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تدابري التنفيذ الوطنية
إلتفاقية عام  1980بشأن الحامية املادية للمواد النووية
(CPPNM)
حقائق حول املعاهدة 

تم توقيع إتفاقية الحامية املادية للمواد النووية عام  1980يف  3آذار/مارس  1980وأصبحت سارية املفعول يف  8شباط/
فرباير .1987

تخترب مواد التعبئة املستخدمة إلحتواء املواد اإلشعاعية ،مثل تلك الصناديق،بتعريضها للضغط أثناء تطويرها .كتيب الصور للوكالة الدولية للطاقة الذرية  IAEA.org

هل دولتي ُملزمة بتنفيذ إتفاقية الحامية املادية للمواد النووية؟ 

نعم ،إذا كانت دولتك قد قامت بالتصديق عىل اإلتفاقية أو االنضامم إليها .تدعو
املعاهدة إىل تطبيق مجموعة من القواعد يف إطار النظام القانوين الخاص بكم  .فعىل
سبيل املثال:

	•املادة  7تحدد عددا ً من األعامل،التي يجب تجرميها أو تجريم محاولة ارتكابها.
	•املادة  8تتطلب من دولتك إنشاء والية قضائية عىل املخالفات الواردة يف املادة  ،7والتي يجب أن تعطي
املحاكم لديكم ،ضمن سلطات أخرى ،سلطة محاكمة األفراد امل ُشتبه يف إرتكابهم األعامل املحظورة؛ و
	•تحدد املادتان  10و  11معايري لرسعة املحاكامت وتسليم املجرمني وتدعو املادة  13للمساعدة الدولية
فيام يتعلق بالدعاوى الجنائية (عىل سبيل املثال :تسهيل نقل األدلة بني الدول).

وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عىل مجموعة من األهداف للحامية املادية والتي
ميكن أن يعكسها النظام القانوين الوطني .ويجب عىل دولتك ،وفقاً لهذه األهداف ،أن
توفر الظروف املواتية للقيام مبا ييل ،وتحافظ عليها :
	•الوقاية ضد كافة صور اإلستيالء غري القانوين عىل املواد النووية ،أثناء إستخدامها وتخزينها ،ونقلها؛
	•ضامن تنفيذ الدولة لتدابري رسيعة وشاملة ترمي إىل تحديد مكان املواد النووية املفقودة أو املرسوقة
واستعادتها؛
	•حامية املرافق النووية من التخريب وحامية املواد النووية من التخريب أثناء استخدامها وتخزينها وأثناء
النقل 
•

تخفيف العواقب اإلشعاعية للتخريب أو تقليلها إىل أدىن ٍ
حد ممكن .

تقر اإلتفاقية أن مسؤولية الحامية املادية تقع عىل عاتق الدول ذات السيادة .وحكومتك
غري ملزمة إال بتنفيذ التدابري املالمئة وفقاً ملتطلباتكم الوطنية .
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ماهي األشكال القانونية للترشيعات التي يتوجب عىل دولتي ،أخذها بعني
اإلعتبار؟ 
تدعو إتفاقية الحامية املادية للمواد النووية دولتك أن تج ِّرم أعامالً معينة تتضمن :

هل هناك إتفاقيات دولية أخرى تتعلق بأمن باألمن املادي؟ 
نعم .يف  8متوز /يوليو  ،2005أقرت الدول األطراف تعديالً عىل املعاهدة .ينبغي عىل الدول األطراف يف
املعاهدة املعدّلة القيام بحامية املرافق واملواد النووية املستخدمة يف األغراض السلمية املحلية ،سواء أثناء
تخزينها أو أثناء نقلها .كام تضع املعاهدة املعدلة وسائل لتوسيع نطاق التعاون فيام بني الدول بخصوص :

تخلصا
	•أي فعل أو محاولة دون إذن مرشوع ميثل إستالماً أو حيازة أو إستعامالً أو نقالً أو تغيريا ً ملواد نووية أو ً
منها أو إطالقًا لها ،ويُسبب أو يُحتمل أن يُسبب ،وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطرية أو إلحاق أرضار
جوهرية باملمتلكات؛

	•تخفيف العواقب اإلشعاعية للتخريب أو خفضها ألدىن ٍ
حد ممكن .

	•رسقة مواد نووية أو سلبها (أو محاولة القيام بذلك)

	•منع ومقاومة ما يتصل بذلك من مخالفات .

	•الحصول عىل مواد نووية أو محاولة الحصول عليها بطريق اإلحتيال أو التزوير؛
	•أي فعل يُشكّل طلباً ملواد نووية عن طريق التهديد أو بإستعامل القوة أو بأي شكل آخر من أشكال التهديد؛

	•وضع تدابري رسيعة ترمي لتحديد مكان املواد النووية املرسوقة أو املهربة وإسرتجاعها .

وسيبدأ نفاذ املعاهدة امل ُعدّلة بعد  30يو ًما من تاريخ إيداع ثلثي الدول األطراف إلتفاقية الحامية املادية
للمواد النووية ،صك التصديق أو القبول أو املوافقة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

	•أي تهديد بإستعامل مواد نووية لتُسبب وفاة أي شخص أو إصابته إصابة خطرية أو إلحاق أرضار جوهرية
باملمتلكات أو إرتكاب مثل هذه املخالفة بغرض إجبار أي شخص طبيعي أو إعتباري أو منظمة دولية أو دولة
عىل القيام بفعل ما أو عىل اإلمتناع عن فعل ما؛ 

نصوصا
	•قد تكون هناك رضورة لعمل تغيريات عىل قانون اإلجراءات الجنائية إلثبات واليتها القضائية .ويتطلب
ً
إجرائية إضافية للتعامل مع املسائل املتعلقة برتحيل األشخاص امل ُشتبه بهم .وتلزم اإلتفاقية دولتك بضامن
املعاملة امل ُنصفة ألي شخص يتم إتهامه بالجرائم املحددة يف هذه املعاهدة.
	•كام يجب عىل الترشيع القانوين ضامن مستويات حامية محددة لنقل املواد النووية دولياً .حيث تم وضع
مستويات الحامية يف امللحق األول من اإلتفاقية .وهناك إرشادات إضافية تقدمها توصيات غري ملزمة لكنها
رسمية صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
	•وكام هو مبني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ميكن لنظام الحامية املادية الف ّعالة أن يستفيد من وجود
نظام للتقييم ومنح الرتاخيص أو غري ذلك من إجراءات منح الرتاخيص لألفراد الذين يرغبون بالتعامل مع املواد
الخاضعة للتنظيم .وقد يستدعي ذلك من دولتك أن تخ ِّول إحدى الهيئات الوطنية مسؤولية منح الرتاخيص.

	•وسوف يستفيد نظام منح الرتاخيص من نظام وطني للتفتيش للتحقق من االمتثال مبتطلبات ورشوط
الرخصة املمنوحة.
	•و يجب أن يتضمن نظام منح الرتاخيص إحكا ًما إلنفاذ املتطلبات والرشوط املنطبقة ،مبا يف ذلك فرض
عقوبات ف ّعالة .

إىل أي الجهات ينبغي عىل واضعي القوانني يف دولتي التوجه للحصول عىل املساعدة؟ 

	•لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامج للمساعدة الترشيعية .وتدعم الوكالة الدول لتطوير قانون شامل متعلق بالطاقة النووية يتضمن الحامية من اإلشعاعات ،والسالمة النووية واإلشعاعية ،وتحمل
املسؤولية القانونية تجاه ما يتعلق باملواد النووية ،واإلجراءات الوقائية ،والحامية املادية  .
	•تقدم الوكالة النصيحة للدول يف مجال املساعدة الترشيعية بخصوص وضع مسودات لنصوص قانونية محددة للوفاء بتعهداتها وإلتزاماتها الدولية يف املجال النووي.
	•ميكن الحصول عىل إرشادات محددة من الوثائق التالية :
•
•
•
•
•

•الحامية املادية للمواد النووية وللمرافق النووية ( INFCIRC/225/Rev.4امل ُصححة) ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ()1999؛
•تدابري لتحسني األمان من املواد النووية وغريها من املواد املشعة ، GC(45)/INF/14،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ()2001؛
•الحامية املادية للمواد النووية :خربات يف وضع اللوائح ،والتطبيق والتشغيل (أعامل مؤمتر دويل) ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ()1998؛
•التقرير الختامي لإلجتامع املفتوح غري الرسمي ملناقشة فيام إذا كان هناك الحاجة ملراجعة اإلتفاقية بشأن الحامية املادية للمواد النووية ،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ()2001؛ 
واملبادى االساسية ،GOV/2001/41،الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،فيينا ()2001؛
•التحقق من املواد النووية وأمن املواد  -أهداف الحامية املادية
ْ

	•قامت  VERTICبالتوسع يف برنامج التدابري التطبيقية الوطنية ،لتساعد الدول عىل تطبيق قرار مجلس األمن رقم  ، 1540مبا يف ذلك اإللتزامات املتعلقة به فيام يخص أنظمة املعاهدة الخاصة
باالسلحة البيولوجية ،والكيميائية والذرية.

كيف ميكن لدولتي اإلتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ()IAEA؟ 
International Atomic Energy Agency PO Box 100 W
 agramer Strasse 5 A-1400 Vienna, Austria:
هاتف  )+431(  2600-0 :فاكس رقم )+431( 2600-7:الربيد االلكرتوين Official.Mail@iaea.org :املوقع اإللكرتوينwww.iaea.org:



كيف ميكن لدولتي اإلتصال بـ VERTIC؟

VERTIC Development House 56-64 Leonard Street London EC2A 4LT United Kingdom
هاتف رقم +44 )0(  207065 0880 :فاكس رقم +44 )0( 2 07065 0890 :الربيد االكرتوين NIM@vertic.org :املوقع اإللكرتوينwww.vertic.org:
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