
اتفاقية الحامية املادية للمواد النووية
وتعديلها لعام 2005

خمسة أسئلة



“تؤدي التكنولوجيا اإلشعاعية يف حياتنا دوراً أكرب مام يدركه معظمنا. فنحن عىل األرجح أكرث 
إملاماً باستخدامها عندما نذهب إىل طبيب األسنان أو إلجراء فحص طبي. ولكن هل تعلم أنها 

تُستَخدم أيضاً يف معالجة بعض األقمشة املستخدمة يف صنع مالبسنا؟ أو لصنع األواين واملقايل غري 
القابلة لاللتصاق التي نستخدمها يف املطبخ؟ أو لكشف شقوق صغرية يف أجنحة الطائرات التي ال 

ميكن رؤيتها بالعني املجردة؟ 

هذه بعض األساليب التي ال تعد وال تحىص والتي تُسهم العلوم والتكنولوجيا النووية من خاللها 
يف تحسني جودة حياتنا اليومية. وعىل نطاق أوسع، يَستخدم 31 بلداً يف الوقت الحايل القوى 
النووية، التي توفر أكرث من 10٪ من الكهرباء يف العامل ونحو ثلث إجاميل الكهرباء املنخفضة 

الكربون.

ومن املؤسف أنَّ هناك خطر يف إساءة استخدام هذه التكنولوجيا الرائعة ألغراض خبيثة. إذ ميكن 
ألي هجوم إرهايب باستخدام قنبلة قذرة – حيث يتم دمج املتفجرات التقليدية مع مادة نووية 

أو مشعة – أن يخلِّف عواقب وخيمة. ولهذا السبب نحتاج إىل وجود إطار عاملي مناسب لضامن 
عدم وقوع املواد النووية وغريها من املواد املشعة يف أياٍد تيسء استخدامها. 

…

لة لالتفاقية بغية املساعدة عىل ضامن  لذلك من الرضوري أن تلتزم جميع البلدان بالصيغة املعدَّ
توفري الحامية املناسبة للمواد النووية يف جميع أنحاء العامل من األفعال الخبيثة التي يرتكبها 

اإلرهابيون. والتهديد يتجاوز الحدود الدولية. فأي هجوم يف دولة ما ميكن أن تكون له عواقب 
وخيمة عىل جريانها. وحتى البلدان التي لديها القليل من املواد النووية أو التي ال متلك أي 

لة لالتفاقية من أجل ضامن عدم  مواد نووية عىل أراضيها تحتاج إىل االنضامم إىل الصيغة املعدَّ
لة التفاقية الحامية  استخدام تلك املواد عن غري قصد للمرور العابر. وستساعد الصيغة املعدَّ

املادية عىل ضامن حرمان أي شخص متورِّط يف األفعال اإلجرامية التي تنطوي عىل مواد نووية 
من إيجاد مالذ آمن وتقدميه إىل العدالة. وأناشُد جميع البلدان التي مل تفعل ذلك بعُد قائالً: 

ة.” لة باعتبار ذلك مسألة ملحَّ يُرجى االنضامم إىل اتفاقية الحامية املادية بصيغتها املعدَّ

 رافائيل ماريانو غرويس
 املدير العام

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

دعا املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
رافائيل ماريانو غرويس إىل االنضامم العاملي إىل 
اتفاقية الحامية املادية للمواد النووية )اتفاقية 

الحامية املادية( وإىل تعديلها لعام 2005 
وتنفيذهام تنفيذاً كامالً، وذلك خالل الفعالية 

االفرتاضية التي نُظِّمت يف الدورة الرابعة 
والستني للمؤمتر العام بعنوان “محادثات األمن 

النووي: إرساء األمن من خالل القانون”.



١
ملاذا يُعترب اإلطار القانوين الدويل لألمن النووي مهامً؟

دة غري املأذون بها وكشفها والتصدي لها  يركِّز األمن النووي عىل منع األفعال اإلجرامية أو املتعمَّ
والتي تنطوي عىل مواد نووية أو مواد مشعة أخرى أو مرافق مرتبطة بها أو أنشطة ذات صلة أو 

هة إىل ذلك. تكون موجَّ

ويستخدم العديُد من البلدان العلوم والتكنولوجيا النووية لتحقيق أهدافها اإلمنائية يف مجاالت 
تشمل الطاقة والصحة البرشية واإلنتاج الغذايئ والصناعة وإدارة املياه وحامية البيئة. وتعتمد 

استدامة هذه الفوائد عىل ضامن استخدام املواد بطريقة آمنة ومأمونة. فعىل الرغم من التقدم 
املحرز يف جميع أنحاء العامل يف تأمني املواد النووية واملواد املشعة األخرى، ما زالت البلدان تبلِّغ 
عن حوادث رسقة وضياع واتجار غري مرشوع وغري ذلك من األنشطة غري املأذون بها التي تنطوي 

عىل هذه املواد. 

وقد تتجاوز عواقب األفعال الخبيثة التي تنطوي عىل مواد نووية أو مواد مشعة أخرى الحدود 
وقد تقوِّض استخدام املواد النووية أو املواد املشعة األخرى استخداماً مستداماً يف األغراض 

السلمية. ومع أنَّ مسؤولية األمن النووي لدولة ما تقع بالكامل عىل عاتق تلك الدولة، إال أن 
الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة توفِّر اإلطار واألساس للدول ليك تعمل معاً من أجل تعزيز 

األمن النووي عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. 

وبينام ال يوجد صك دويل واحد يتناول األمن النووي بطريقة شاملة، فإنَّ اتفاقية الحامية املادية 
للمواد النووية )اتفاقية الحامية املادية( وتعديلها هام التعهُّدان الدوليان الوحيدان املُلزمان 

٢قانوناً يف مجال الحامية املادية للمواد النووية واملرافق النووية. 
ما هي الفوائد التي تعود عىل الدول باالنضامم إىل 

اتفاقية الحامية املادية وإىل تعديلها؟
سواء كان بلٌد ما ميلك برنامجاً نشطاً للقوى النووية، أو كان يقوم بأنشطة 

نووية محدودة، أو أنه فقط يستخدم مواد مشعة، فإنَّ اتفاقية الحامية املادية، 
لة، تعود بالفائدة عىل جميع الدول، فتساعد عىل تقليل  املعزَّزة بصيغتها املعدَّ

احتامل ارتكاب أفعال خبيثة تنطوي عىل مواد و/أو مرافق نووية.

ن األمن الوطني للدولة من خالل توفري إطار دويل معزَّز ملكافحة اإلرهاب النووي  إنها تحسِّ  •
وتأمني املواد النووية. 

إنها تسهِّل التعاون واملساعدة عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي يف هذا املجال.  •

إنها توفِّر األساس لضامن محاسبة مرتكبي األفعال الخبيثة التي تنطوي عىل مواد نووية   •
وحرمانهم من إيجاد مالذ آمن.

ق الُنهج الوطنية ملنع األفعال اإلجرامية وغريها من األفعال غري املأذون بها والتصدي  إنها تنسِّ  •
لها والتي تنطوي عىل مواد ومرافق نووية، مع اإلقرار بأنَّ مثل هذه األفعال التي تُرتكب يف 

دولة واحدة قد تكون لها عواقب عىل الدول األخرى.

إنَّ االنضامم إىل اتفاقية الحامية املادية وإىل تعديلها وتنفيذهام تنفيذاً كامالً يساهم يف الوفاء   •
بالتزامات الدول مبوجب قرار مجلس األمن 1540.

كام أنَّ االلتزام القانوين، املعربَّ عنه من خالل االنضامم إىل اتفاقية الحامية املادية وإىل تعديلها، 
بوضع وتنفيذ نظام حامية مادية للمواد واملرافق النووية، وتجريم األفعال التي تنطوي عىل 

مواد ومرافق نووية، والتعاون وتقديم املساعدة، هو التزام يفيض إىل تعزيز األمن النووي عىل 
املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية.



٣
ما هي االلتزامات مبوجب اتفاقية 

الحامية املادية وتعديلها؟
 عند االنضامم كطرف يف اتفاقية الحامية املادية ويف تعديلها، يتعنيَّ عىل األطراف، يف 

جملة أمور، ما ييل:

الحامية املادية: وضع وتنفيذ وصيانة نظام حامية مادية ميكن تطبيقه عىل املواد واملرافق   •
النووية الخاضعة لسلطتها القضائية، ويشمل ذلك إطاراً ترشيعياً ورقابياً لتنظيم الحامية 
املادية؛ وسلطة مختصة تكون مسؤولة عن تنفيذه؛ وغري ذلك من التدابري املالمئة الالزمة 

لضامن الحامية املادية لهذه املواد واملرافق.

التجريم: جعل أفعال معينة جرائم تعاقب عليها قوانينها الوطنية وإقامة والية قضائية   •
ة غري املأذون بها التي تنطوي عىل مواد نووية؛  عليها، ويشمل ذلك عدداً من األفعال املتعمدَّ

والتهديد باستخدام مواد نووية إلحداث رضر؛ ورسقة مواد نووية أو سلبها؛ وتهريب مواد 
نووية؛ وتخريب مرافق نووية؛ وكذلك الجرائم التبعية املتعلقة بالرشوع يف ارتكاب مثل هذه 

الجرائم، أو تنظيم مثل هذه الجرائم أو توجيهها أو املساهمة يف ارتكابها.

التعاون الدويل: وضع ترتيبات جديدة للتعاون واملساعدة والتنسيق، مبا يف ذلك تعيني جهات   •
اتصال تُعنى باملسائل املنصوص عليها مبوجب االتفاقية؛ وتبادل املعلومات بهدف حامية 

املواد النووية املهددة أو استعادة املواد النووية التي تم االستيالء عليها بشكل غري قانوين؛ 
وتقديم معلومات إىل الدول التي يُحتمل أن تتأثر يف حالة تخريب مادة نووية أو مرفق نووي 

أو يف حالة وجود تهديد حقيقي بحدوث ذلك؛ والتعاون والتشاور للحصول عىل إرشادات 
بشأن تصميم وصيانة وتحسني النظم الوطنية للحامية املادية للمواد النووية أثناء نقلها 

دولياً، والنظم الوطنية للحامية املادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً 
والحامية املادية للمرافق النووية.

التعاون الدويلالجرائمالحامية املادية

امية املادية
اتفاقية الح

املواد النووية أثناء 
نقلها دولياً

دة وغري  األفعال املتعمَّ
املأذون بها التي تنطوي 

عىل مواد نووية

 التهديد باستخدام 
 مواد نووية 
إللحاق الرضر

 رسقة مواد نووية
أو سلبها؛

الجرائم التبعية )محاولة 
ارتكاب إحدى الجرائم الوارد 
رسدها واملشاركة يف ارتكابها(

التعاون واملساعدة فيام 
يتصل باإلجراءات الجنائية 

ونُظم الحامية املادية

تبادل املعلومات لحامية 
أو استعادة املواد التي 

تم االستيالء عليها 
بشكل غري قانوين

باإلضافة إىلباإلضافة إىلباإلضافة إىل

التعديل

املرافق النووية واملواد 
النووية أثناء استخدامها أو 

خزنها أو نقلها محلياً

نظام الحامية املادية )مثل 
إرساء إطار ترشيعي ورقايب 

وسلطة مختصة(

تهريب املواد النووية

تخريب املرافق النووية

تغطية “الرضر الجسيم 
الذي يلحق بالبيئة”

الجرائم التبعية الجديدة 
)تنظيم اآلخرين أو 
توجيههم الرتكاب 

الجرائم الوارد رسدها(

توسيع التعاون واملساعدة 
وتبادل املعلومات يف 

حالة التخريب



٥ ٤
كيف ميكنكم االنضامم إىل اتفاقية الحامية 

املادية وإىل تعديلها وتنفيذهام تنفيذاَ كامالً
جزء من ذلك هو اإلجراء الرسمي املتمثِّل يف اإلقرار بالتقيُّد باتفاقية الحامية املادية وتعديلها.

وإذا كانت الدولة طرفاً بالفعل يف اتفاقية الحامية املادية، فيمكن للدولة أن تودع صك التصديق 
أو القبول أو املوافقة عىل التعديل لدى الوكالة. وإن مل تكن الدولة طرفاً فيها، يجب عىل الدولة 

أوالً االنضامم إىل اتفاقية الحامية املادية قبل االنضامم إىل التعديل. 

وميكن للدولة أيضاً أن تودع صكاً واحداً تعربِّ فيه عن إقرارها باالنضامم إىل اتفاقية الحامية 
املادية وإقرارها بالتصديق عىل التعديل أو قبوله أو املوافقة عليه. 

وباب التوقيع عىل االتفاقية أو االنضامم إليها مفتوح أيضاً أمام املنظامت الدولية واملنظامت 
اإلقليمية التي لها طابع تكاميل أو أي طابع آخر.

ومن أجل تنفيذ االلتزامات تنفيذاَ كامالً مبوجب اتفاقية الحامية املادية وتعديلها، يتعنيَّ عىل 
الدولة الطرف أن تسن قوانني ولوائح تنفيذية، وأن تتخذ تدابري أخرى لوضع اتفاقية الحامية 

املادية وتعديلها موضع التنفيذ يف مجال الحامية املادية والتجريم والتعاون الدويل. وتلتزم 
األطراف أيضاً بإبالغ الوديع بقوانينها ولوائحها التي تضع االتفاقية موضع التنفيذ، ويقوم الوديع 

بصورة دورية بإبالغ جميع األطراف بذلك. 

 

كيف ميكننا تقديم املساعدة؟
م  من أجل تسهيل االنضامم إىل اتفاقية الحامية املادية وإىل تعديلها وتنفيذهام تنفيذاً كامالً، تقدِّ

الوكالة املساعدة الترشيعية والتقنية بناء عىل طلب الدولة.

وتشمل األنشطة واملوارد يف مجال املساعدة، عىل سبيل املثال ال الحرص، ما ييل:

وضع وتنفيذ خطط متكاملة لدعم األمن النووي؛  •

وضع وثائق إرشادية ضمن سلسلة األمن النووي؛  •

استعراضات النظراء والخدمات االستشارية، مثل الخدمة االستشارية الدولية الخاصة بالحامية   •
املادية )IPPAS( والخدمة االستشارية الدولية الخاصة باألمن النووي )INSServ(؛

الندوات الدولية، وحلقات العمل اإلقليمية والوطنية؛  •

املساعدة الترشيعية الثنائية يف صياغة واستعراض الترشيعات التنفيذية؛  •

برامج التوعية والتدريب؛  •

دورات التعلُّم اإللكرتوين حول األمن النووي؛  •

كتيب عن القانون النووي وكتيب تكمييل عن القانون النووي: تنفيذ الترشيعات؛  •

تبادل املعلومات من خالل قاعدة بيانات الحادثات واالتجار غري املرشوع.   •

ملزيد من املعلومات، يُرجى زيارة شعبة األمن النووي )https://bit.ly/39FPn0v( وصفحات 
املساعدة الترشيعية )https://bit.ly/3cztj9G( عىل موقع الوكالة الشبيك.

https://bit.ly/39FPn0v
https://bit.ly/3cztj9G


ن التكنولوجيا النووية حياة ماليني من الناس يف جميع  “تُحسِّ
أنحاء العامل يف مجاالت الطاقة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة 

ومجاالت أخرى كثرية. لكن املواد النووية واملواد املشعة األخرى 
تثري حتامً النوازع الرشيرة يف نفوس اإلرهابيني وسائر املجرمني. ومن 
الرضوري للغاية أن تحظى هذه املواد بالحامية من الوقوع يف أياٍد 

تيسء استخدامها. وهذا هو السبيل الوحيد لضامن استدامة الفوائد 
العظيمة التي تحققها التكنولوجيا النووية وتسخريها من أجل السالم 

والتنمية … . وتقع املسؤولية األساسية عن تحقيق األمن النووي 
عىل عاتق كل بلد عىل حدة. بيَد أن التهديد املحدق له صفة عاملية 

ويستلزم التصدي له عىل نطاق عاملي.” 

 رافائيل ماريانو غرويس
 املدير العام 
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ت هذه الوثيقة مبساعدة مالية من االتحاد األورويب. وال  أُعدَّ
يجوز بأيِّ حال من األحوال تفسري اآلراء الواردة فيها عىل 

أنَّها تعربِّ عن الرأي الرسمي لالتحاد األورويب.


