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تدابري التنفيذ الوطنية

 ملعاهدة الحد من إنتشار األسلحة 

النووية )NPT( الصادرة عام    1968 

 حقائق حول املعاهدة 

 أصبحت معاهدة الحد من إنتشار األسلحة النووية سارية املفعول يف  5  آذار/مارس  1970 . ووقع عىل 

املعاهدة  190  من الدول األطراف )حتى 2  أبريل 2013( . 

 ال توجد أمانة عامة خاصة باملعاهدة. لكن املعاهدة تنص عىل إسناد مهمة التحقق من االمتثال لها 

إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA(. متثل حكومات االتحاد الرويس واململكة املتحدة والواليات 

املتحدة جهات اإليداع 

حاوية نقل قدمية من املواد اإلشعاعية متت استعادتها من خالل مهمة ساهمت فيها  الوكالة الدولية للطاقة الذرية. )جورجيا، 2002 (، كتيب الصور للوكالة الدولية للطاقة الذرية .    

 هل دولتي ُملزمة بتطبيق معاهدة الحد من إنتشار 

األسلحة النووية )NPT(؟ 

   الفقرة األوىل من  املادة الثالثة من املعاهدة تلزم دولتك بقبول إتخاذ 	 

اإلجراءات الوقائية الخاصة باملواد النووية. وعادة ما يلزم وجود سلسة 

من التدابري الترشيعية لضامن تنفيذ اتفاقيات الوقاية بطريقة 

مناسبة عىل املستوى الوطني. 

  الفقرة الثانية من املادة الثالثة من املعاهدة تلزم دولتك بسن إجراءات 	 

تحكم يف الصادرات لضامن أن املواد امُلصدرة آمنة لدى الدولة 

امُلستِلمة. وتكون هذه اإلجراءات أكرث فّعالية إذا أدرجت رسمياً يف 

القانون الوطني.    

 ماهي األشكال القانونية للترشيعات التي يتوجب عىل دولتي، أخذها بعني اإلعتبار؟

عادة ما يكون تطبيق بنود الحظر املنصوص عليها يف املعاهدة ضمن قانون الدولة الجنايئ، 

مبثابة خطوة أوىل مناسبة. يجب عىل الدول التي ال متتلك أسلحة نووية حظر القيام باألعامل 

اآلتية:   

 إستالم األسلحة النووية أو أجهزة تفجري نووية؛ 	 

تسلم التحكم  يف أسلحة نووية أو أجهزة تفجري نووية؛ 	 

تصنيع سالح نووي أو جهاز تفجري نووي؛ 	 

 البحث عن املساعدة يف تصنيع األسلحة النووية أو أجهزة التفجري النووية؛ 	 

   طلب املساعدة يف تصنيع األسلحة النووية أو أجهزة التفجري النووية.      	 



Building trust through verification

 ميكن أيضاً تجريم أنشطة أخرى. عىل سبيل املثال، قد تفرض دولتك عقوبة عىل أي 

شكل من اشكال املساعدة للدول غري املالكة لألسلحة النووية والتي قد تسعى 

إىل تطوير برنامج للحصول عىل تلك األسلحة. كام ميكن أيًضا تجريم التسبب يف 

اإلخالل باملعاهدة، أو السامح به، أو محاولة القيام بأعامل تخل بها.      

 ويتطلب أيضاً التطبيق الفّعال للمعاهدة وجود ترشيع للتحكم يف اإلسترياد 

والتصدير. والنظام االسايس، الذي يناسب أي دولة ليس لها أنشطة نووية مهمة، 

يجرم أي عمليات إسترياد أو تصدير دون موافقة الدولة.  كام يوجد العديد من 

النامذج األكرث توسًعا، منها عىل سبيل املثال:    

 مجموعة موردي املواد النووية )NSG( قامت بنرش إرشادات لتصدير املواد 	 

النووية واملسائل املتعلقة بتصديرها؛    

هيئة زانغر )Zangger( تحتفظ بقامئة ُمنبهه للبضائع اإلسرتاتيجية ذات 	 

 الصلة باملواد النووية وذلك ملساعدة الدول للتعرف عىل االجهزة واملواد 

الخاضعة لضوابط التصدير.    

 قد يتطلب تطبيق كافة متطلبات إتفاقيات اإلجراءات الوقائية اإللزامية تغيرياً 

يف القانون اإلداري لدولتك. فالترشيع الوطني مهم لعمل نظام الوقاية الخاص 

با لوكالة الدولية للطاقة الذرية بفاعلية. عىل سبيل املثال: يجب عىل الدولة أن 

تنشئ وتحافظ عىل: 

 

سلطة وطنية )ذات سلطات تنظيمية مستقلة( مسؤولة عىل التنفيذ 	 

املالئم وتطبيق  اتفاقية دولتك الخاصة باإلجراءات الوقاية؛ 

 نظام منح الرتاخيص يضمن عدم التعامل مع املواد الخاضعة لإلجراءات 	 

الوقائية إال بواسطة األشخاص املرصح لهم بذلك.

 نظام تفتيش يسمح للسلطة الوطنية بزيارة الجهات املرخصة للتأكد من أن 	 

املواد محفوظة وفقاً للضوابط الكاملة؛ 

 نظام للعقوبات يعاقب بشكل مناسب االشخاص أو املنظامت التي تنتهك 	 

نظام  الرتخيص أو اللوائح األمنية ذات الصلة. 
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 أين ميكن لصائغي القوانني الترشيعية لدولتي الحصول عىل املساعدة؟   

لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية برنامج يساعد عىل صياغة القوانني الترشيعية. وتدعم الوكالة الدول عىل تطوير القانون املتعلق بالطاقة  الذرية الشامل، الذي يتضمن   * 

الحامية من اإلشعاعات، األمان من اإلشعاعات والذرة، وتحمل املسؤولية القانونية تجاه الذرة، واإلجراءات الوقائية، والحامية املادية.  

تقدم الوكالة النصيحة للدول عىل صياغة القوانني الترشيعية بوضع مسودات حول إجراءات قانونية معينة التي تنطبق مع تعهداتهم  وإلتزاماتهم الدولية يف املجال الذري.  * 

VERTIC قامت بتوسيع برنامج التدابري التطبيقية الوطنية، لتساعد الدول عىل تنفيذ قرار مجلس األمن  1540  التابع لهيئة األمم املتحدة،    مبا يف ذلك اإللتزامات املتعلقة    * 

باالسلحة البيولوجية، والكيميائية والذرية، وفقاً ألنظمة املعاهدة.    

 

  

 كيف ميكن لدولتي اإلتصال بالوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA(؟    

 :International Atomic Energy Agency     PO Box 100     Wagramer Strasse 5     A-1400 Vienna, Austria
www.iaea.org :املوقع اإللكرتوين        Official.Mail@iaea.org :هاتف رقم:        0-2600  )431 + (     فاكس رقم: 7 - 2600   )431 + (     الربيد االلكرتوين 

 كيف ميكن لدولتي اإلتصال مع VERTIC؟ 

VERTIC The Green House     244-254 Cambridge Heath Road     London E2 9DA     United Kingdom
www.vertic.org  :املوقع اإللكرتوين     NIM@vertic.org :هاتف رقم: 0880   207065       ) 0 (  44 + فاكس رقم:  0890   207065  ) 0 (  44 +     الربيد االكرتوين 

 إن تطبيق وثائق إجراءات الوقاية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 

قد يصبح مهمة معقدة. ولكن ميكن التعامل مع معظم تفاصيل تطبيق 

إجراءات الوقاية من خالل ترشيعات ثانوية مناسبة. فعىل سبيل املثال، ميكن 

دمج العديد من النصوص املتعلقة باإلجراءات الوقائية من خالل اللوائح 

والوثائق اإلرشادية والتعليامت التي تصدرها السلطة الوطنية. وقد يتخذ 

النص الترشيع املستخدم لتمكني االتفاقية "صفة إطار عمل"، وينص عىل 

مبادىء وأحكام قانونية عامة.    
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