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 اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

 
 

  

من   ١للفقرة اً ، وفق١٩٨٠آذار/مارس   ٣تح باب التوقيع على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في  ـــ فُ   -١
  .١٩٧٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٨من االتفاقية وعقب اختتام المفاوضات التي دارت في هذا الصدد في  ١٨المادة 

تنـسخ  -٢ والوثيقة    )١(طي هذه الوثيقة، من أجل إعالم جميع الدول األعضـاء، نص كل من االتفاقيةاً  ويرد مـس
  اع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية". الختامية الصادرة عن "اجتم

من   ١للفقرة اً وسـيتم إعالم الدول األعضـاء، من خالل إضـافة تصـدر لهذه الوثيقة، ببدء نفاذ االتفاقية وفق  -٣
 من االتفاقية. ١٩المادة 

 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتضــمن أيضــاً تصــحيحاً ألخطاء شــابت الترجمة العربية لالتفاقية األصــلية    INFCIRC/274/Rev.1النســخة العربية من الوثيقة   *

  (النسخة العربية). INFCIRC/274الواردة في الوثيقة 

  ١١للفقرة  اً  ) للمؤتمر الـعام للوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية، وفقـ ١٩٧٩أحـيل نص االتـفاقـية إلى اـلدورة الـعادـية الـثالـثة والعشـــــرين (  )١(
.INFCIRC/274وذلك ضمن الوثيقة  ،من الوثيقة الختامية
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  اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

  ،إن الدول األطراف في هذه االتفاقية  

ة واســــتخدامها في األغراض الســــلمية وبما لها من  بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النوويّ  إذ تســــلّم  
  للطاقة النووية،نتظر جنيها من االستخدام السلمي مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي يُ 

  بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في االستخدام السلمي للطاقة النووية، منهااً واقتناع  

ــكِّ   ورغبة منها   ــروعة، من أخطار  في تفادي ما يشـ ــورة غير مشـ ــتعمال المواد النووية، بصـ له أخذ واسـ
  محتملة،

عث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماـسة إلى اتخاذ  بأن الجرائم ذات الـصلة بالمواد النووية هي مب  منهااً  واقتناع  
  وفعالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها، مالئمةتدابير 

قيام تعاون دولي من أجل وضــع تدابير فعالة، تتمشــى مع القانون الوطني لكل دولة  ذ تعي الحاجة إلىإو  
  طرف في هذه االتفاقية، للحماية المادية للمواد النووية،

  بأن هذه االتفاقية ينبغي أن تيسر النقل المأمون للمواد النووية، منهااً واقتناع  

   ُ   النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً،على أهمية الحماية المادية للمواد  وإذ تشدد أيضا

بأهمية توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المســـتخدمة في األغراض العســـكرية، وإذ   موإذ تســـلِّ   
  تفهم أنه يجري، وسيظل يجري، منح تلك المواد حماية مادية متشددة،

  على ما يلي: قد اتفقت  

  ١المادة 

  اقية:ألغراض هذه االتف

في المائة من   ٨٠فيه يتجاوز   النظيري يقصــد بعبارة "المواد النووية" البلوتونيوم باســتثناء ما كان التركيز    (أ)
؛ واليورانيوم المحتوي  ٢٣٣أو    ٢٣٥  ـبالنظيرينالمثرى  ؛ واليورانيوم  ٢٣٣-؛ واليورانيوم٢٣٨-البلوتونيوم

على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على ـشكل خام أو فضـالت خام؛ وأية مادة تحتوي 
  على واحد أو أكثر مما تقدم؛

ــد بعبـارة " اليورانيوم    (ب) ذي يحتوي على أي من  ٢٣٣أو    ٢٣٥  بـالنظيرينالمثرى  يقصـــ " اليورانيوم اـل
ا نســــــبة الوفرة لمجموع ـهذين النظيرين إلى النظير    ٢٣٣أو    ٢٣٥النظيرين   ا بكمـية تكون فيـه أو كليهـم

  الموجودة في الطبيعة؛ ٢٣٨إلى النظير  ٢٣٥أكبر من نسبة النظير  ٢٣٨
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يقصــد بعبارة "النقل النووي الدولي" نقل شــحنة من المواد النووية بأية واســطة من وســائط النقل بقصــد    (ج)
بوصولها إلى    بخروجها من مرفق للشاحن في تلك الدولة وانتهاءً اً  شأ الشحنة، بدءدولة من  أراضيتجاوز  

  الوجهة النهائية.مرفق للمستلم داخل دولة 

  ٢المادة 

ً تنطبق هذه االتفاقية على المواد النووية المستخدمة في األغراض السلمية أثناء   -١   .نقلها نقالً نووياً دوليا

منها، على المواد النووية   ٥من المادة   ٣والفقرة   ٤و ٣باســــتثناء المادتين   تنطبق هذه االتفاقية أيضــــا،  -٢
  المستخدمة في األغراض السلمية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محلياً.

ــمولة بالفقرة فيما عدا االلتزامات التي تتعهَّ   -٣ ــراحة في المواد المشـ فيما يتعلق   ٢د بها الدول األطراف صـ
المـستخدمة في األغراض الـسلمية أثناء اـستخدامها وتخزينها ونقلها محلياً، ليس في هذه االتفاقية ما  بالمواد النووية  

  يفسر بأنه يمس الحقوق السيادية ألية دولة فيما يتعلق باستخدام وتخزين ونقل هذه المواد النووية محلياً.

  ٣المادة 

مع الـقانون اـلدولي،    يتســـــقتتـخذ ـكل دوـلة طرف الخطوات المـناســــــبة، في إـطار ـقانونـها الوطني وبـما    
في المرفق    المبيـنةعلى المســـــتوـيات   –تكـفل ـبالـقدر الممكن عملـيا، أثـناء النـقل النووي اـلدولي، توفير الحـماـية    لكي

و طائرة خاضعة لواليتها مادامت تلك السفينة للمواد النووية الموجودة داخل إقليمها، أو على متن ـسفينة أ –األول  
  أو الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلك الدولة أو إليها.

  ٤المادة 

قد تلقت تأكيدات  الدولة الطرف  ر أو تأذن بتصدير مواد نووية ما لم تكن  على كل دولة طرف أن ال تصدِّ   -١
  في المرفق األول. المبينةبأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي، على المستويات 

في هذه االتفاقية  اً تســتورد أو تأذن باســتيراد مواد نووية من دولة ليســت طرف العلى كل دولة طرف أن   -٢
أن الحمـ  دات ـب أكـي د تلـقت ـت ة الطرف ـق دوـل ا لم تكن اـل دولي، على  ـم اء النـقل النووي اـل اـية ســـــتوفر لتـلك المواد، أثـن

  في المرفق األول. المبينةالمستويات 

ــمح أية دولة طرف بالمرور العابر في  -٣ ــتا طرفين في    أراضــيها ال تس لمواد نووية منقولة بين دولتين ليس
اـلدوـلة  ، ـما لم تكن أو موانئـها  راتـهاـهذه االتـفاقـية، ســـــواء بطريق البر أو في الممرات الـمائـية اـلداخلـية أو عبر مـطا

ً  الطرف ، تأكيدات بأن الحماية ســـتوفر لهذه المواد النووية أثناء النقل النووي الدولي  قد تلقت، بالقدر الممكن عمليا
  في المرفق األول. المبينةعلى المستويات 

في المرفق األول على    يَّنةالمبتطبق كل دولة طرف، في إطار قانونها الوطني، مستويات الحماية المادية    -٤
دولـ  ة إلى جزء آخر من نفس اـل دوـل ك اـل ا من جزء من تـل ة التي يجري نقلـه ة أو    ةالمواد النووـي دولـي اه اـل عبر المـي

  المجال الجوي الدولي.
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ر للمواد النووـية على  ـبأن الحـماـية ســـــتوفَّ   التي تفـيدالمســـــؤوـلة عن تلقي الـتأكـيدات   الطرفتقوم اـلدوـلة    -٥
ةالمســـــتوـيات   دول التي يتوقَّ ٣إلى    ١للفقرات  اً  في المرفق األول، وفقـ   المبيـن د اـل ع أن تمر المواد النووـية  ، بتـحدـي

ع أن ـتدـخل مـطاراتـها  الممرات الـمائـية اـلداخلـية، أو التي يتوقَّ  ســـــواء بطريق البر أو في  في أـقاليمـها،اً ـعابراً  مرور
ً  تلك وبإعالم، وموانئها   بذلك. الدول مسبقا

ار إليها في الفقرة   -٦ إلى الدولة   ١يجوز، باالتفاق المتبادل، أن تنقل مـسؤولية الحصـول على التأكيدات المـش
  الطرف المضطلعة بالنقل بوصفها الدولة المستوردة.

، بما  أراـضيها  القـضائية على  ـسيادة الدولة وواليتهار بأنه يمس، بأي نحو كان،  ليس في هذه المادة ما يفسـَّ   -٧
  على مجالها الجوي وبحرها اإلقليمي.القضائية في ذلك سيادتها وواليتها 

  ٥المادة 

عن الحماية المادية    المســـؤولةتحديد ســـلطتها المركزية، وجهات االتصـــال فيها،  ب الدول األطراف تقوم  -١
أو اـستخدام أو تغيير غير مرخص    ـسحبتنـسيق عمليات االـستعادة والرد في حالة حدوث أي  وعنللمواد النووية  

د   دـي ة وجود تـه اـل ة أو في ـح ه للمواد النووـي اشـــــرة أو    معقولـب ا إعالم األخرى، مـب بـحدوث ذـلك، وتتولى ـكل منـه
  بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتلك السلطات وجهات االتصال.

كال   في حالة وقوع  -٢ كل آخر من أـش لب أو أي ـش رقة أو ـس تيالءـس روع    االـس مواد نووية أو  على  غير المـش
ً  وبأقصــى قدرلقوانينها الوطنية، اً  ، وفقاألطرافالدول   تقومبحدوث ذلك،    معقولوجود تهديد  تقديم ب،  ممكن عمليا

  في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك. وعلى وجه الخصوص: التعاون والمساعدة

ــ ت  (أ)   ـــ ــتـَّ الدول  إلى إبالغ ، في أقرب وقت ممكن،  للمبادرة  المالئمةخذ الدولة الطرف الخطوات  ــــ
سـرقة أو سـلب أو أي شـكل آخر من أشـكال   حالة  بوقوعأن األمر يعنيها،    لها األخرى التي يبدو

  –ولكي تعلم  بحدوث ذلك،  معقول  تهديد وجود  مواد نووية أو على  المشـــروع  غير   االســـتيالء
  المنظمات الدولية باألمر. –عند االقتضاء 

المعلومات فيما بينها أو مع المنظمات  بتبادل   –حـسب االقتـضاء   –الدول األطراف المعنية   تقوم  (ب)  
ــالمة حاوية  الدولية، بغية حماية المواد النووية المهدَّ  ــحندة، أو التحقق من سـ ــتعادة  الشـ ، أو اسـ

  :كما تقوم بما يلينحو غير مشروع،  الُمستولى عليها علىالمواد النووية 

  المتفق عليها؛ القنواتالقنوات الدبلوماسية أو غيرها من  عبرجهودها  تنسيق  ‘١’    

  ذلك؛ إذا ما ُطِلب منهاالمساعدة،  تقديم  ‘٢’    

  مواد النووية المسروقة أو المفقودة نتيجة األحداث المذكورة أعاله.إعادة ال ضمان  ‘٣’    

  وتقرر الدول األطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون.

ــرة أو    تتعاون  -٣ ــاور فيما بينها حســب االقتضــاء، مباش المنظمات الدولية،   من خاللالدول األطراف وتتش
  النقل الدولي. أثناءم الحماية المادية للمواد النووية ظُ ن نُ وتحسي وتعهدبشأن تصميم  توجيهاتبغية الحصول على 
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  ٦المادة 

حماية ـسرية أية معلومات  من أجل مع قوانينها الوطنية  ـسقتَّ ــــــ ت  مالئمة خذ الدول األطراف تدابيرتَّ ــــــ ت  -١
أحكام هذه االتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خالل اشــــتراكها في أي نشــــاط   بموجب ، مؤتََمنة عليها،هااتتلق

 ً  لزممؤتَِمنة إياها عليها،  دول أطراف معلومات إلى منظمات دولية،   قدَّمتلـهذه االتفاقية. وإذا  مضـــــطلع به تنفـيذا
  حماية سرية تلك المعلومات.ضمان اتخاذ خطوات ل

ــمح لها قوانينها الوطنية   بتوفيرراف هذه االتفاقية الدول األط تُلزمال   -٢ ــاحأية معلومات ال تس   عنها  باإلفص
 ُ   ض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية.عرِّ أو أية معلومات من شأنها أن ت

  ٧المادة 

  قانونها الوطني:د لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب تعمَّ على كل دولة طرف أن تجعل االرتكاب المُ   -١

ً  أو نقالً   أو اـستعماالً  أو حيازةً اً ل اـستالمأي فعل يتم دون إذن مـشروع يـشكِّ   (أ)     لمواد نووية  أو تغييرا
ً بها أو اً  أو تصـرف ّ لها، ويُ   تشـتيتا ّ ل أن يُ مَ حتَ ب، أو يُ سـبِ ب، وفاة أي شـخص أو إصـابته إصـابة  سـبِ
  بالممتلكات؛ جوهريةأو إلحاق أضرار  خطيرة

  ؛أو سلبها مواد نوويةوسرقة   (ب)  

  أو الحصول عليها بطريق االحتيال؛ مواد نووية واختالس  (ج)  

ً وأي فعل يشـّكل   (د)   شـكل   بأي مواد نووية عن طريق التهديد باسـتعمال القوة أو اسـتعمالها أو ل  طلبا
  آخر من أشكال التخويف؛

  وأي تهديد:  (هـ)  

  إلحاقأو  خطيرةباسـتعمال مواد نووية للتسـبب في وفاة أي شـخص أو إصـابته إصـابة    ‘١’    
  بالممتلكات؛ جوهريةأضرار 

شـــخص    إجبار أي نة في الفقرة الفرعية (ب)، من أجل  ــــــــ جريمة مبيَّ أي أو بارتكاب    ‘٢’    
فـعل  االمتـناع عن  على أو بفـعلطبيعي أو اعتـباري أو منظـمة دولـية أو دوـلة على القـيام  

  ؛ام

  في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج)؛ مبينةومحاولة ارتكاب أي جريمة   (و)  

  في أي جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و).اً وأي فعل يشكل اشتراك  (ز)  

ــ المبيَّ تجعل كل دولة طرف الجرائم   -٢ في هذه المادة جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعى فيها    نةــ
  لتلك الجرائم. الخطيرةالطبيعة 
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  ٨المادة 

ــائية على الجرائم    قدتتخذ كل دولة طرف ما    -١ في   ٧في المادة  الواردةيلزم من تدابير لتثبت واليتها القضـ
  الحاالت التالية:

  لدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة؛عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك ا  (أ)  

  من رعايا تلك الدولة. ُمرتكب الجريمة المفترضعندما يكون   (ب)  

لتثبت واليتها القضــــائية على هذه الجرائم في الحاالت   تدابيريلزم من  قدتتخذ كل دولة طرف ما    بالمثل  -٢
، إلى أي من الدول  ١١المادة   بمقتضـىفي إقليمها وال تسـلمه، اً  موجود  ُمرتكب الجريمة المفترضالتي يكون فيها  

  .١المذكورة في الفقرة 

  للقانون الوطني.اً س وفقال تستبعد هذه االتفاقية أية والية جنائية تمارَ   -٣

ً ، يجوز لكل دولة طرف، ٢و  ١المذكورة في الفقرتين   األطراف إلى الدول  باإلضــافة  -٤ مع القانون    اتســاقا
عندما تكون مشــــتركة في نقل نووي دولي   ٧في المادة    الواردةالدولي، أن تثبت واليتها القضــــائية على الجرائم 

  .الدولة المصدرة أو المستوردةبوصفها 

  ٩المادة 

ً   ُمرتـكب الجريـمة المفترضالتي يكون   تتـخذ اـلدوـلة الطرف   في إقليمـها، عـندـما تقتنع ـبأن الظروف    موجودا
المناســــبة بموجب قانونها الوطني، بما في ذلك االحتجاز، لكي تضــــمن وجوده لغرض    التدابيرتقتضــــي ذلك،  

، وعند  ٨بالمادة   إخطار الدول المطلوب منها أن تثبت واليتهـــــــــا عمـــــــــالً  دون تأخيرالمقاضاة أو التسليم. ويتم 
  هذه المادة. بمقتضىبالتدابير المتخذة  ،االقتضاء، جميع الدول المعنية األخرى 

 ١٠المادة 

ً  ُمرتـكب الجريـمة المفترضيكون   اـلدوـلة الطرف التيعلى    ، أن تقوم، تُســـــِلـّمهفي إقليمـها، إذا لم    موجودا
ه إلى ســلطاتها المختصــة بغرض مقاضــاته عن قضــيت بإحالةدون أي اســتثناء كان ودون أي تأخير ال مبرر له، 

  لقوانين تلك الدولة.اً طريق دعوى ترفع وفق

  ١١المادة 

للتسـليم في أية معاهدة لتسـليم    التي يخضـع مرتكبوهافي عداد الجرائم  ٧تعتبر الجرائم الواردة في المادة    -١
ـتدرج تـلك الجرائم بوصـــــفـها جرائم يخضـــــع    ـبأنالمجرمين ـقائـمة بين اـلدول األطراف. وتتعـهد اـلدول األطراف  

  مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها في المستقبل.

٢-   ً ً   إذا تلقت دولة طرف تجعل التسليم مشروطا ال تربطها    للتسليم من دولة طرف أخرى   بوجود معاهدة طلبا
للتســليم فيما يتعلق  اً  قانونياً  تعتبر هذه االتفاقية أســاســ  معاهدة لتســليم المجرمين، جاز لها، حســب اختيارها، أنبها  

 ً   للشروط األخرى التي ينص عليها قانون الدولة المطالـبة بالتسليم. بتلك الجرائم. ويكون التسليم خاضعا
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ــليم مشـــروط  -٣ ــفها  اً  على الدول األطراف التي ال تجعل التسـ بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصـ
ً  مرتكبوهايخضع جرائم    بالتسليم. بةـبمراعاة الشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطال للتسليم فيما بينها رهنا

٤-   ُ ُ  ل كلُّ عامَ ت كبت ال في  جريمة من هذه الجرائم، لغرض التســــليم بين الدول األطراف، كما لو كانت قد ارت
ــب بل وفي أقاليم الدول األطراف المطلوب منها أن ــائية وفق مكان وقوعها فحسـ من   ١للفقرة اً تثبت واليتها القضـ

  .٨المادة 

  ١٢المادة 

   ُ المعاملة المنصفة في   ٧في المادة    الواردةكفل ألي شخص ترفع في حقه دعوى بصدد أي من الجرائم ـــ ت
  جميع مراحل الدعوى.

  ١٣المادة 

تقدم الدول األطراف إحداها لألخرى أكبر قدر من المســاعدة بصــدد الدعاوى الالزمة الجنائية المرفوعة    -١
لـلدـعاوى. وينطبق    الزـمة  من أدـلة  بحوزتـها، بـما في ذـلك توفير ـما يكون  ٧في الـمادة    الواردةفيـما يتعلق ـبالجرائم  

  قانون الدولة المطالـبة في جميع الحاالت.

ــوص عليها بموجب أية معاهدة أخرى، ثنائية كانت أو متعددة    ١قرة  ال تمس أحكام الف  -٢ االلتزامات المنصـ
  األطراف، تحكم أو ستحكم، كلياً أو جزئياً، المساعدة المتبادلة في األمور الجنائية.

  ١٤المادة 

عمِ   -١ بإحالة تلك اً الوديع دوريل هذه االتفاقية. ويقوم  تعلم كل دولة طرف الوديع بقوانينها وأنظمتها التي تـــــُ
  المعلومات إلى جميع الدول األطراف.

ً مفترض  جريـمة    ُمرتـكبعلى اـلدوـلة الطرف التي يـقاضـــــي فيـها    -٢ ،  أن تقوم أوال، وحيثـما أمكن ذـلك عملـيا
ة إلى  بإحالة النتيجة النهائياً  بإحالة النتيجة النهائية للدعوى إلى الدول المعنية مباشـــرة. وتقوم الدولة الطرف أيضـــ 

  الوديع الذي يبلغها إلى جميع الدول.

ــتخدامها أو تخزينها أو    -٣ ــلمية أثناء اس ــتخدمة في األغراض الس حين تنطوي الجريمة على مواد نووية مس
 ً ُ   أراضـــيوالمواد النووية داخل   ُمرتكب الجريمة المفترضمن   كلٌّ   ، ويظلُّ نقلها محليا كبت  الدولة الطرف التي ارت

ا الجريـمة،   إـنه  فيـه اقـية ـما    ليسـف على أـنه يقتضـــــي من تـلك اـلدوـلة الطرف أن تـقدم يمكن تفســـــيره  في ـهذه االتـف
  معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة.

  ١٥المادة 

   ً  من هذه االتفاقية. أصيالً  المرفقان يشكالن جزءا
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  ١٦المادة 

ــتعراض  يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول ا  -١ ــنوات من بدء نفاذ هذه االتفاقية السـ ألطراف بعد خمس سـ
لســائدة ضــوء الحالة ا  علىمالءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق والمرفقان،  مدى االتفاقية وهذه تنفيذ 
  .حينئذ

تها عن خمس سنوات بعد ذلك، مدَّ   ال تقلُّ فاصلة  أن تستصدر، على فترات    األطرافالدول    ألغلبيةيجوز    -٢
  عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع. للغاية نفسهادعوات لعقد مؤتمرات أخرى 

  ١٧المادة 

في حالة نشـوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول األطراف فيما يتعلق بتفسـير هذه االتفاقية أو تطبيقها،    -١
عن طريق التفاوض أو بأية وسـيلة سـلمية   نزاعللوصـل إلى تسـوية  فيما بينها بغية الت  األطرافتتشـاور تلك الدول 

  األطراف في النزاع. جميعأخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى 

ــويته على النحو المبين في الفقرة يُ   -٢ على طلب أي طرف   ، بناءً ١عرض أي نزاع من هذا القبيل تتعذر تس
ال إلى محك ه. وإذا عُ في ذـلك النزاع، على التحكيم أو يـح ة للـبت فـي دولـي دل اـل ة الـع رض نزاع على التحكيم ولم ـم

تتمكن األطراف في النزاع، في غـضون ـستة أـشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيم التحكيم، جاز  
 ّ دة أن يعيِ ام لألمم المتـح ة أو األمين الـع دولـي ً ألي طرف أن يطـلب إلى رئيس محكـمة الـعدل اـل من  أو أكثر    ن واـحدا

ــارب طلبات األطراف في النزاع، تعطى األولوية للطلب المقدم إلى األمين العام لألمم   المحكمين. وفي حالة تضــ
  المتحدة.

اقـية أو    يجوز  -٣ ـها أو إقرارـها أو  قبوللـكل دوـلة طرف أن تعلن وـقت التوقيع أو التصـــــديق على ـهذه االتـف
أو   ٢تسـوية المنازعات المنصـوص عليهما في الفقرة  إجراءي االنضـمام إليها أنها ال تعتبر نفسـها ملزمة بأي من  

إزاء   ٢منصــوص عليه في الفقرة   تســوية المنازعاتلبكليهما، وال تكون الدول األطراف األخرى ملزمة بإجراء  
 ً   راء.على ذلك اإلج دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا

٤-   ً ً  يجوز ألية دولة طرف أبدت تحفظا ــحب ذلك التحفظ في أي وقت بتقديم إخطار إلى   ٣للفقرة   وفقا أن تسـ
  الوديع بذلك.

  ١٨المادة 

يفتح ـباب التوقيع على ـهذه االتـفاقـية أـمام جميع اـلدول في مقر الوـكاـلة اـلدولـية للـطاـقة اـلذرـية في فييـنا وفي    -١
ً مقر األمم المتحدة في نيويو   وحتى تاريخ بدء نفاذها. ١٩٨٠آذار/مارس  ٣من  رك اعتبارا

  هذه االتفاقية خاضعة للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول الموقعة عليها.  -٢

 تظل هذه االتفاقية، بعد بدء نفاذها مفتوحة النضمام جميع الدول إليها.  -٣
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ات    يفتح  (أ)  -٤ ة والمنظـم دولـي ات اـل ام المنظـم ا أـم ام إليـه ة أو االنضــــــم اقـي ذه االتـف اب التوقيع على ـه ـب
اإلقليمـية التي لـها ـطابع التـكاـمل أو أي ـطابع آخر، شـــــريـطة أن تكون أـية منظـمة من ـهذا القبـيل  
ــأن اتفاقات دولية في   ــيادة وتتمتع باختصـــاص فيما يتعلق بالتفاوض بشـ مكونة من دول ذات سـ

  تي تشملها هذه االتفاقية، وبإبرام تلك االتفاقات وتطبيقها.األمور ال

مها هي، من الحقوق    (ب)   وتفي  تمارس تلك المنظمات، في األمور الداخلة ضـمن اختصـاصـها، وباـس
  ما تنسبه هذه االتفاقية إلى الدول األطراف. من المسؤوليات

ً   (ج)   ً في هذه االتفاقية   عندما تصـــبح منظمة من هذا القبيل طرفا يبين أســـماء   تحيل إلى الوديع إعالنا
  من مواد هذه االتفاقية ال ينطبق عليها.اً الدول األعضاء فيها وأي

  ال يكون لتلك المنظمة أي صوت زيادة على أصوات الدول األعضاء فيها.  (د)  

  التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام لدى الوديع. صكوكتودع   -٥

  ١٩المادة 

  الـحادي التصـــــديق أو القبول أو اإلقرار   صـــــكـهذه االتـفاقـية في اليوم الثالثين من ـتاريخ إـيداع يـبدأ نـفاذ   -١
  والعشرين لدى الوديع.

ــبة  -٢   صــكإلى أية دولة تصــدق على هذه االتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضــم إليها بعد تاريخ إيداع   بالنس
  صــكنفاذ االتفاقية في اليوم الثالثين من إيداع تلك الدولة  والعشــرين، يبدأ الحادي التصــديق أو القبول أو اإلقرار 

  تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.

  ٢٠المادة 

ادة    -١ الـم ــاس ـب ل  ١٦دون المســـ دـي دم التـع ة. ويـق اقـي ذه االتـف ديالت لـه ة طرف أن تقترح تـع ، يجوز ألي دوـل
 ً دول األطراف    المقترح إلى الوديع اـلذي يقوم فورا ة من اـل إذا طلـبت أغلبـي دول األطراف. ـف ه على جميع اـل بتعميـم

 ً للنظر في التـعديالت المقترـحة، ـقام الوديع ـبدعوة جميع اـلدول األطراف إلى حضـــــور    من الوديع أن يعـقد مؤتمرا
 ً ا دأ في موـعد ال يـقل عن ثالثين يوـم دـيل    مؤتمر من ذـلك القبـيل يـب دعوات. وأي تـع ــدور اـل اريخ صـــ ده  من ـت يعتـم

  المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الدول األطراف، يبادر الوديع إلى تعميمه على جميع الدول األطراف.

راره في  قبوله أو إقتصـــديقها على التعديل أو   صـــكيبدأ نفاذ التعديل بالنســـبة إلى كل دولة طرف تودع    -٢
قبولها أو إقرارها لدى الوديع. وفيما بعد،  تـصديقها أو   ـصكوكاليوم الثالثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول األطراف  

  صـــــكيدخل التـعديل حيز النـفاذ بالنســــــبة إلى أية دولة طرف أخرى في اليوم الذي تودع فـيه تـلك الدولة الطرف 
  تصديقها على التعديل أو قبوله أو إقراره.

  ٢١المادة 

  ذلك إلى الوديع.دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بتوجيه إخطار مكتوب ب ةيجوز ألي  -١

٢-   ً ً  يصبح االنسحاب ساريا  الوديع لإلخطار.  تسلممن تاريخ  بعد انقضاء مائة وثمانين يوما
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  ٢٢المادة 

  يسارع الوديع بإخطار جميع الدول بما يلي:  

  كل توقيع على هذه االتفاقية؛  (أ)  

  تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام؛ لصكوكل إيداع   (ب)  

  ؛١٧وأي تحفظ أو سحب له وفقا للمادة   (ج)  

ً   (د)     ؛١٨(ج) من المادة ٤ الفرعيةللفقرة  وأية رسالة تتقدم بها منظمة وفقا

  وبدء نفاذ هذه االتفاقية؛  (هـ)  

  وبدء نفاذ أي تعديل لهذه االتفاقية؛  (و)  

  .٢١المادة وأي انسحاب يعلن بموجب   (ز)  

  ٢٣المادة 

سـبانية واإلنكليزية والروسـية والصـينية والعربية  يودع أصـل هذه االتفاقية، الذي تتسـاوى نصـوصـه اإل  
 ً ــخا ــل نس ــية في الحجية، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرس مصــدقة منه إلى جميع   والفرنس

  الدول.

   ً ــول، قد وقَّعوا على هذه االتفاقية التي فتح باب  ، فإن الموقعين أدنالذلك  وإثباتا ــب األصــ ه المخولين حســ
  .١٩٨٠آذار/مارس  ٣التوقيع عليها في فيينا ونيويورك بتاريخ 
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  المرفق األول 

  مستويات الحماية المادية الواجب تطبيقها في النقل الدولي 
  للمواد النووية كما هي مصنفة في المرفق الثاني 

  للنقل النووي الدولي ما يلي: المصاحبتتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين   -١

  بالنسبة إلى مواد الفئة الثالثة، التخزين داخل منطقة يخضع الوصول إليها للرقابة؛  (أ)  

بة إلى مواد الفئة الثانية، التخزين    (ب)   ن قبل حراس أو  م  داخل منطقة خاضـعة لمراقبة مـستمرةبالنـس
أجهزة إلكترونـية، ومـحاـطة بـحاجز ـمادي فـيه ـعدد مـحدود من نـقاط اـلدخول الواقـعة تـحت رـقاـبة 

  مناسبة أو أي منطقة تتمتع بمستوى معادل من الحماية المادية؛

بالنسـبة إلى مواد الفئة األولى، التخزين داخل منطقة محمية على غرار ما هو محدد للفئة الثانية    (ج)  
يكون الوصـــول إليها، عالوة على ذلك، مقصـــوراً على أشـــخاص ثبتت جدارتهم بالثقة  أعاله و

ويراقبها حراس يكونون على اتصــال وثيق بقوات الرد المناســبة. وينبغي أن تســتهدف التدابير  
أو ـسحب غير المحددة المتخذة في هذا الصـدد كـشف ومنع أي هجوم أو وصـول غير مأذون به  

  مأذون به للمواد.

  من مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي ما يلي:تتض  -٢

ــبة إلى مواد الفئتين الثانية والثالثة، يتم النقل   (أ)   ــة بما في ذلك   في ظل اتخاذ احتياطاتبالنسـ خاصـ
وـضع ترتيبات مـسبقة بين المرـسل والمتـسلم والناقل، والوـصول إلى اتفاق مـسبق بين األـشخاص  

أو االعتباريين الخاضــعين لوالية وأنظمة الدولة المصــدرة والدولة المســتوردة، يحدد الطبيعيين  
  وقت ومكان وإجراءات انتقال المسؤولية عن النقل؛

الـخاصـــــة المـحددة أعاله   في ـظل اتـخاذ االحتـياـطاتـبالنســــــبة إلى مواد الفـئة األولى، يتم النـقل    (ب)  
مســتمرة   في ظل فرض رقابةإلى ذلك    ضــافةوباإلثة، بالنســبة إلى نقل مواد الفئتين الثانية والثال

  االتصال الوثيق مع قوات الرد المناسبة؛ وفي ظل أوضاع تكفلمن قبل حراس مرافقين 

بالنسبة إلى اليورانيوم الطبيعي عدا ما كان منه على شكل خام أو فضالت الخام، تتضمن حماية    (ج)  
كيلوغرام يورانيوم إخطاراً مســــبقاً عن الشــــحنة يحدد طريقة نقلها   ٥٠٠تزيد على    نقل كميات

  والوقت المتوقع لوصولها وتأكيد تسلمها.



 

- ١١  - 

  المرفق الثاني 

  جدول: تصنيف المواد النووية

 الفئة الشكل المادة  

 (ج) الثالثة الثانية  األولى    

  كغم ولكن  ٢أقل من  كغم أو أكثر  ٢ (ب) غير مشعّع (أ) بلوتونيوم -١
 غم   ٥٠٠أكثر من 

غم أو أقل ولكن    ٥٠٠
 غم  ١٥أكثر من 

  (ب) غير مشعّع ٢٣٥-يورانيوم -٢

  بنسبة  يورانيوم مثرى  -
  أو أكثر ٢٣٥- يو ٪٢٠  

  بنسبةمثرى  نيوميورا  -
  ولكن   ٢٣٥- يو ٪١٠  
  ٪ ٢٠من  أقل  

  مثرى بما يتجاوز يورانيوم   -
اليورانيوم الطبيعي ولكن بنسبة أقل   

 ٢٣٥-يو ٪١٠من 

  
 كغم أو أكثر  ٥

  
  كغم ولكن  ٥أقل من 

  كغم    ١أكثر من 

 كغم أو أكثر  ١٠

  
كغم أو أقل ولكن أكثر   ١

  غم   ١٥من 

كغم ولكن   ١٠أقل من 
  كغم    ١أكثر من 

 كغم أو أكثر  ١٠

  كغم ولكن  ٢أقل من  كغم أو أكثر  ٢ (ب) غير مشعّع ٢٣٣-يورانيوم -٣
 غم   ٥٠٠أكثر من 

غم أو أقل ولكن    ٥٠٠
 غم  ١٥أكثر من 

يورانيوم مستنفذ أو    وقود مشعّع   -٤
طبيعي، أو ثوريوم أو 
وقود ضعيف اإلثراء 

(محتواه من المواد 
االنشطارية يقل عن 

 (د)(هـ) )٪١٠

 

  .٢٣٨-في المائة من البلوتونيوم ٨٠جميع البلوتونيوم عدا ما كان التركيز النظيري فيه يزيد على   (أ)

راد/ســاعة على   ١٠٠في مفاعل ولكن بمســتوى إشــعاع يســاوي أو يقل عن    المواد غير المشــعّعة في مفاعل أو المواد المشــعّعة  (ب)
  .درعأي   وجود مسافة متر واحد دون

  ينبغي حماية الكميات التي ال تدخل ضمن الفئة الثالثة واليورانيوم الطبيعي وفقاً للممارسات اإلدارية الحصيفة.  (ج)

للدول، بعد تقييم الظروف المحددة، أن تختار إدراج تلك المواد ضمن  رغم أن مستوى الحماية هذا هو الموصى به، فإنه سيكون   (د)
  فئة أخرى للحماية المادية.

ــع  ،نواع الوقود األخرىأفئة   يمكن تخفيض  (هـ) ــنفة في الفئة األولى والثانية قبل التش ــبب  عيالمص ــطارية مواد ا من ما تحتويهبس نش
توى توى   حينما واحدةفئة  أصـلية، بمـس عاع من الوقود علىيزيد مـس افة متر واحد دون  ١٠٠ اإلـش اعة على مـس أي  وجود  راد/ـس

  .درع



 

- ١٢  -  

 الوثيقة الختامية

  الجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صياغة 
  اتفاقية بشأن الحماية المادية للمواد النووية 

 
للمواد النووية، في مقر  انعقد اجتماع الممثلين الحكوميين للنظر في صــياغة اتفاقية بشــأن الحماية المادية    -١

، ومن  ١٩٧٧تشــرين الثاني/نوفمبر   ١٠تشــرين األول/أكتوبر إلى   ٣١الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، من  
. ١٩٧٩تشـرين األول/أكتوبر   ٢٦إلى   ١٥شـباط/فبراير ومن  ١٦إلى  ٥، ومن  ١٩٧٨نيسـان/أبريل    ٢٠إلى   ١٠

ــمية بين الممثلين   ــاورات غير رس ــبتمبر   ٧إلى   ٤الحكوميين من كما جرت مش  ٢٥إلى   ٢٤ومن   ١٩٧٨أيلول/س
  .١٩٧٩أيلول/سبتمبر 

  دولة ومنظمة واحدة. وهي: ٥٨وقد شارك في االجتماع ممثلو   -٢

 السويد اتحاد الجمهورية االشتراكية السوفياتية 
  سويسرا  األرجنتين

  شيلي  سبانياإ
  غواتيماال  سترالياأ

  فرنسا  إسرائيل
  الفلبين  كوادور إ

  فنزويال  جمهورية المانيا االتحادية
  فنلندا  اإلمارات العربية المتحدة

  قطر  ندونيسياإ
  الكرسي الرسولي  يرلندا آ
  كندا  يطالياإ

  كوبا  باراغواي 
  كوستاريكا  باكستان

  كولومبيا  البرازيل 
  لكسمبورغ  بلجيكا
  مصر  بلغاريا

  المكسيك  بنما 
  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية  بولندا
  النرويج  بيرو

  النمسا  تركيا 
  النيجر  تشيكوسلوفاكيا

  الهند  تونس
  هنغاريا  الجزائر 

  هولندا  الجماهيرية العربية الليبية
  الواليات المتحدة األمريكية  الجمهورية الديمقراطية االلمانية

  اليابان  جمهورية كوريا
  يوغوسالفيا  جنوب أفريقيا

  اليونان  الدانمرك
  االتحاد األوروبي للطاقة الذرية  رومانيا
    زائير 



 

- ١٣  - 

  وشاركت الدول والمنظمات الدولية التالية بصفة مراقب:  -٣

  إيران 
  تايلند
  لبنان

  ماليزيا
  االقتصادي وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 

ــيازون االبن (الفلبين) رئيســ   -٤ ــفير د.ل. س ــترادااً  وانتخب االجتماع الس ــيد ر.أ. ايس أويال  -له. وانتخب الس
  .١٩٧٩وشباط/فبراير  ١٩٧٨الجتماعي نيسان/أبريل اً (األرجنتين) رئيس

  للرئيس:اً وانتخب االجتماع نواب  -٥

السيد  ١٩٧٩ية، الذي خلفه في اجتماع شباط/فبراير السيد ك. فيلهون، من الجمهورية الديمقراطية األلمان  
  هـ. رابولد من الجمهورية الديمقراطية األلمانية؛

الـسيد غ. دالهوف   ١٩٧٩الـسيد ر.ج.س. هاري، من هولندا، الذي خلفه في اجتماع تـشرين األول/أكتوبر    
  من جمهورية ألمانيا االتحادية؛

الســـيد   ١٩٧٩الذي خلفه في اجتماع تشـــرين األول/أكتوبر   أويال، من األرجنتين،-الســـيد ر.أ. ايســـترادا  
  ل.أ.اوليفييري من األرجنتين.

الجتماع  اً  ســتراليا) مقررأســتراليا) مقررا. وانتخب الســيد ن.ر. ســميث (أوانتخب الســيد ل.و. هيرون (  -٦
  .١٩٧٩تشرين األول/أكتوبر 

في شــخص مدير الشــعبة    مديرها العام ممثالً   ووفرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خدمات األمانة. وكان  -٧
  القانونية للوكالة، السيد د.م. ادواردز، ثم السيد ل.و. هيرون.

  وأنشأ االجتماع األفرقة التالية:  -٨

  الفريق العامل المعني بالمسائل التقنية  (أ)  

  السيد ر.ج.س. هاري، هولندا  الرئيس :    

  بالمسائل القانونيةالفريق العامل المعني   (ب)  

  أويال، األرجنتين-السيد ر.أ. ايسترادا   الرئيس:    

  الفريق العامل المعني بنطاق االتفاقية  (ج)  

  السيد ك. فيلهون، الجمهورية الديمقراطية األلمانية   الرئيس:    

  



 

- ١٤  -  

  لجنة الصياغة  (د)  

  السيد دي كاسترو نيفيس، البرازيل   الرئيس:    

ــتراليا، وايطاليا، وجمهورية  ممثلو اتحاد   األعضاء:     ــوفياتية، واسـ ــتراكية السـ الجمهوريات االشـ
ألمانيا االتحادية، والبرازيل، وتشــيكوســلوفاكيا، وتونس، وشــيلي، وفرنســا، وقطر،  

  ومصر، والمكسيك، وكندا، والواليات المتحدة األمريكية، واليابان.

  وكانت الوثائق التالية مطروحة على االجتماع:  -٩

اتفاقية بشـأن الحماية المادية للمواد النووية والمنشـآت والنقل، بالنص الذي ورد به في    مشـروع  (أ)  
  ؛CPNM/1الوثيقة 

  : INFCIRC/225/Rev.1وثيقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية   (ب)  
  الحماية المادية للمواد النووية؛    

  بعنـــــــوان  INFCIRC/254ــــة وثيقــــــة الوكالـــــة الدوليـــــة للطاقــــــة الذريـ  (ج)  
Communications Received from Certain Member States regarding Guidelines for the 

Export of Nuclear Material, Equipment or Technology. 

الوفود    . وأعرـبت بعض(*)ـباعتـباره المرفق األولاً  وأكـمل االجتـماع النظر في اتـفاقـية، يرد نصــــــها مرفقـ   -١٠
عن تحفـظات بصـــــدد بعض األحـكام الواردة في االتـفاقـية. وـقد ســـــجـلت ـهذه التحفـظات في الوـثائق وفي التـقارير  

  اليومية لالجتماع. واتفق على أن تحيل الوفود النص إلى سلطاتها للنظر فيه.

ية للطاقة الذرية، وأوصــــى االجتماع بإبالغ نص االتفاقية للمؤتمر العام الثالث والعشــــرين للوكالة الدول  -١١
  على سبيل االحاطة.

ــيفتح باب التوقيع على االتفاقية    -١٢ في مقر الوكالة   ١٩٨٠آذار/مارس    ٣ابتداء من   –  ألحكامهااً وفق –وســ
  الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وفي مقر األمم المتحدة في نيويورك.

  

 ن االبن (توقيع) د.ل. سيازو          ١٩٧٩تشرين األول/أكتوبر  ٢٦فيينا، 

  

 
 لما كان باب التوقيع على االتفاقية قد فتح فإنها لم ترفق باعتبارها المرفق األول، بل باعتبارها الجزء األول من هذه الوثيقة.  (*)


