تدخل يف نطاق املادة الثالثة       
وتنص املادة . )١٦(موادها االنشطارية لكن لديها كمية معنوية واحدة على األقل من هذه املواد  

على التحقق من عدم إنتاج املواد االنشطارية ألغـراض األسـلحة           ‘ ١‘-٣-الفرعية الثالثة   
ه بإنتـاج   النووية أو ألغراض صنع األجهزة املتفجرة النووية األخرى وتسمح يف الوقت نفس           

وجيب التفاوض على اتفاق ضمانات منـوذجي هلـذه         . املواد االنشطارية مبوجب الضمانات   
  .البلدان بالتوازي مع التفاوض على املعاهدة

مسألة عدم حتويل خمتلـف فئـات املـواد         ‘ ٢‘-٣-وتتناول املادة الفرعية الثالثة       
رية، السـتخدامها يف صـنع      االنشطارية املوضوعة حتت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذ       

  .األسلحة النووية
ويف القطاع املدين ميكن أن تكون الضمانات الالزمة هلذه الدول األطراف مـشاهبة               

ويف احلاالت  . لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية املنطبقة يف الدول غري احلائزة لألسلحة          
حة اليت ال تزال يف شكل مصنَّف أو   األخرى، مثل الفائض من املواد املستخَدمة يف صنع األسل        

املواد املستخدمة لألغراض العسكرية غري صنع األجهزة املتفجرة، ميكن للوكالة الدولية للطاقة     
  .الذرية، وحكومات الدول املعنية ورمبا حكومات دول مهتمة أخرى، وضع اتفاقات منوذجية

اهدة عدم االنتشار بالفعل    وقد قَبِلت الدول احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف مع          
فقد وضعت  . بعض الضمانات الدولية على املواد النووية واملرافق النووية املدنية املتوافرة لديها          

الواليات املتحدة األمريكية مجيع مرافقها املدنية حتت الضمانات مبوجب اتفاق الـضمانات            
ضعت فرنسا واململكة املتحدة مجيع الطوعية املُربم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يف حني و

  .)١٧(أنشطتهما النووية السلمية حتت ضمانات اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية
__________ 

تتألف هذه اجملموعة اليوم من االحتاد الروسي وإسرائيل وباكستان وكوريا الـشمالية والـصني وفرنـسا                 )١٦(
بيـد أن كوريـا     . ة األمريكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واهلند والواليات املتحد        

 بالعودة يف موعد مبكر إىل معاهدة عدم االنتشار كدولة غـري  ٢٠٠٥سبتمرب /الشمالية قد التزمت يف أيلول  
البيان املشترك الذي اعُتمد يف اجلولة الرابعة       "حائزة لألسلحة وتفعيل اتفاق الضمانات الشاملة الذي أبرمته         

بيد أن كوريا الشمالية وقت كتابة هذا التقرير        . ٢٠٠٥سبتمرب  /يلول أ ١٩بكني،  " من احملادثات السداسية  
 .قد طلبت احلصول على مركز دولة حائزة للسالح النووي) ٢٠٠٩يوليه /متوز(

يف إطار اتفاقات الضمانات الطوعية، تتيح دولة حائزة لألسلحة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية فرصة                )١٧(
وهتدف هذه التسهيالت إىل احلد من الفروق       . حددة واملواد النووية املوجودة لديها    تفتيش مرافقها املدنية املُ   
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وإن الدول اليت لديها كمية معنوية من املواد االنشطارية ومل ُتربم اتفاق ضـمانات                
األطـراف يف   شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الدول احلائزة لألسلحة النووية            

معاهدة عدم االنتشار وغري األطراف يف املعاهدة، عليها أن تقبل أيضاً برتوكوالً إضافياً مـن               
أجل تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوسائل الالزمة للكشف عن أنشطة اإلنتاج السرية     

اف يف معاهدة   وقد أبرمت بعض الدول احلائزة لألسلحة النووية األطر       . اليت حتظرها املعاهدة  
عدم االنتشار بالفعل بروتوكوالً إضافياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بسبب القيود             
اليت فرضتها هذه الدول على عمليات التفتيش اليت تقوم هبا الوكالة فإن هذه االتفاقات بعيدة               

والربوتوكول . INFCIRC/540كل البعد عن االستجابة لشروط الضمانات الواردة يف الوثيقة          
اإلضايف الذي أبرمته الواليات املتحدة األمريكية هو األقرب إىل الربوتوكول اإلضايف املنطبق            
على الدول غري احلائزة لألسلحة النووية لكنه يتيح حلكومة الواليات املتحدة األمريكية منـع              

اشرة باألمن القومي   األنشطة اليت هلا صلة مهمة مب     "وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل       
ويف إطار  . )١٨("للواليات املتحدة األمريكية أو إىل املواقع أو املعلومات املتصلة هبذه األنشطة          

 على الدول املعنية، والوكالة الدولية للطاقة توجبإنتاج املواد االنشطارية، سي) وقف(معاهدة 
 أو التجارية احلساسة مع إتاحة      حلماية املعلومات الوطنية  " وصول منظَّم "الذرية إبرام ترتيبات    

الفرصة للمفتشني التابعني للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من عدم وجود إنتاج سري             
  ).٨، الفصل GFMR08انظر الوثيقة (للمواد االنشطارية 

 واملـادة   ١- تشري إىل االلتزامات الواردة يف املـادة األوىل          ‘١‘-٣- املادة الفرعية الثالثة  
ينبغي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتحقق من تعطيل مجيع مرافق التخصيب            . ٤- األوىل

وإعادة املعاجلة، اليت كانت تستخدم قبل املعاهدة إلنتاج املواد االنشطارية ألغـراض صـنع              
األسلحة النووية ووقف تشغيل هذه املرافق مث تفكيكها يف مرحلة الحقة، ما مل ُتحـول إىل                

أو ألغراض عسكرية غري صـنع األجهـزة        /مواد انشطارية لألغراض املدنية و    مرافق إلنتاج   
إنتـاج  ) وقف(واألساس املنطقي لذلك أن معاهدة      . املتفجرة وما مل ُتوضع حتت الضمانات     

املواد االنشطارية ينبغي أال تسمح مصانع ببقاء مل ُيحّدد هلا أي استخدام بديل منظور جاهزةً               
  . املستخدمة لصنع األسلحةإلنتاج املواد االنشطارية

وينبغي إخضاع مجيع مصانع التخصيب وإعادة املعاجلة للضمانات، كما ينبغي إبقاء             
وحيث إنه من غري املرجح يف      . كل ما تنتجه هذه املصانع من مواد انشطارية حتت الضمانات         

__________ 

يف أعباء الضمانات املُلقاة على عاتق الدول احلائزة لألسلحة النووية وغري احلائزة لألسلحة النووية، لكن من                
يق الضمانات على أكثر من بضعة      الناحية العملية ال تتوافر للوكالة الدولية للطاقة الذرية األموال الكافية لتطب          

التقرير العاملي للمواد   وإللقاء نظرة عامة على هذه االتفاقات، انظر        . مرافق نووية يف الدول احلائزة لألسلحة     
، ٢٠٠٧، الفريق الدويل املعين بـاملواد االنـشطارية، برينـستون، نيوجرسـي،             ٢٠٠٧االنشطارية لعام   

 .٨١-٦١الصفحات 
تفاق املُربم بني الواليات املتحدة األمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجـل             الربتوكول اإلضايف لال   )١٨(

 .www.ipfmlibrary.org/gov98.pdfج، -تطبيق الضمانات يف الواليات املتحدة األمريكية، املادة األوىل 
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ـ              حـصر  ن  املستقبل املنظور أن ُينتج اليورانيوم العايل التخصيب يف أكثر من بضع دول، ميك
مهمة الضمانات يف معظم مصانع التخصيب يف التحقق من أن اإلنتاج يقتصر على اليورانيوم              

ولدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفعل جتربة واسعة يف هذا اجملال،           . املنخفض التخصيب 
غري أنه من املتوقع أن تثار مسائل خاصة يف مصانع التخصيب اليت كانت تنتج يف املاضـي                  

  ).٤، الفصل GFMR08انظر الوثيقة (ورانيوم العايل التخصيب الي
 تشري يف املقام األول إىل االلتزامـات الـواردة يف املـادة                       ‘٢‘-٣- املادة الفرعية الثالثة  

. ٦- واألوىل  ٢-، لكنها تشري أيضاً إىل تلك االلتزامات الواردة يف املادتني األوىل            ٥-األوىل  
 ينبغـي أن    ٥-ى أن مجيع املواد االنشطارية املذكورة يف املـادة األوىل           وتنص هذه املادة عل   

ومبا أن وضع املواد االنشطارية وأن بعضها ميكن أن يدخل يف نطاق            . ختضع لنظام ضمانات  
  : تصاميم مصنفة فإهنا تناقش فيما يلي على حدة

وسي، وفرنـسا،   االحتاد الر ( يوجد لدى بعض الدول احلائزة لألسلحة        .املواد املدنية   )أ
خمزونات كبرية من البلوتونيوم املنفصل     ) واململكة املتحدة واهلند والواليات املتحدة األمريكية     

. الصاحل لالستخدام يف املفاعالت وغري املشمول بضمانات الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة            
. قة الذريـة  وخيضع خمزون كل من فرنسا واململكة املتحدة لضمانات اجلماعة األوروبية للطا          

وإن توسيع نطاق ضـمانات     . ويفترض عادةً أن يستخدم هذا البلوتونيوم يف وقود املفاعالت        
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتشمل مجيع املواد االنشطارية املدنية لدى مجيع األطـراف يف              

. لتكلفةإنتاج املواد االنشطارية ينبغي أال يسبب مشاكل كبرية ما عدا زيادة ا         ) وقف(معاهدة  
وإن وضع املصانع الكربى اليت جيري تشغيلها فعالً إلعادة املعاجلة حتت الضمانات، يف حني              

، GFMR08انظـر الوثيقـة     (أن تصميمها ال ُيالئم الضمانات، ميكن أن يطرح حتدياً كبرياً           
وخالل مرحلة انتقالية ميكن أن تكون أهداف الضمانات يف الدول األطراف اليت            ). ٥الفصل  
 أقل صرامة نوعاً ما من أهداف الضمانات املنطبقـة علـى            ٣-ل يف نطاق املادة الثالثة    تدخ

ومع الوقت ينبغي أن تتالقى نظم الضمانات        . ٢-األطراف اليت تدخل يف نطاق املادة الثالثة        
املنطبقة على خمتلف فئات الدول ألن من املهم احلد من أوجه عدم املساواة يف االلتزامـات                

 على عاتقها خمتلف فئات الدول بشأن الضمانات املنطبقة على أنـشطة الطاقـة       اليت تأخذها 
النووية املدنية لديها، وألن اهلدف النهائي هو حتقيق عامل تكون فيه مجيع الدول غري حـائزة                

  .لألسلحة النووية
ويوصي الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية بوضع الوقود املستنفد كلـه حتـت               
وكالة الدولية للطاقة الذرية كما هو احلال يف الدول غري احلائزة لألسلحة النوويـة              إشراف ال 

وحيتوي الوقود املستنفد عادة على البلوتونيوم ويف بعض        . األطراف يف معاهدة عدم االنتشار    
ومع مرور الوقت فإن نطاق اإلشعاع حول بعض        . األحيان على اليورانيوم العايل التخصيب    
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" احلماية الذاتية "د سينخفض بدرجة يصبح فيها الوقود غري قادر إطالقاً على           أنواع هذا الوقو  
  .)١٩(باملفهوم الوارد يف املعايري اليت حددهتا الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن كل من االحتاد الروسي واململكـة       . فائض املواد املستخدمة يف صنع األسلحة       )ب
 بالفعل عن كميات كـبرية مـن املـواد االنـشطارية     املتحدة والواليات املتحدة األمريكية   

ووافق كل مـن    . املستخدمة يف صنع األسلحة والفائضة عن احتياجات األغراض العسكرية        
رجعة فيها من فـائض      االحتاد الروسي والواليات املتحدة األمريكية على التخلص بصورة ال        

ضمانات الدولية حاملا تتحول املادة     البلوتونيوم الصاحل لالستعمال يف األسلحة يف إطار نظام ال        
وإضافة إىل ذلك فقد اضطلعت احلكومتان والوكالة الدولية للطاقة . )٢٠(إىل شكل غري مصنف

من أجل وضع تقنيات تتيح     ) املبادرة الثالثية (الذرية أيضاً بدراسة مشتركة متعددة السنوات       
ات املعلن عن احتوائها للبلوتونيوم     للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق مما إذا كانت احلاوي        

باألشكال املصنفة حتتوي على أكثر من املقدار األدىن املتفق عليه من البلوتونيـوم الـصاحل               
وقد حددت هذه الدراسة ووضعت ُنُهجاً تقنية وقانونية ومالية إلجراء  . لالستعمال العسكري 

). ٦، الفصل   GFMR08ظر الوثيقة   ان(التحقق دون املساس باملعلومات املتعلقة باألمن القومي        
وخالل التسعينات وضع خرباء يف األسلحة من روسيا والواليات املتحدة األمريكيـة أيـضاً    
إجراءات حتقق طموحة على أساس ثنائي األطراف ميكن يف إطارهـا لروسـيا والواليـات               

ياجات املتحدة األمريكية رصد عملية تفكيك كل رأس من الرؤوس احلربية الفائضة عن احت            
  . )٢١(كل بلد دون الكشف عن معلومات حساسة تتعلق بتصميم هذه األسلحة

__________ 

قـة الذريـة     راد يف الساعة على مسافة متر واحد، انظر وثيقة الوكالـة الدوليـة للطا              ١٠٠ غراي أو    ١ )١٩(
INFCIRC/225/Rev.4   دون مستوى احلماية الذاتية قد ميكن فصل اليورانيـوم         . ، احلاشية ب  ٢-٥، الفرع

العايل التخصيب أو البلوتونيوم عن الوقود املستنفد يف مرفق ما يكون مستوى تدريعه أقل مما هو مطلوب يف               
 .مصنع إلعادة املعاجلة

الدولية للطاقة الذرية يف موعد مبكر وتتعهد باختاذ مجيع التـدابري           تبدأ كل دولة طرف التشاور مع الوكالة         )٢٠(
الضرورية األخرى إلبرام اتفاقات مناسبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من تنفيذ تدابري التحقق               

ضـع  عنـدما يو  ) أ: (على أن تبدأ يف موعد ال يتجاوز املراحل التالية من عملية التخلص من البلوتونيـوم              
البلوتونيوم املعد للطرح أو البلوتونيوم املعد للطرح املمزوج مع خمزون املركبات املخلوطة يف مكان التخزين               

عندما يرد البلوتونيوم املعد للطـرح إىل مـصنع      ) ب(مزج، أو   /بعد املعاجلة يف مرفق حتويل أو مرفق حتويل       
سبة إىل أي مادة من البلوتونيـوم مـن املقـرر           األول بالن ) ب(أو  ) أ(إلنتاج الوقود أو مرفق تثبيت أيهما       

طرحها، االتفاق املربم بني حكومة الواليات املتحدة األمريكية وحكومة االحتاد الروسي فيما يتعلق بـإدارة               
 ٢٠٠٠البلوتونيوم والتخلص منه املعلن عن أنه غري مطلوب ألغـراض الـدفاع والتعـاون ذي الـصلة،                  

www.ipfmlibrary.org/doe00.pdf, Article VII.3. 
بيد أن بعض هذه األفكار قد ذكر يف املراجع         . ُدّون معظم هذه األعمال يف تقارير لالستخدام الرمسي فقط         )٢١(

ــة  Transparency in Nuclear Warheads and Materials: The Political and Technical: التالي

Dimensions, SIPRI, Oxford University Press, 2003; and Monitoring Nuclear Weapons and 

Nuclear-explosive Materials: An Assessment of Methods and Capabilities, National Academy 

Press, Washington, D.C., 2005. 
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 تلزم األطراف بأن تضع مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة           ب-‘٢‘-املادة الفرعية الثالثة    
وميكن هلذه الترتيبـات أن تـستند إىل        . ترتيبات مناسبة لرصد الفائض من املواد االنشطارية      

وحىت . إىل الدراسات الثنائية اليت أجرهتا روسيا والواليات املتحدة األمريكية        املبادرة الثالثية و  
إذا تعذر التوصل إىل اتفاق بشأن هذه الترتيبات ما دامت املواد االنشطارية يف شكل مصنف،     
فإنه ينبغي مع ذلك تطبيق الضمانات العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حاملا تتحول املواد              

  .ية إىل شكل غري مصنفاالنشطار
) وقف(يتيح مشروع معاهدة  .املواد االنشطارية ألغراض غري صنع األجهزة املتفجرة   )ج

إنتاج املواد االنشطارية، مثله مثل معاهدة عدم االنتشار النووي، إنتاج واسـتخدام املـواد              
 دفع  تزويد مفاعالت   وخصوصاً -غري صنع األجهزة املتفجرة     عسكرية  االنشطارية ألغراض   

وُوضعت يف منوذج االتفاق اخلاص بالدول      . القطع البحرية ومفاعالت إنتاج التريتيوم بالوقود     
) ١٤ املـادة    ،INFCIRC/153(نووية يف معاهدة عدم االنتشار النـووي        غري احلائزة ألسلحة    

هـذه املـواد يف     خالل فترة استخدام    إمكانية للتعليق املؤقت للضمانات على املواد النووية        
  . طة غري سلمية وألغراض غري صنع األجهزة املتفجرةأنش

ال ُتستخدم   لذلك جيب على الدولة املعنية أن تقدم معلومات توطد الثقة بأن هذه املواد              
املـواد  " جمموع كمية وتركيبة  " أن تقدم بيانات عن      أيضاًوجيب عليها    .يف صنع أسلحة نووية   

 نظام الضمانات حاملا تنتهي فترة الـسماح        لضمانات وإعادة وضعها حتت   مؤقتاً  غري اخلاضعة   
وبالتايل، جيب التفاوض مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على          .باستخدامها ألغراض عسكرية  
وحىت اآلن، مل تطلب هذا الترتيب أي دولة من الـدول غـري              .اتفاق خاص يتعلق هبذه املواد    

لكن الربازيل   .ة بترتيب من هذا النوع    احلائزة ألسلحة نووية، كما مل يتم وضع التفاصيل اخلاص        
فاعالت دفع القطع البحرية، وهو أمر قد يستدعي قريبا مثل هـذا            ملتسعى إىل امتالك برنامج     

يركز فقط على    إنتاج املواد االنشطارية  ) وقف(وحىت يف إطار أضيق تعريف ملعاهدة        .الترتيب
ذ، فإن مثل هذا الترتيب سيكون مطلوبا       املواد االنشطارية املنتجة بعد دخول املعاهدة حيز النفا       

وسوف  .فيما يتعلق باملواد االنشطارية املنتجة حديثا لتزويد املفاعالت النووية العسكرية بالوقود          
ُيخضع مشروع معاهدة وقف إنتاج املواد االنشطارية الذي أعده الفريق الدويل املعين بـاملواد              

إلنتاج وقـود    من اليورانيوم العايل التخصيب واملخصص       االنشطارية الكميات املوجودة سلفاً   
 بعض  GFMR08وترد يف الفصل السابع من الوثيقة       . ()٢٢(إىل الشرط نفسه  املفاعالت العسكرية   

  )٢٣().األفكار عن كيفية التعامل مع هذا التحدي
__________ 

الواليات املتحدة هي الدولة الوحيدة اليت أعلنت، حىت اآلن، عن امتالكها لفـائض يف احتياطيهـا مـن                   )٢٢(
إلنتـاج وقـود     لتخصيب املستخدم يف صنع األسلحة النووية، ميكن استخدامه مستقبالً        اليورانيوم العايل ا  
وكانت الواليات املتحدة يف املاضي قد زودت اململكة املتحـدة بـاليورانيوم العـايل              . املفاعالت البحرية 

 .التخصيب الستخدامه وقودا يف مفاعالت دفع القطع البحرية
ة والواليات املتحدة خمزونات كبرية من اليورانيوم العايل التخـصيب          متلك كل من روسيا واململكة املتحد      )٢٣(

وقد ال متلك اهلند مثل هـذا املخـزون     . اليت ميكن استخدامها لتزويد مفاعالهتا البحرية بالوقود لعدة عقود        
و وال ُيعرف إذا كانت الصني تستخدم اليورانيوم املنخفض التخصيب أ         . لربناجمها اخلاص بالغواصات النووية   

 .اليورانيوم العايل التخصيب يف تزويد مفاعالت قطعها البحرية بالوقود
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مفـاعالت القطـع    إلنتاج وقـود    ومن شأن استخدام اليورانيوم العايل التخصيب         
 .إنتاج املواد االنـشطارية   ) وقف( لسالمة مشروع معاهدة      حمتمالً يشكل هتديداً البحرية أن   

إذا كانت حساسية تصاميم كل من مفاعالت القطع البحرية ووقودها تـدفع إىل تقـدمي               و
 يف جمال املراقبة اليت تقوم هبا الوكالة الدولية للطاقة الذريـة علـى دورة               تنازالت كبرية جداً  

أن بعـض اليورانيـوم العـايل       مـن   فإنه سيكون من الصعب التأكد      وقود القطع البحرية،    
ل ُيحّو للقطع البحرية مل     التخصيب الذي ُسحب من رقابة نظام الضمانات الستخدامه وقوداً        

 لقابليـة اليورانيـوم العـايل التخـصيب     وهلذا السبب، ونظراً   .الستخدامه يف صنع أسلحة   
اإلرهابيني، ينبغي أن تبذل الدول كل جهد       لالستخدام يف صنع األسلحة النووية من جانب        

 ممكن للتقليل من استخدام اليورانيوم العايل التخصيب ألغراض عسكرية إىل أدىن حد، فضالً            
وينبغي أن تقوم الدول احلـائزة       .عن التقليل إىل أدىن حد من استخدامه يف األغراض املدنية         

وية البحرية حبيـث تـستخدم وقـود        لقطع حبرية نووية يف املستقبل بتصميم مفاعالهتا النو       
وُيعتقد أن تكون فرنسا قد قاربت على حتويـل مفاعالهتـا            .اليورانيوم املنخفض التخصيب  

  .النووية املستخدمة يف دفع القطع البحرية إىل استخدام وقود اليورانيوم املنخفض التخصيب
ال للجدول الزمين الـذي      إلبرام اتفاقات الضمانات مماث     زمنياً جدوالًضع  ت ٤-املادة الثالثة   

وينبغي أن تبدأ   . تقتضيه معاهدة عدم االنتشار النووي من الدول غري احلائزة لألسلحة النووية          
وضع وطنيني، ب مسترشدة يف ذلك باملشورة املقدمة من خرباء        الوكالة الدولية للطاقة الذرية،     

  .شطاريةإنتاج املواد االن) وقف(منوذج التفاق الضمانات قبل إجناز معاهدة 
  

   اإلعالنات- املادة الرابعة
تتعهد كل دولة طرف بأن تنشر سنويا، بعد دخول املعاهدة حيز النفاذ،             -١- املادة الرابعة 

قوائم جرد وطنية جبميع املواد االنشطارية اليت يف حوزهتا أو املوجودة حتت سيطرهتا، وبـأن               
املستخدمة لألغـراض املدنيـة،     : تقدم هذه القوائم إىل مؤمتر الدول األطراف حبسب الفئة        

  .غري صنع األجهزةعسكرية  واملستخدمة يف أغراض ،واملستخدمة يف األسلحة النووية
تتعهد كل دولة طرف بأن تقدم تقريرا مرحليا عن التـدابري الـيت              -٢- املادة الرابعة 

وناهتـا  خمزاختذهتا على الصعيد الوطين وعلى الصعيد الثنائي واملتعدد األطراف للحد من            
  .االنشطارية املتاحة لألسلحة النووية وغريها من األجهزة املتفجرةالوطنية من املواد 

وقـد  . املواد االنـشطارية  جرد  شفافية خمتلف قوائم    تضمن   من شأهنا أن     ١- املادة الرابعة 
انظـر  (نشرت دولتان من الدول احلائزة لألسلحة النووية بالفعل هذه القوائم مرة واحـدة              

 للمزيد من    جيداً ومن شأن هذه البيانات أن توفر أساساً      . )٢٤()٦، الفصل   GFMR07ة  الوثيق
  .ونزع السالححتديد األسلحة تدابري 

__________ 

إعالناهتا اليورانيوم العايل التخصيب    تصنف يف   الواليات املتحدة واململكة املتحدة، إال أن اململكة املتحدة مل           )٢٤(
يات املتحدة  إعالنات الوال بينما كانت   . استخدامه كوقود األسلحة و يف صنع   العسكري  إىل فئيت االستخدام    
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ن التقدم احملرز   ، تقدمي تقارير ع   ١- الرابعةتقتضي، كنتيجة منطقية للمادة      ٢- املادة الرابعة 
  .سلحة يف صنع األالستخدامهايف خفض كميات املواد االنشطارية املتاحة 

   املنظمة- املادة اخلامسة
   أحكام عامة-ألف 

إنتـاج  ] وقف[منظمة معاهدة   مبوجب هذا   تؤسس الدول األطراف     -١- املادة اخلامسة 
لتحقيق أهداف هذه املعاهدة، وضمان     ) 'املنظمة 'باملشار إليها فيما يلي     (املواد االنشطارية   

لية للطاقة الذرية، ولتوفري حمفل للتـشاور       تنفيذ أحكامها بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدو      
. وتكون مجيع الدول األطراف أعـضاء يف املنظمـة        . والتعاون فيما بني الدول األطراف    

  .ويكون مقرها يف فيينا، مجهورية النمسا
مـؤمتر الـدول    :  أجهزة املنظمة هي التاليـة      مبوجب هذا  ونـ تك -٢- املادة اخلامسة 

  .األطراف واألمانة
__________ 

 ,Plutonium: The First 50 Years: United States Plutonium Production: علـى الـشكل التـايل   

Acquisition and Utilization from 1944 through 1994, U.S. Department of Energy, DOE/DP-0137, 

1996, www.ipfmlibrary.org/doe96.pdf; and Highly Enriched Uranium: Striking a Balance: A 

Historical Report of the United States Highly Enriched Uranium Production, Acquisition, and 

Utilization Activities, 1945 through September 30, 1996, U.S. Department of Energy, (revision 1, 

(redacted for public release), www.ipfmlibrary.org/doe01.pdf. ) .مـسون  الـسنوات اخل : البلوتونيوم
، وزارة الطاقة   ١٩٩٤ و ١٩٤٤بني    وحيازهتا واستخدامها له   البلوتونيوممن  الواليات املتحدة   إنتاج  : األوىل

 :عايل التخـصيب  ال ؛ واليورانيوم    DOE/DP-0137  ،1996  ،www.ipfmlibrary.org/doe96.pdfاألمريكية،  
 تهوحيازاليورانيوم العايل التخصيب    املتعلقة بإنتاج   الواليات املتحدة   عن أنشطة    تارخيي   تقرير: حتقيق التوازن 

حمـرر   ،١التنقـيح    (٢٠٠١كية،  ي، وزارة الطاقة األمر   ١٩٩٦سبتمرب  /أيلول ٣٠و ١٩٤٥بني  ،  هواستخدام
ـ توي وحي. www.parliament.uk .ipfmlibrary.org/doe01.pdf، )لغرض النشر العام علـى  ران هذان التقري

ن خمزوهنا من   عـة املتحدة   ـإعالن اململك أما   .١-الرابعة  تقتضيه املادة   ما ميكن أن    بكثري  تفوق  معلومات  
 )لدفاع االستراتيجي ااستعراض (Strategic Defence Reviewنشرة يف فجاء واد االنشطارية العسكرية ـامل

 The United Kingdom's Defence Nuclear Weaponsت الحقا يف كملسُتاليت ا، و١٩٩٨وزارة الدفاع، 

Programme: A Summary Report by The Ministry of Defence on the Role of Historical Accounting 

for Fissile Material in the Nuclear Disarmament Process, and on Plutonium for the United 

Kingdom's Defence Nuclear Programme, http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/C4840896-90AD-

4A8C-BF8D-C2625C7C1DD8/0 /historical_accounting.pdf,  Ministry of Defence, 2000 and 

Historical Accounting for U.K. Defense Highly Enriched Uranium, Ministry of Defence, 2006, 

www.ipfmlibrary.org/mod06.pdf. )  تقريـر مـوجز    : الدفاعيةاألسلحة النووية   من  ململكة املتحدة   ابرنامج
 عـن االنشطارية يف عملية نزع الـسالح النـووي، و        التارخيي إلنتاج املـواد     اجلرددور  عن  وزارة الدفاع   ل

-http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/C4840896-90AD،لمملكة املتحـدة  يف الربنامج النووي ل   البلوتونيوم  

4A8C-BF8D-C2625C7C1DD8/0/ historical_accounting.pdf ،التارخيي اجلرد  و٢٠٠٠، وزارة الدفاع
 .www.ipfmlibrary.org/mod06.pdf،  ٢٠٠٦يف اململكة املتحدة، وزارة الـدفاع،        عايل التخصيب الليورانيوم  ل

ن اليورانيوم العايل   املدين م وتبلغ اململكة املتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل علين كل سنة مبخزوهنا             
 .INFCIRC/549/Add.8وذلك يف الوثيقة  املنفصلالبلوتونيوم من التخصيب و
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 يتمتع مندوبو الدول األطراف، إىل جانب مناوبيهم ومستـشاريهم،  -٣- امسةاملادة اخل 
واألمني التنفيذي، وموظفو األمانة باالمتيازات واحلصانات الالزمة ملمارسة مهامهم فيما           

 القانونية وامتيازاهتم وحصاناهتم يف اتفاق      أهليتهموُتحدَّد  .  على حنو مستقل   يتصل باملنظمة 
  .املقربني املنظمة ودولة 

   مؤمتر الدول األطراف- باء
مـن  ") املؤمتر "باملشار إليه فيما يلي     (يتألف مؤمتر الدول األطراف      -٤- املادة اخلامسة 

   .مجيع الدول األطراف
 بعد بدء    يوماً ٣٠أقصاه  يعقد الوديع الدورة األوىل للمؤمتر يف موعد         -٥- املادة اخلامسة 
الـدول األطـراف    ] ثالثة أرباع [نظامه الداخلي بأغلبية    ويضع هذا املؤمتر    . نفاذ املعاهدة 

قبل املؤمتر العام للوكالة    ] [سنويا[وجيتمع املؤمتر يف دورات عادية تعقد       . احلاضرة واملصوتة 
   .، ما مل يقرر املؤمتر خالف ذلك]الدولية للطاقة الذرية أو بعده مباشرة

  :ُتعقد دورة استثنائية للمؤمتر -٦- املادة اخلامسة
  عندما يقرر املؤمتر ذلك؛) أ(
  .الدول األطراف] ربع[عندما تطلب أي دولة طرف ذلك ويدعمها يف طلبها ) ب(

 جيوز أيضاً عقد املؤمتر يف شكل مؤمتر تعديل وفقاً للمادة العاشرة، أو       -٧- املادة اخلامسة 
  . مؤمتر استعراضي، وفقاً للمادة الثانية عشرة

ؤمتر على تنفيذ واستعراض االمتثال هلذه املعاهدة، ويعمل         يشرف امل  -٨- املادة اخلامسة 
للمؤمتر أن ينشئ مكتبا وما يلزم      ميكن   هلذه الغاية،    وحتقيقاً. هدفهاعلى تعزيز موضوعها و   

  . من هيئات فرعية أخرى لالضطالع مبسؤولياته
الضـطالع   يربم املؤمتر اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذريـة ل          -٩- املادة اخلامسة 

مبسؤوليات املعاهدة يف جمال التحقق، وجيوز له إبرام اتفاقات أخرى حسب االقتضاء مـع             
  .منظمات دولية أخرى

 يتلقى املؤمتر التقارير من الدول األطراف ومن األمـني التنفيـذي     -١٠- املادة اخلامسة 
ويتـوىل املـؤمتر    . واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تنفيذ هذه املعاهـدة          

  . اإلشراف على أنشطة األمانة وجيوز له أن يصدر مبادئ توجيهية ملمارسة وظائفها
   األمانة- جيم

 تساعد األمانة الدول األطراف يف تنفيذ هذه املعاهـدة وتـساعد            -١١- املادة اخلامسة 
  .املؤمتر وهيئاته الفرعية يف أداء وظائفهما
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وُيعيِّن . ة األمني التنفيذي وما حتتاجه من موظفني آخرين        تضم األمان  -١٢- املادة اخلامسة 
وال حيق لغـري    . أخرىوالية  سنوات قابلة للتجديد لفترة     ] أربع[املؤمتر األمني التنفيذي ملدة     

وجيب أن يبقى   . مواطين الدول األطراف شغل منصب األمني التنفيذي أو الوظائف األخرى         
  . على النحو الواجب ألداء مسؤوليات األمانةعدد املوظفني عند احلد األدىن الضروري

 ال يتلقى األمني التنفيذي واملوظفون التعليمات من أية حكومة أو           -١٣- املادة اخلامسة 
و حتترم كل دولـة     . من أي مصدر آخر خارج املنظمة وال يلتمسوا منها هذه التعليمات          

  .فني اآلخرينطرف الطابع الدويل احملض ملسؤوليات األمني التنفيذي واملوظ

 - متواضعة   -إنتاج املواد االنشطارية إىل منظمة      ] وقف[ ستحتاج معاهدة    -املادة اخلامسة   
وسوف تضطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبسؤوليات التحقـق مـن تنفيـذ             .خاصة هبا 
ـ             . املعاهدة ة لكن جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ال يكون قادرا على معاجل

إنتاج املواد االنشطارية، ألن املعاهدة تغطي أكثر مـن         ] وقف[مجيع القضايا املتصلة مبعاهدة     
وقد أظهـرت    .).مثل بعض مسائل االمتثال وااللتزامات يف جمال نزع السالح        (الضمانات  

التجربة أن بعض القضايا ذات الصلة مبعاهدة عدم االنتشار النووي، اليت ال ترعاها منظمـة               
تم التعامل معها بصعوبة أو ال يتم تناوهلا على االطـالق يف مـؤمترات اسـتعراض                دائمة، ي 

والتفاقية األسلحة الكيميائيـة    . املعاهدة، اليت ال تعقد سوى مرة واحدة كل مخس سنوات         
هيئة تنفيذية دائمة، ومؤمتر سنوي للدول األطراف وجملس تنفيذي وأمانة دائمة، وسـتكون             

  . جارب النووية اهليئات نفسها بعد دخوهلا حيز النفاذملعاهدة احلظر الشامل للت
إضافة إىل ذلك، ثارت يف السنوات األوىل ملعاهدة عدم االنتشار النووي خالفـات               

بني الدول األطراف يف معاهدة عدم االنتشار النووي ودول أعضاء يف جملس حمافظي الوكالة              
ت أطرافا يف معاهدة عـدم االنتـشار        الدولية للطاقة الذرية مل تكن يف ذلك احلني قد أصبح         

وميكن أن تظهر  .النووي، حول مجلة أمور منها متويل ضمانات معاهدة عدم االنتشار النووي    
) وقف(صعوبات مماثلة ما مل يصبح مجيع الدول األعضاء يف جملس احملافظني أطرافا يف معاهدة 

   .إنتاج املواد االنشطارية
ة الدولية للطاقة الذرية ملـزم بالنظـام األساسـي      ، فإن جملس حمافظي الوكال    أخرياً  

 من بـني    نقضللوكالة، الذي ُوضع دون مراعاة إمكانية عدم امتثال الدول اليت تتمتع حبق ال            
  ).  مناقشة املادة السادسةأيضاًانظر (أعضاء جملس األمن التابع لألمم املتحدة 

وازية للوكالة ولكن جمرد  م ثقيلةبريوقراطية  مؤسسة  وليس املقصود، مع ذلك، إنشاء        
إنتاج املواد االنشطارية ملناقشة املسائل اليت ال ميكن أن تتناوهلا          ] وقف[حمفل ألطراف معاهدة    

  .الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجملس حمافظيها
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 عن أبواب   فضالً  عاماً وكما هو احلال يف املعاهدات األخرى، فإن هلذه املادة جزءاً           
تـرد  ويشكل معظم النص صيغة خمتصرة من نصوص مماثلة  .هزة املنظمةحمددة عن خمتلف أج   
  .يف معاهدات أخرى

  أحكام عامة
  .إنتاج املواد االنشطارية) وقف( تتيح التأسيس الرمسي ملنظمة معاهدة ١- املادة اخلامسة
 . للدول األطراف وأمانة بوصفهما جهازين تابعني للمنظمة        تنشئ مؤمتراً  ٢- املادة اخلامسة 

لس تنفيذي، لكن ميكن للمؤمتر أن يقرر خـالف         إىل جم يف الوقت احلاضر      توجد حاجة  وال
  .ذلك يف وقت الحق

االمتيازات واحلصانات الالزمـة للمنـدوبني      منح   تشري إىل احلاجة إىل      ٣- املادة اخلامسة 
  .من القيام بعملهم بشكل صحيححىت يتمكنوا واملوظفني 

  مؤمتر الدول األطراف
دات األخرى، يتألف املؤمتر مـن مجيـع        ـو احلال يف املعاه   ـكما ه  -٤- ةاملادة اخلامس 

  .أطراف املعاهدة
لكن لتجنب اسـتخدام حـق    .وضع نظامه الداخلي أمر   ُيترك للمؤمتر    -٥- املادة اخلامسة 

  . النقض، ينبغي أن ُتتخذ القرارات بشأن النظام الداخلي بالغالبية العظمى وليس بتوافق اآلراء
إنتاج املواد االنشطارية بالوكالـة     ) وقف(روابط القوية اليت تربط معاهدة       لل نظراًو  

الدولية للطاقة الذرية، قد يكون من األسهل تنظيم اجتماعات املؤمتر قبل املؤمتر السنوي العام              
  . أو بعده مباشرة)الذي ُيعقد عادة يف فيينا(للوكالة 

دورات استثنائية للمؤمتر إذا دعت احلاجة  تتيح هذه الفقرة الفرصة لعقد -٦- املادة اخلامسة 
  .إىل ذلك وكلما دعت احلاجة إىل ذلك

 عقد املؤمتر عندما يكون هناك اقتراح بإدخال تعديل علـى           أيضاً ميكن   -٧- املادة اخلامسة 
إذا كان املؤمتر جيتمع بانتظام، قد ال يكون هناك         و .املعاهدة، أو على شكل مؤمتر استعراضي     

وجتدر اإلشارة، مع ذلـك، إىل أن مـؤمترات االسـتعراض           .  استعراض مؤمتراتإىل  حاجة  
منصوص عليها يف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية ومعاهدة حظر التجارب النوويـة علـى              

  .٢-  املادة الثانية عشرةأيضاًانظر . الرغم من االجتماعات املنتظمة ملؤمترات الدول األطراف
 واملـادة  ١٠- واخلامـسة ٩-وكذلك املادتان اخلامـسة   دة   تبني هذه املا   -٨- املادة اخلامسة 

ـ         .املهام الرئيسية للمؤمتر  السادسة،   ـ  / و اً وإذا لزم األمر، ميكن للمؤمتر أن ينشئ مكتب  اًأو جلان
وإذا احتاج األمر إنشاء مكتب، ميكن       .خاصة أخرى، على أن توفر األمانة ما يلزم من موظفني         

ن أعضاء جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقـة الذريـة          عأن يضم يف عضويته ممثلني يف فيينا        
  . عن ممثلني لبعض األطراف األخرىفضالًإنتاج املواد االنشطارية ) وقف(األطراف يف معاهدة 
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اتفاق رمسي بشأن املهام اليت تضطلع هبـا        حاجة إىل وضع     ستكون هناك    -٩- املادة اخلامسة 
وال يزال يتعني النظر فيما إذا كانت        .ملواد االنشطارية إنتاج ا ) وقف(الوكالة فيما يتعلق مبعاهدة     

  . هناك حاجة لعقد اتفاقات مع املنظمات األخرى، لكن ينبغي عدم استبعاد هذا االحتمال
تلقي وتقييم تقارير عن تنفيـذ املعاهـدة،        يتعني على املؤمتر    سوف   -١٠- املادة اخلامسة 

  .وإعطاء توجيهات لألمانة
  األمانة

  .الوظائف الرئيسية لألمانةشرح  ت١١- مسةاملادة اخلا
 تفيد أن األمانة سوف تتألف من أمني تنفيذي ومن عدد صغري نـسبيا              ١٢- املادة اخلامسة 
 .مجيع مهام األمني التنفيذي وموظفيه    يشرح  وللمؤمتر أن يقرر عدد املوظفني و     . من املوظفني 

  . بشكل كبري مع مرور الوقتبنهج مرن ألن املهام وأعباء العمل قد تتغريباألخذ ويوصى 
موظفون دوليون من مجيع    هم   تشدد على أن األمني التنفيذي وموظفيه        ١٣- املادة اخلامسة 

املنوطــة هبـم    راف أن حتترم املسؤوليات     ـالدول األطراف يف املعاهدة، وأنه ينبغي لألط      
  . كامالًاحتراماً

  
  إىل ضمان االمتثال لالتفاقيةىل تصحيح وضع ما وإ التدابري الرامية - املادة السادسة

 تبلغ كل دولة طرف األمانة فورا بأي حالة تعتربها غامضة أو ترى             -١- املادة السادسة 
  .أهنا تبعث على القلق بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخرى هلذه املعاهدة

ها من دولة  تقوم األمانة بإبالغ املؤمتر بشكل فوري بأية معلومات تتلقا         -٢- املادة السادسة 
طرف، أو من املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو من مصادر أخرى عن أي حالـة            

  .ترى أهنا غامضة أو تبعث على القلق بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف هلذه املعاهدة
تني  يتخذ املؤمتر التدابري الالزمة، على النحو املنصوص عليه يف الفقر          -٣- املادة السادسة 

، لضمان االمتثال هلذه املعاهدة وتصحيح وعالج أي وضع يشكل خمالفة ألحكـام             ٣ و ٢
 تعرب عنه دولة طرف أو املدير العـام للوكالـة      شاغلينظر املؤمتر يف أي     و. هذه املعاهدة 

ويتخذ املؤمتر اخلطوات املناسبة . الدولية للطاقة الذرية بشأن عدم امتثال حمتمل هلذه املعاهدة    
 وتوضيحه والتحقيق فيه، وجيوز له أن يطلب إىل الوكالة شاغللتشاور بشأن هذا اللضمان ا

  .الدولية للطاقة الذرية إجراء عمليات تفتيش مناسبة يف أقرب وقت ممكن
 يف احلاالت اليت يطلب فيها املؤمتر من دولة طرف تصحيح وضع            - ٤-  املادة السادسة 

الفترة غضون  يف تلبية الطلب يف      تلك الدولة    وتفشلما يثري مشاكل فيما يتعلق بامتثاهلا       
، جيوز للمؤمتر، يف مجلة أمور، أن يقرر تقييد أو تعليق ممارسـة الدولـة               الزمنية احملددة 

ازات اليت تتمتع هبا مبوجب هذه املعاهدة حىت يقـرر املـؤمتر            ـالطرف للحقوق واالمتي  
  .خالف ذلك
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نتيجة عـدم   أو هدفها   هذه املعاهدة   وع  متّس مبوض  يف احلاالت اليت     -٣- املادة السادسة 
التقيد بااللتزامات املترتبة على هذه املعاهدة، جيوز للمؤمتر أن يوصي الدول األطراف باختاذ             

  .القانون الدويلمجاعية تتفق وأحكام تدابري 
القضية، مبا يف ذلك املعلومات واالسـتنتاجات       عرض   جيوز للمؤمتر    -٤- املادة السادسة 
  .لى اجلمعية العامة وجملس األمن التابعني لألمم املتحدةذات الصلة، ع

 . سيكون على املؤمتر أن ينظر يف أي مسائل تتعلق بعدم االمتثال للمعاهدة            - املادة السادسة 
ويشترط النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إبالغ جملس األمن التابع لألمم املتحدة 

 وفقاً، وللمجلس أن يقرر بعد ذلك اختاذ مزيد من اإلجراءات           بأي انتهاك التفاق الضمانات   
مبوجب الفـصل   ) أو حىت التدخل عسكريا   (مليثاق األمم املتحدة، مثل فرض عقوبات إلزامية        

ومع ذلك، ال يتضمن النظام األساسي للوكالـة وال نظـام        .السابع من ميثاق األمم املتحدة    
نووي، ضمانات إلزامية من الدول اخلمس األعضاء       الضمانات التابع ملعاهدة عدم االنتشار ال     

 دول دائمـة  أيـضاً يف معاهدة عدم االنتشار النووي واحلائزة لألسلحة النووية، واليت هـي       
  . العضوية يف جملس األمن وتتمتع فيه حبق النقض

هلذه املخالفون احملتملون إنتاج املواد االنشطارية، قد يكون     ) وقف(ومبوجب معاهدة     
لـذلك مـن     .يف جملس األمن التابع لألمم املتحدة     النقض  ق  من الدول اليت تتمتع حب    ة  املعاهد

إنتاج املـواد االنـشطارية بفـرص       ) وقف(يف معاهدة    الضروري أن يتمتع مجيع األطراف    
، وأن تتمكن األمم املتحدة ككل، مبا يف ذلك اجلمعيـة           مشتبه به متساوية ملناقشة أي انتهاك     

إنتـاج  ) وقف(معاهدة  مؤمتر الدول األطراف يف      إحالة من جانب     العامة، من احلصول على   
  .املواد االنشطارية

وتستند هذه املادة إىل أحكام مماثلة يف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائيـة ومعاهـدة         
   .احلظر الشامل للتجارب النووية حيث ميكن أن تنشأ مشاكل مماثلة

ألمانة يف أقرب وقت ممكن بـشأن أي أدلـة أو            تقضي بأن يبلغ األطراف ا     ١- املادة السادسة 
وهتـدف إىل    .فيما يتعلق بانتهاكات حمتملة للمعاهدة من جانب أطراف أخرى        شواغل تساورها   

التصحيح إثارة الشواغل اليت تساورها بشأن االمتثال، وأن تتوقع         تمكن األطراف من    أن ت ضمان  
   .يق اختاذ إجراءات أحادية اجلانبمن خالل آلية املعاهدة وليس على أساس ثنائي أو عن طر

تقييم التقارير اليت تتلقاها بشأن عـدم االمتثـال   تسند إىل األمانة مهمة     ٢- املادة السادسة 
املدير العـام للوكالـة     من   مبوجب هذه املادة من األطراف، أو        رداحملتمل، واليت ميكن أن ت    

جملتمع املدين أو املـبلغني عـن       مثل جمموعات ا  (الدولية للطاقة الذرية أو من أي مصدر آخر         
 السـتنتاج    كافيـاً  أساساًتشكل  ، وحتديد ما إذا كانت هذه التقارير        )حاالت عدم االمتثال  

ويـتعني  .  من أحد األطرافيتطلب توضيحاً وقوع حالة مثرية للقلق بشأن عدم امتثال ممكن         
  .أي استنتاج من هذا القبيلبإبالغ مؤمتر األطراف 
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حات بشأن الشواغل املتعلقة    أيضاً اإلجراءات األولية للحصول على      شرح ت ٣- املادة السادسة 
ويف هذا الصدد، يتعني أن يكون هناك اتفاق على أن يقدم املدير العـام               .بعدم االمتثال احملتمل  

) وقف(للوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن أي حالة عدم امتثال حمتمل لضمانات معاهدة              
  . طارية إىل األمني التنفيذي للمؤمتر وكذلك إىل جملس حمافظي الوكالةإنتاج املواد االنش
 مستمدة إىل حد كبري من اتفاقيـة        السادسة والفقرات املتبقية من املادة      ٤- املادة السادسة 

احلقـوق  "وسـتكون    .حظر األسلحة الكيميائية ومعاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية       
  . هي حقوق املشاركة والتصويت يف مداوالت املؤمتراليت ميكن تعليقها" واالمتيازات

 تنص على إمكانية اختاذ األطراف إلجراءات مجاعيـة ضـد منتـهك             ٥- املادة السادسة 
وعلى الرغم من أن املؤمتر لن تكون له حقوق جملس األمن التابع لألمـم املتحـدة                . املعاهدة

 األطـراف أن يتفقـوا علـى        مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، فإن بإمكان        
  . عقوبات طوعية أو على غريها من التدابري

عـدم  تتعلـق ب  تنص على أنه، عندما ال يكون باإلمكان معاجلة قـضية    ٦- املادة السادسة 
أو جملـس األمـن     /متثال من خالل إجراءات وتدابري املؤمتر، ميكن إبالغ اجلمعية العامة و          الا

  .التابعني لألمم املتحدة بذلك
  

   تدابري التنفيذ الوطنية- ادة السابعةامل
 تتخذ كل دولة طرف، وفقاً إلجراءاهتا الدستورية، أي تدابري تلـزم            -١- املادة السابعة 

 :وتقوم كل دولة طرف، على وجه اخلصوص مبا يلي. لتنفيذ التزاماهتا مبوجب هذه املعاهدة
أو يف أي   أراضـيها    منع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني يف أي مكان على          ‘١‘  

مكان آخر خيضع لواليتها أو سيطرهتا من القيام بأي نشاط حمظور على أي دولة طـرف                
  ؛مبوجب هذه املعاهدة

 عدم السماح بأي نشاط حتظره املعاهدة على أراضيها أو يف أي مكان آخـر              ‘٢‘  
  خيضع لواليتها أو سيطرهتا؛

 جبميع األنشطة احملظورة مبوجـب       سن التشريعات اجلزائية املناسبة فيما يتعلق      ‘٣‘  
  هذه املعاهدة؛ 

 توسيع نطاق هذه التشريعات، مبا يتفق مع القانون الدويل، كي تـشمل أي              ‘٤‘  
نشاط حتظره هذه املعاهدة يقوم به يف أي مكان أشخاص طبيعيـون حيملـون جنـسيتها             

  السفن اليت ترفع علمها؛ذلك وك
األمن واحلماية املادية الفعالة جلميع املواد       السعي إىل احلفاظ على أعلى معايري        ‘٥‘  

االنشطارية واملنشآت واملعدات ذات الصلة ملنع سرقتها أو ملنع استخدامها ومناولتها دون            
وحتقيقا هلذه الغاية، يتعهد كل طرف جبملة أمور منها تطبيق تدابري محاية ماديـة              . تصريح

 اتفاقية احلماية املادية للمواد النوويـة       تكون على األقل مساوية للتدابري املنصوص عليها يف       
  .ويف التوصيات واملبادئ التوجيهية اليت وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هلذا الغرض

 .الوطنية الرمسية) لغاهتا( توزع كل دولة طرف نص هذه املعاهدة بلغتها -٢- املادة السابعة
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د كبري، من معاهدات متعددة األطـراف        أُخذت، وإىل ح   ‘٤ ‘ إىل ‘١‘-١- املادة السابعة 
ومن الضروري منـع األشـخاص الطبيعـيني    . مثل معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية 

واالعتباريني يف أي دولة طرف، أينما وجدوا، ومبوجب التشريعات الوطنية، من املـشاركة             
 ،كـذلك  .اهـدة يف األنشطة اليت تتعارض مع األهداف وااللتزامات املنصوص عليها يف املع          

ينبغي أن حتظر الدول األطراف األنشطة املخالفة للمعاهدة على أراضيها، وعلى سفنها ومـا              
  . إىل ذلك، مبا يف ذلك األنشطة املخالفة اليت يقوم هبا غري املواطنني

احلد األدىن  تطبيق   تنشئ التزاما على عاتق مجيع الدول األطراف أقله          ‘٥‘-١- املادة السابعة 
ري املتفق عليها لألمن املادي للمواد االنشطارية بسبب خطر وقوع هذه املواد يف أيدي              من املعاي 

و ينبغي أن تنفذ األطـراف علـى األقـل          . اإلرهابيني أو غريهم من اجملموعات دون الوطنية      
مستويات احلماية املادية اليت مت حتديدها يف اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن احلمايـة               

 عن تدابري احلماية املادية اليت مت حتديدها يف املبادئ التوجيهيـة            فضالً،   )٢٥(ادية للمواد النووية  امل
 عن التأكد من    أيضاًوستكون البلدان مسؤولة    .  )٢٦(للوكالة الدولية للطاقة الذرية يف هذا اجملال      

  .مكنة مواد انشطارية ُتنقل إىل بلد آخر ختضع ألشد تدابري األمن املادي املن أيأ
إنتاج املواد االنشطارية   ) وقف( تلزم كل دولة طرف بتوزيع نص معاهدة         ٢-املادة السابعة   

 واملواطنني الذين يـشاركون يف      -الوطنية للتأكد من أن املواطنني بوجه عام        ) بلغاهتا(بلغتها  
   . على بينة من االلتزامات اليت قبلتها الدولة--األنشطة النووية على وجه اخلصوص 

   تسوية املنازعات- ادة الثامنةامل
زعات اليت قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسري هـذه املعاهـدة            نا تسوى امل  -١- املادة الثامنة 

واليت ال ميكن تسويتها يف إطار النظام األساسي للوكالة، وفقاً لألحكام ذات الصلة مـن               
  .مبا يتماشى مع أحكام ميثاق األمم املتحدةوهذه املعاهدة 

بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف، تتـشاور         منازعة  نشأ  ت عندما   -٢- لثامنةاملادة ا 
 عن طريق التفاوض أو عـن       ااألطراف املعنية مع بعضها البعض بغية إجياد تسوية سريعة هل         

طريق وسائل سلمية أخرى ختتارها األطراف، مبا يف ذلك اسـتخدام املـساعي احلميـدة         
إىل حمكمة العدل الدولية وفقاً للنظـام       تراضي بني األطراف،    املنازعة، بال للمؤمتر، وإحالة   

  .األساسي للمحكمة
 ينظر املؤمتر يف املسائل املتصلة باملنازعات واليت تثريها دول أطراف أو            -٣- املادة الثامنة 
ويقـوم  . األمني التنفيذي أو املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية        نظره إليها   اليت يوجه   

هام تتـصل   أو بتكليف تلك اهليئات مب    هيئات فرعية    متر، حسبما يراه ضروريا، بإنشاء    املؤ
  .٥- بتسوية هذه املنازعات طبقا للمادة اخلامسة

__________ 

 .INFCIRC/274/Rev.1النشرة اإلعالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية  )٢٥(
 .INFCIRC/225/Rev.4 (corrected)النشرة اإلعالمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية  )٢٦(
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 املؤمتر خمول، رهنا باحلصول على إذن من اجلمعية العامة لألمم املتحدة، -٤- املادة الثامنة
 أي مسألة قانونية تنشأ يف نطـاق        أن يطلب إىل حمكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن        

  .األنشطة ذات الصلة باملعاهدة
  . ال ختل هذه املادة بأحكام املادة السادسة-٥- ملادة الثامنةا

 مستمدة من أحكام مماثلة يف معاهدات واتفاقيات أخرى ذات صلة، مثل اتفاقية             املادة الثامنة 
  .رب النوويةحظر األسلحة الكيميائية ومعاهدة احلظر الشامل للتجا

  
   الربوتوكوالت- املادة التاسعة

حتـت  تـدرجيياً  مجيـع الـدول    لدى   بغية وضع مجيع املواد النووية       -١- املادة التاسعة 
الضمانات غري التمييزية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واملضي قدما يف حتقيق األغـراض             

  . اعتماد بروتوكوالت للمعاهدةاألخرى هلذه املعاهدة، جيوز للمؤمتر، يف أي دورة عادية،
 يقدم األمني التنفيذي نص أي بروتوكول مقترح إىل الدول األطراف           -٢- املادة التاسعة 

  . يوما على األقل قبل عقد الدورة١٨٠
  . يضع كل بروتوكول شروط بدء نفاذه-٣- املادة التاسعة
نب الدول األطراف يف     ُتتخذ القرارات يف إطار أي بروتوكول من جا        -٤- املادة التاسعة 

  .ذلك الربوتوكول

يسهل ذلك وضع املزيـد     ميكن أن   و . متكن املؤمتر من اعتماد الربوتوكوالت     ١- املادة التاسعة 
جملموعات فرعية من البلدان بـأن تقطـع   كما ميكن أن ُيتيح من التفاصيل بشأن تنفيذ املعاهدة   

وحبسب الظروف، ميكـن   .عاهدة نفسهاعلى نفسها التزامات إضافية دون احلاجة إىل تعديل امل      
  . من األطرافمعينة أن تنطبق الربوتوكوالت بالتايل على مجيع الدول األطراف أو على جمموعة 

املرونة للمتفاوضني على بروتوكول معني لتحديد الظروف       تتيح شيئاً من     ٣- املادة التاسعة 
  . اليت سيدخل يف ظلها حيز النفاذ

  .أطرافه" ملكية"إىل أن الربوتوكول هو  تشري ٤- املادة التاسعة
  التعديالت - عاشرةاملادة ال

يف أي وقت بعد بدء نفاذ هذه املعاهدة، تستطيع أي دولة طرف أن              -١- عاشرةاملادة ال 
ُيبلغ أي اقتراح من هذا القبيل إىل األمني التنفيذي،         و. تقترح إدخال تعديالت على املعاهدة    

ألطراف وعلى الوديع ويستطلع آراء الدول األطراف عمـا  الذي يعممه على مجيع الدول ا     
الـدول  ] ثلـث [إذا أخطر   و. ؤمتر تعديل للنظر يف االقتراح    الدعوة لعقد م  إذا كان ينبغي    

يوما من تعميم االقتراح بأهنا تؤيـد       ] ٩٠[األطراف األمني التنفيذي يف موعد ال يتجاوز        
  .عديل ُتدعى إليه مجيع الدول األطرافمواصلة النظر فيه، يعقد األمني التنفيذي مؤمتر ت
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ُيعقد مؤمتر التعديل مباشرة بعد الدورة العادية للمؤمتر ما مل تطلـب             -٢- عاشرةاملادة ال 
ال جيوز بأي حال مـن      و.  عقد مؤمتر التعديل خالف ذلك     ؤيدمجيع الدول األطراف اليت ت    

  .تعميم التعديل املقترحيوما على األقل من ] ١٨٠[األحوال عقد مؤمتر التعديل قبل مضي 
 يقر مؤمتر التعديل التعديالت بالتصويت االجيـايب ألغلبيـة الـدول            -٣- عاشرةاملادة ال 

  .األطراف ودون أن تصوت أي دولة طرف ضدها
 ٣٠ تدخل التعديالت حيز النفاذ بالنسبة جلميع الدول األطراف بعد           -٤- عاشرةاملادة ال 

الدول األطـراف الـيت    ] ثلثي[ أو قبوهلا من     عليهاصكوك التصديق   يوما من تاريخ إيداع     
  .صوتت لصاحلها يف مؤمتر التعديل

ومع ذلـك،    .للتعديالت املمكنة على املعاهدة   تشكل إىل حد ما نصاً منوذجياً        املادة العاشرة 
  .لتطوير املعاهدةيسر من شأن الربوتوكوالت أن تكون طريقا أ

  التمويل -احلادية عشرة املادة 
] العادية[ضافية الالزمة لتنفيذ هذه املعاهدة من ميزانية الوكالة         إلاتكاليف الضمانات   ُتغطى  [
وتغطي الدول األطراف تكلفة املؤمترات وفقاً جلداول األنصبة املقررة لألمـم           ]. للضمانات[

  .] حبيث تراعي االختالفات يف العضوية بني األمم املتحدة واملؤمترعديلهااملتحدة بعد ت
  أو

ي الدول األطراف تكلفة تنفيذ هذه املعاهدة وفقاً جلداول األنصبة املقررة لألمم املتحدة             تغط[
  .] حبيث تراعي االختالفات يف العضوية بني األمم املتحدة واملؤمترعديلهابعد ت

  أو
تغطي الدول األطراف تكلفة املؤمتر وفقاً جلداول األنصبة املقررة لألمـم املتحـدة بعـد         [
تقـوم الـدول    و.  تراعي االختالفات يف العضوية بني األمم املتحدة واملؤمتر         حبيث عديلهات

من املواد االنشطارية غـري خاضـعة       معنوية واحدة   األطراف اليت متلك على األقل كمية       
لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتغطية تكاليف الضمانات االضافية الالزمة لتنفيذ           

حبيث يراعي جداول األنـصبة     [ول أنصبة مقررة يتم وضعه      هذه املعاهدة، باستخدام جد   
ختصيب اليورانيوم وإعادة املعاجلة يف املرافق التابعـة هلـذه          املقررة لألمم املتحدة وقدرات     

  .]لنظام الضماناتالدول والعاملة وفقاً 

ني  تبني اخليارات املختلفة لتمويل املؤمتر، واألهم من ذلـك، أهنـا تـب             املادة احلادية عشرة  
 --قد تكون تكاليف الضمانات اإلضافية كبرية       و. ضافية الالزمة هلذه املعاهدة   إلالضمانات ا 

ورمبا مساوية لتكاليف الضمانات اليت تنفذها حاليا الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الـدول              
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وباإلضافة إىل ذلك قد تكون هنـاك تكـاليف للبحـث           . )٢٧(غري احلائزة لألسلحة النووية   
 .من الفرص التكنولوجية اجلديدة   وباالستفادة  ير ترتبط بتحديث الضمانات وتعزيزها،      والتطو

  .ولكل خيار من اخليارات املذكورة مزاياه وعيوبه
تكـاليف  تسديد  خليار األول، يسهم مجيع الدول األعضاء يف الوكالة يف          يف إطار ا    

الة الدولية للطاقة الذريـة     لكن، يف البداية، لن يكون مجيع أعضاء الوك        .الضمانات اإلضافية 
الـضمانات  اسـتأثرت   إضافة إىل ذلك،    . إنتاج املواد االنشطارية  ) وقف(أعضاء يف معاهدة    

ثالثة أرباع ميزانية الوكالة يف عام      بواملساعدة التقنية يف تطبيق التكنولوجيات النووية السلمية        
كل ما تبقـى    بارية العامة   اإلداستأثرت النفقات املتصلة باملعلومات والنفقات      ، فيما   ٢٠٠٧
تفاهم داخل جملس حمافظي الوكالة بإبقاء نفقـات الـضمانات      التوصل إىل   ومنذ  . )٢٨(تقريباً

واملساعدة التقنية متساوية تقريبا، فإن مضاعفة ميزانية ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية            
  . قد يتطلب مضاعفة ميزانية الوكالة برمتها

إنتاج املـواد  ) وقف(ين، تتحمل مجيع الدول األطراف يف معاهدة   خليار الثا يف إطار ا    
ويبدو ذلك منصفا ألن يف نزع السالح مـصلحة         . االنشطارية تكاليف الضمانات اإلضافية   

 الدول النوويـة    أيضاًمشتركة وألن الضمانات يف الدول غري احلائزة لألسلحة النووية متوهلا           
  .  إىل نفس األساساستناداً

خليار الثالث، تسدد الدول احلائزة لألسلحة النووية تكاليف الـضمانات          اويف إطار     
أما عن كيفية تقاسم التكاليف فيما بينها، فتلك مسألة ميكن متابعـة التفـاوض               .اإلضافية
إنتاج املـواد  ) وقف(ىل نطاق األنشطة ذات الصلة مبعاهدة    إوقد تستند إحدى الصيغ      .عليها

احلائزة لألسلحة النووية، ومنها على سبيل املثال، القـدرات         االنشطارية على أراضي الدول     
  .اإلنتاجية ملصانع التخصيب وإعادة املعاجلة التابعة هلذه الدول

  مدة االتفاقية واستعراضها واالنسحاب منها -الثانية عشرة املادة 
  .هذه املعاهدة غري حمددة املدة -١-املادة الثانية عشرة 
ُيعقد مؤمتر للدول األطراف الستعراض سري هذه املعاهدة ومدى     -٢- املادة الثانية عشرة  

فعاليتها بعد مخس سنوات من بدء نفاذها، ما مل تقرر أغلبية من الدول األطراف خـالف                
ذلك، بغية التأكد من أن األهداف واملقاصد املذكورة يف ديباجة وأحكام املعاهدة جيـري              

  .استعراض كيفية تعزيز عاملية املعاهدة وفعاليتهاويف هذا السياق، تقوم اللجنة ب. حتقيقها

__________ 

 احلائزة ألسلحة نووية اقترحت طوعاً أن تقبل إعمال الـضمانات يف معظـم              جتدر اإلشارة إىل أن الدول     )٢٧(
غري أن الوكالة تكتفي يف الوقت الراهن بتفتيش قلة قليلة فقط من هـذه              . مرافقها النووية املدنية أو بعضها    

 .املرافق بسبب نقص مواردها املالية والبشرية
 .١ -، اجلدول ألف ٢٠٠٧التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية،  )٢٨(
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سـنوات،  ] مخـس [ عقد مؤمترات أخرى كـل       وميكن الحقاً  -٣- املادة الثانية عشرة  
  .ذاته، إذا ما قرر املؤمتر ذلك يف دورته السابقةلغرض ل

لكل دولة طرف احلق يف االنسحاب من هذه املعاهدة إذا قررت  -٤- املادة الثانية عشرة  
  .عرضت مصاحلها العليا للخطرداثا استثنائية تتصل مبوضوع هذه املعاهدة قد أن أح

يصبح االنسحاب نافذا من خالل إعطاء إشعار قبل اثـين عـشر           -٥- املادة الثانية عشرة  
شهرا إىل مجيع الدول األطراف األخرى، وإىل املؤمتر وجملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقـة              

 باحلدث االستثنائي   إشعار االنسحاب بياناً  وينبغي أن يتضمن    . ملتحدةالذرية والوديع واألمم ا   
  .أهنا عرضت مصاحلها العليا للخطرأو األحداث االستثنائية اليت تعترب الدولة الطرف 

عند تلقي إشعار االنسحاب، يقوم األمني التنفيذي، يف غضون ثالثة أشهر، بعقد              
  . رد مناسب على اإلشعاردورة استثنائية للمؤمتر من أجل النظر يف 

نتاج املواد االنشطارية لغرض   إىل وقف   إ مبا أن هذه املعاهدة هتدف       -١- املادة الثانية عشرة  
هذه الفقرة مماثلة للفقرتني     .للمعاهدةألسلحة إىل األبد، فإنه ال معىن لوضع حد زمين          صنع ا 

  . لشامل للتجارب النوويةاملقابلتني يف اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية ومعاهدة احلظر ا
 تنص على عقد مؤمتر استعراضي بعد مخس سنوات من بدء نفـاذ             ٢- املادة الثانية عشرة  

البلـدان  يف  حيز النفاذ    ، أن تدخل املعاهدة   الثالثة عشرة  للمادة   وفقاًمبا أنه ميكن،    و. املعاهدة
 ينظر بصورة خاصـة يف      املعنية اليت مل تصبح أطرافا بعد، سيتعني على املؤمتر االستعراضي أن          

 إذا استمر إىل ما ال هناية، إىل تقويض معاهدة          ،االنضماميؤدي هبا عدم    ميكن أن   الكيفية اليت   
  . إنتاج املواد االنشطارية) وقف(

املتعلقـة بتحديـد    كما هو احلال يف االتفاقات األخرى       تقضي،  ،  ٤- املادة الثانية عشرة  
  .اب من املعاهدة إال يف ظروف خطرية للغايةأال حيدث االنسحبونزع السالح، األسلحة 

 خالفا لغريها من املعاهدات يف هـذا امليـدان، والـيت تـسمح              -٥- املادة الثانية عشرة  
ستة أشهر يف معاهدة احلظر الشامل للتجارب       (باالنسحاب بعد فترة إشعار متتد لثالثة أشهر        

 شـهرا مـن     ١٢إال بعـد    ، ال يصبح االنسحاب يف مشروع هذه املعاهدة ساريا          )النووية
عالوة على ذلك، ُيعقد اجتماع خاص للمؤمتر يف غضون ثالثة أشـهر للنظـر يف           .اإلخطار

   .إشعار االنسحاب وفيما ميكن القيام به حيال ذلك
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  توقيع املعاهدة والتصديق عليها واالنضمام إليها وبدء نفاذها -الثالثة عشرة املادة 
باب التوقيـع على هـذه املعاهدة أمام مجيع الدول قبل         ُيفتح   -١-ة عشرة   لثاملادة الثا 
  .بدء نفاذها
ختضع هذه االتفاقية للتصديق من قبل الدول املوقعة عليها، كل           -٢- ة عشرة لثاملادة الثا 

  .منها طبقاً إلجراءاهتا الدستورية
ـ       ال   جيوز ألي دولة     -٣- ة عشرة لثاملادة الثا  ا أن  توقع على هذه املعاهدة قبل بدء نفاذه

  .تنضم إليها يف أي وقت الحق
دولة بينها ] أربعون[تدخل هذه املعاهدة حيز النفاذ بعد أن تقوم  -٤- ة عشرةلثاملادة الثا

واد االنـشطارية   ـمن امل معنوية واحدة   ل كمية   ـمتلك على األق  على األقل   دول  ] أربعة[
لنحو الذي حيدده   تصديقها، على ا  صكوك  غري خاضعة للضمانات بالتصديق عليها وإيداع       

  .املدير العام للوكالة

ـ ـ صيغ ٣ و ٢ و ١- ملادة الثالثة عشرة  ا ة يف املعاهـدات  ـة مـستخدم ـت بلغة منوذجي
  .واالتفاقيات األخرى
      ينبغي أن يصدق على املعاهدة عدد كبري من الدول، مبا يف ذلـك              -٤- املادة الثالثة عشرة  

إن احلكم الـصارم املتعلـق      و .ة لألسلحة النووية  ما ال يقل عن احلد األدىن من الدول احلائز        
 ٤٤بدخول معاهدة احلظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، والذي يشترط أن يـصدق              

وسيكون من املهم البدء بنفـاذ  . ١٩٩٦ عليها أبقى املعاهدة طي النسيان منذ عام       حمدداً بلداً
قل بالنسبة للدول اليت بدأت بالفعـل       إنتاج املواد االنشطارية بسرعة على األ     ) وقف(معاهدة  

ومن شأن ذلك أن    . ومن جانب واحد وقف إنتاج املواد االنشطارية ألغراض صنع األسلحة         
وخـالل  .  أحكام الضمانات اإلضافية والتقنيات الالزمة هلـذه املعاهـدة         وضعفرصة ل يتيح  

عدم حتقيق عامليـة   انميكن تقييم ما إذا ك   ) ٢-انظر املادة الثانية عشرة   (مؤمترات االستعراض   
  .يف املدى الطويلاملعاهدة سيضّر باستقرارها 

   التحفظات-الرابعة عشرة املادة 
  .ال ختضع مواد هذه املعاهدة للتحفظات  

 ميكن أن تقوض التحفظات املعاهدة إذا قللت من التزامـات دولـة             - املادة الرابعة عشرة  
  .طرف واحدة أو أكثر

  ديع الو-اخلامسة عشرة املادة 
  .األمني العام لألمم املتحدة هو الوديع هلذه االتفاقية  
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 . يف املعاهدات واالتفاقيات املتعددة األطراف      منوذجياً  متثل اآلن حكماً   املادة اخلامسة عشرة  
األطراف وعن إبـالغ الـدول      بقائمة  مسك  يكون األمني العام يف مجلة أمور مسؤوال عن         

  .األطراف بشأن التصديقات اجلديدة

   النصوص ذات احلجية-السادسة عشرة املادة 
ودع هذه االتفاقية، اليت تتساوى يف احلجية نـصوصها اإلسـبانية واإلنكليزيـة             ت  

  .والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

ـ      منوذجياً  حكماً  أيضاً  متثل املادة السادسة عشرة   اللغـات   .رافيف املعاهدات املتعددة األط
  .املذكورة هي اللغات الرمسية لألمم املتحدة
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  الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية
وهـو  . ٢٠٠٦يناير  /تأسس الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية يف كانون الثاين          

من خرباء مراقبة األسلحة ومنع االنتشار النووي من دول نوويـة ودول            يتألف  فريق مستقل   
  .  حائزة لألسلحة النوويةغري

وتتمثل مهمة الفريق الدويل املعين باملواد االنشطارية يف حتليـل األسـاس الـتقين                
للمبادرات السياساتية العملية والقابلة للتحقيق والرامية إىل ضمان أمن خمزونات اليورانيـوم            

هـي املكونـات    وهذه املواد االنشطارية    . والبلوتونيوم العايل التخصيب وجتميعها وخفضها    
سلحة النوويـة ووقـف   ألاألساسية يف صنع األسلحة النووية، ومراقبتها أمر حاسم يف نزع ا    

يتقاسم الفريق الدويل املعين باملواد     و. انتشارها، وضمان عدم امتالك اإلرهابيني هلذه األسلحة      
املنظمات االنشطارية ما ينجزه من حبوث وتقارير مع املنظمات الدولية واحلكومات الوطنية و           

  .غري احلكومية
راجارامان من جامعة جـواهر الل  . ويشترك يف رئاسة الفريق كل من الربوفسور ر        

ويضم يف عضويته    .هنرو، نيودهلي، اهلند، والربوفسور فرانك فون هيبل من جامعة برينستون         
، جنـوب  يرلندا، باكستان، الربازيلآأملانيا، : خرباء يف اجملال النووي من سبعة عشر بلدا هي        

أفريقيا، روسيا، السويد، الصني، فرنسا، كوريا اجلنوبية، املكسيك، اململكة املتحدة، النرويج، 
  .اهلند، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان

الدعم الالزم للفريق الـدويل     ويوفر برنامج جامعة برينستون للعلوم واألمن العاملي          
  .ظائفه اإلدارية والبحثيةاملعين باملواد االنشطارية من أجل إجناز و

املواد االنشطارية، انظر موقعه علـى      بوملزيد من املعلومات عن الفريق الدويل املعين          
وميكن االتصال بالفريق عـرب برنـامج العلـوم         . www.fissilematerials.orgشبكة االنترنت   

 Program on Science and Global Security, Princeton: واألمن العاملي على العنوان التـايل 

University, 221 Nassau Street, 2nd floor, Princeton, NJ 08542    أو عـن طريـق الربيـد ،
  .ipfm@fissilematerials.org: التايلعلى العنوان اإللكتروين 

        


