معاهدة
حظر األسلحة النووية

شامل استنادًا إىل القانون
معاهدة حظر األسلحة النووية هي أول اتفاقية متعددة األطراف منطبقة عامليًا تحظر األسلحة النووية حظ ًرا ً
الدويل اإلنساين .تحظر هذه املعاهدة استخدام تلك األسلحة والتهديد باستخدامها ،وتطويرها ،وإنتاجها ،واختبارها ،وتخزينها .كام ت ُلزم
هذه املعاهدة الدول بتطهري املناطق امللوثة بتلك األسلحة ومساعدة ضحاياها .وعن طريق إتاحتها مسارات للتخلص من األسلحة
النووية ،فإن هذه املعاهدة عنرص ال غنى عنه نحو عامل خا ٍل من األسلحة النووية.
يضم هذا الكتيب نص "معاهدة حظر األسلحة النووية" املعتمد يف  7متوز/يوليو  2017يف األمم املتحدة بنيويورك .والغرض منه هو
تعزيز فهم قواعد هذه املعاهدة وتيسري التصديق عليها وتنفيذ الحكومات بنودها.

إخالء مسؤولية
من نص معاهدة حظر األسلحة النووية ،2017 ،األمم املتحدة .أعيد طباعته بإذن من األمم املتحدة.
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تصدير
األسلحة النووية هي أكرث وسائل شن الحرب املخرتَعة تخويفًا وتدم ًريا عىل اإلطالق .والدالئل التي ال جدال فيها
عىل آثارها الكارثية تثري شكوكًا كبرية حول إمكانية امتثال استخدام هذه األسلحة للقانون الدويل اإلنساين .فمن
شأن استخدام هذه األسلحة أن يسبب معاناة جامعية ودما ًرا يف مناطق شاسعة وعىل نطاق يتجاوز قدرة العقل
عىل تصوره ،وتأثرياتها ال ميكن احتواؤها ،ال من ناحية املكان وال الزمان ،ال سيام بسبب اإلشعاع الصادر عن
انفجار نووي .بل إن االستخدام املحدود لألسلحة النووية من شأنه أن يرتك تأثريات ال را ّد لها عىل املدى البعيد
أي عىل جميع ما تعتمد عليه الحياة يف استمراريتها ،ما يهدد
عىل صحة اإلنسان والبيئة واملناخ وإنتاج الغذاءْ ،
أجيال املستقبل بل وبقاء الجنس البرشي.
ومن املفارقات أن االهتامم العسكري والسيايس باألسلحة النووية منشؤه قدرتها التدمريية هذه بحد ذاتها.
فنظريات "الردع النووي" و"التدمري املتبادل األكيد" ترضب سيا ًجا من الغموض عىل هذه التناقضات إذ توحي
بأن األسلحة النووية ال ت ُصنع من أجل استخدامها إمنا ملنع استخدامها .ومنذ فجر العرص النووي أنفقت دول
أموال طائلة سع ًيا وراء تلك النظريات ،ما خلق يف نهاية األمر "ميزان رعب نووي" مزع َزع يواصل تهديد
عديدة ً
الجنس البرشي بأرسه.
للنهج اإلنساين بشأن األسلحة النووية جذو ٌر نجدها يف الدالئل عىل اآلثار املتوقعة لتلك األسلحة عىل الصحة
البرشية واملجتمعات والبيئة والكوكب بر ّمته .وقد رأت اللجنة الدولية للصليب األحمر (اللجنة الدولية) وجمعية
الصليب األحمر الياباين رأي العني املعانا َة والدما َر اللذين يفوقان كل تصور من ج ّراء إلقاء القنبلتني الذريتني
عىل هريوشيام وناغازايك يف عام  ،1945حيث بذلت الطواقم الطبية واإلنسانية جهودها ،يف ظروف يكاد العمل
يستحيل فيها ،من أجل تقديم العون واملساعدة للمحترضين واملصابني .وبعد مرور سبعة عقود زادت معرفتنا
بشأن اآلثار الكارثية لألسلحة النووية .وواصلت مستشفيات الصليب األحمر الياباين بعد ذلك كل عام عالج
آالف الناجني الذين عانوا بسبب الرسطانات واألمراض األخرى املرتبطة بالتعرض لإلشعاع النووي يف  1945أو
ماتوا بسببها.
كام إننا نعرف أيضً ا من األبحاث الحديثة التي أجرتها اللجنة الدولية ووكاالت األمم املتحدة أنه ما من حكومة أو
منظمة دولية متلك القدرة عىل االستجابة لالحتياجات اإلنسانية الهائلة التي سيتسبب فيها استخدام األسلحة النووية.
وقد أدركنا من تقنيات النمذجة البيئية أن مجرد استخدام  100سالح نووي "عىل نطاق ضيق" (وهو جزء ضئيل للغاية
من الرتسانات النووية العاملية) ضد أهداف حرضية من شأنه – باإلضافة إىل نرش اإلشعاع حول العامل – أن يفيض إىل
تربيد املناخ ،ومواسم منو زراعي أقرص ،وعجز غذايئ ،ومجاعة عاملية يهلك فيها ما يقدر بنحو مليار شخص .لذا ،يجب
ألّ نسمح ملثل هذا السيناريو أن يتحول إىل واقع.
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ومنذ أيلول/سبتمرب  1945دعت اللجنة الدولية إىل حظر األسلحة النووية .وبد ًءا من عام  1948أيدت الحركة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر بر ّمتها ،من خالل مؤمتراتها الدولية ،حظر أسلحة الدمار الشامل عمو ًما
واألسلحة النووية عىل وجه الخصوص .انترشت هذه الدعوة عىل نطاق واسع ،فبسبب املخاطر عىل النظام
العاملي وحكم القانون دعا القرار األول للجمعية العامة لألمم املتحدة يف  1946باملثل إىل حظر األسلحة النووية
والقضاء عليها .وألزمت أيضً ا معاهدة  1968الخاصة بعدم انتشار األسلحة النووية الدول األطراف بإجراء
"املفاوضات بحسن نية" بشأن نزع السالح النووي.
لقد أفضت الدالئل العلمية واالعتبارات اإلنسانية والقانونية التي سلطنا عليها الضوء أعاله إىل جلوس 122
كامل يف
دولة إىل مائدة املفاوضات واعتامدها "معاهدة حظر األسلحة النووية" عام  ،2017التي يقع نصها ً
هذا الكتيب .وتبني املعاهدة أن هذه األسلحة ،كاألسلحة الكيميائية والبيولوجية ،املحظور استخدامها منذ عام
 ،1925هي أسلحة مرفوضة عىل أساس أخالقي وسيايس ،وصارت كذلك اآلن عىل أساس قانوين أيضً ا .وباإلضافة
إىل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية فإن "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية" واالتفاقيات اإلقليمية
للمناطق الخالية من األسلحة النووية ،تعد "معاهدة حظر األسلحة النووية" لعام  2017أحد املكونات األساسية
لعامل خا ٍل من األسلحة النووية.
ومع أن الدول التي متتلك أسلحة نووية مل تكن مستعدة لالنضامم إىل املفاوضات الخاصة مبعاهدة حظر األسلحة
النووية فإن املعاهدة تتوقع انضاممها وترحب به عىل أساس "خطة ملزمة قانونًا ومحددة اآلجال من أجل إزالة
برنامج األسلحة النووية للدولة الطرف بطريقة ال رجعة فيها وميكن التحقق منها ،مبا يف ذلك إزالة جميع املرافق
املتصلة باألسلحة النووية" .وتشتمل املعاهدة أيضً ا عىل تفصيل اإلجراءات اإلضافية مبا فيها بروتوكوالت جديدة
لدعم تنفيذ املعاهدة ونزع السالح النووي بوجه عام .وعىل ذلك فهي تؤسس إطا ًرا لنزع السالح النووي لجميع
األطراف ،أيًا ما يكن وضعهم الحايل.
وتؤسس "معاهدة حظر األسلحة النووية" بوضوح قاعدة عاملية جديدة تنبذ األسلحة النووية عىل أساس القانون
الدويل اإلنساين ،والعواقب اإلنسانية الكارثية إذا ما استخدمت ،وقيم وطموحات األجيال املتعاقبة منذ عام
 .1945وتصوغ املعاهدة الحالة النهائية واملعيار املرجعي اللذين عىل أساسهام يجب أن يُحكَم اآلن عىل جميع
الجهود األخرى الرامية إىل نزع السالح النووي.
إن التاريخ يقف يف صف النهج الذي ات ّبع يف املفاوضات بشأن "معاهدة حظر األسلحة النووية" .ومل يتحقق
التقدم يف كفالة الحظر التام لألسلحة البيولوجية والكيميائية ّإل عندما انتقل النقاش من الرتكيز عىل مالك السالح
ودوافعه إىل الطبيعة البغيضة واملرفوضة وغري القانونية لهذا النوع من األسلحة نفسه ومخاطر استخدام أي
طرف لها .إن نبذ األسلحة النووية عىل األساس نفسه صار اآلن متجسدًا بالكامل يف هذه املعاهدة.
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وباإلضافة إىل نص "معاهدة حظر األسلحة النووية" الذي يضمه هذا الكتيب ،أتاحت اللجنة الدولية مجموعة
كبرية من املوارد والخربة ملساعدة الدول وغريها يف تعزيز فهم هذه املعاهدة واالنضامم إليها وتنفيذها.
(انظر) https://www.icrc.org/ar/war-and-law/weapons/nuclear-weapons:
وإنني أحثّ جميع الدول عىل االنضامم إىل "معاهدة حظر األسلحة النووية" وتنفيذ بنودها كاملةً .فهي عالمة
فارقة يف القانون الدويل اإلنساين ،وتزودنا جمي ًعا بأداة جديدة لحامية هذا الجيل واألجيال التي تليه من سالح
مرعب ال ميكن تربير وجوده.

بيرت ماورير
رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
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إنَّ الدول األطراف يف هذه املعاهدة،
تصميام منها عىل اإلسهام يف تحقيق األهداف واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء العواقب اإلنسانية الكارثية التي من شأنها أن تنجم عن أي استخدام
لألسلحة النووية ،وإذ تدرك تبعا لذلك الحاجة إىل القضاء التام عىل هذه األسلحة ،السبيل الوحيد لضامن عدم
استخدام األسلحة النووية مرة أخرى أبدا وتحت أي ظرف من الظروف،
وإذ تدرك املخاطر التي يشكلها بقاء األسلحة النووية ،مبا يف ذلك مخاطر أي تفجري لسالح نووي يحدث
َعرضاً أو عن سوء تقدير أو عن عمد ،وإذ تؤكد أن هذه املخاطر متس أمن البرشية جمعاء ،وأن جميع الدول تتقاسم
املسؤولية ملنع أي استخدام لألسلحة النووية،
وإذ تدرك أن اآلثار الكارثية لألسلحة النووية ال سبيل إىل معالجتها بصورة كافية ،وأنها تتخطى الحدود
الوطنية ،ولها تداعيات خطرية عىل بقاء اإلنسان وعىل البيئة والتنمية االجتامعية واالقتصادية واالقتصاد العاملي ،وعىل
األمن الغذايئ وصحة أجيال الحارض واملستقبل ،وأنها تؤثر تأثريا غري متناسب عىل النساء والفتيات ،مبا يف ذلك نتيجة
لإلشعاعات املؤينة،
وإذ تقر بالرضورات األخالقية التي تحتم نزع السالح النووي وبالحاجة امللحة إىل إقامة عامل خا ٍل من
األسلحة النووية والحفاظ عليه خاليا منها ،ملا يف ذلك من مصلحة عامة للعامل من أعىل مستوى ،إذ إنه يخدم املصالح
األمنية الوطنية والجامعية عىل ح ّد سواء،
وإذ تضع يف اعتبارها املعانا َة غري املقبولة التي يقاسيها ضحايا استخدام األسلحة النووية (الهيباكوشا)،
وكذلك املترضرون من تجارب األسلحة النووية ،والرض َر الذي يلحق بهم،
وإذ تسلم باألثر غري املتناسب الذي تخلفه األنشطة املتعلقة باألسلحة النووية عىل الشعوب األصلية،
وإذ تؤكد من جديد رضورة امتثال جميع الدول يف كل وقت ألحكام القانون الدويل الواجب التطبيق ،مبا
يف ذلك أحكام القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان،
وإذ تستند إىل مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين ،وال سيام املبدأُ الذي مؤداه أن حق األطراف يف
أي نزاع مسلح يف اختيار أساليب أو وسائل الحرب ليس بالحق املطلق ،وقاعد ُة التمييز ،وحظ ُر الهجامت العشوائية،
وقاعدتا التناسب واتخاذ االحتياطات يف الهجوم ،وحظ ُر استخدام األسلحة التي تسبب بطبيعتها إصابات مفرطة أو
معاناة ال لزوم لها ،وقواع ُد حامية البيئة الطبيعية،
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وإذ تعترب أن أي استخدام لألسلحة النووية سيكون منافيا لقواعد القانون الدويل الساري عىل
النزاعات املسلحة ،وبخاصة مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين،
وإذ تؤكد من جديد أن أي استخدام لألسلحة النووية سيكون أيضا أمرا تأباه مبادئ اإلنسانية وما
ميليه الضمري العام،
وإذ تشري إىل أن من واجب الدول ،وفقاً مليثاق األمم املتحدة ،أن متتنع يف عالقاتها الدولية
أي
عن التهديد باستعامل القوة أو استعاملها ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السيايس ألية دولة ،أو عىل ّ
نحو آخر ٍ
مناف ملقاصد األمم املتحدة ،وأن إقامة وصون السلم واألمن الدوليني ينبغي تشجيعهام بالتقليل إىل
أدىن قدر من موارد العامل البرشية واالقتصادية التي ت ُوجه إىل التسلح،
وإذ تشري أيضا إىل أول قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة ،وقد اتخذته يف  24كانون الثاين/يناير
 ،1946والقرارات الالحقة الداعية إىل القضاء عىل األسلحة النووية،
وإذ يساورها القلق إزاء بطء وترية نزع السالح النووي ،واستمرار االعتامد عىل األسلحة النووية
يف املفاهيم والعقائد والسياسات العسكرية واألمنية ،وإزاء هدر املوارد االقتصادية والبرشية عىل برامج إنتاج
األسلحة النووية وصيانتها وتحديثها،
وإذ تسلم بأن حظر األسلحة النووية بصفة ملزمة قانونا ميثل مساهمة هامة متهيدا إلقامة عامل خال
من األسلحة النووية والحفاظ عليه خاليا منها ،مبا يف ذلك القضاء عىل األسلحة النووية بصورة ال رجعة فيها
وقابلة للتحقق وشفافة ،وتصميامً منها عىل العمل من أجل بلوغ تلك الغاية،
وتصميام منها عىل العمل من أجل إحراز تقدم فعيل نحو نزع السالح العام الكامل يف ظل رقابة
دولية صارمة وفعالة،
وإذ تؤكد من جديد وجود التزام بالسعي بحسن نية إىل إجراء مفاوضات تفيض إىل نزع السالح
النووي بجميع جوانبه يف ظل رقابة دولية صارمة وفعالة والوصول بتلك املفاوضات إىل نتيجة،
وإذ تؤكد من جديد أيضاً أن للتنفيذ الكامل والفعال ملعاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،
حج ِر الزاوية يف نظام نزع السالح النووي وعدم االنتشار النووي ،دورا ً حيوياً يف تعزيز السلم واألمن الدوليني،
وإذ تدرك األهمية الحيوية التي تتسم بها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ونظام التحقق
الخاص بها باعتبارهام عنرصا أساسيا من عنارص نظام نزع السالح النووي وعدم االنتشار النووي،
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وإذ تؤكد من جديد االقتناع بأن إنشاء املناطق الخالية من األسلحة النووية املعرتف بها دوليا عىل
أساس ترتيبات يتم التوصل إليها بحرية بني دول املنطقة املعنية أمر يعزز السلم واألمن عىل الصعيدين العاملي
واإلقليمي ،ويوطد نظام عدم االنتشار النووي ،ويسهم يف بلوغ هدف نزع السالح النووي،
وإذ تؤكد أنه ليس يف هذه املعاهدة ما ميكن تفسريه مبا يفيد اإلخالل بحق الدول األطراف فيها
غري القابل للترصف يف تطوير البحوث يف مجال الطاقة النووية وإنتاج هذه الطاقة واستخدامها يف األغراض
السلمية دون أي متييز،
وإذ تسلّم بأن مشاركة املرأة والرجل معاً مشارك ًة متساوية وكاملة وفعالة عامل أسايس لتعزيز
وتحقيق استدامة السلم واألمن ،والتزاماً منها بدعم وتعزيز مشاركة املرأة مشاركة فعالة يف نزع السالح النووي،
وإذ تسلم أيضا بأهمية التثقيف يف مجال السالم ونزع السالح بجميع جوانبه والتوعية مبخاطر
األسلحة النووية وآثارها عىل أجيال الحارض واملستقبل ،والتزاماً منها بنرش مبادئ هذه املعاهدة وقواعدها،
وإذ تؤكد دور الضمري العام يف االرتقاء مببادئ اإلنسانية ،كام يدل عىل ذلك النداء إىل القضاء التام
عىل األسلحة النووية ،وإذ تقر بالجهود التي تبذلها األمم املتحدة والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل
األحمر ،واملنظامت الدولية واإلقليمية األخرى ،واملنظامت غري الحكومية ،والزعامء الدينيون ،والربملانيون،
واألكادمييون ،وضحايا القنبلة الذرية (الهيباكوشا) ،من أجل بلوغ هذه الغاية،
اتفقت عىل ما ييل:
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املادة 1
املحظورات

 -1تتعهد كل دولة طرف بأال تقوم يف أي ظرف من الظروف مبا ييل:
(أ) تطوي ُر أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى ،أو تجريبُها أو إنتا ُجها أو صن ُعها أو اقتناؤُها
تكديسها؛
عىل نحو آخر أو حيازت ُها أو
ُ
نقل السيطرة عىل تلك األسلحة أو األجهزة
نقل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى ،أو ُ
(ب) ُ
أي جهة متلقية أيّاً كانت ،بصورة مبارشة أو غري مبارشة؛
املتفجرة ،إىل ِّ
(ج) تلقي نقلِ أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تلقي السيطر ِة عليها ،بصورة مبارشة
أو غري مبارشة؛
(د) استخدام أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو التهدي ُد باستخدامها؛
أي جهة أو تشجيعها أو حثها ،بأي طريقة ،عىل املشاركة يف أي نشاط محظور عىل دولة
(ه) مساعدة ِّ
طرف مبوجب هذه املعاهدة؛
أي جهة من أجل املشاركة يف أي نشاط محظور
أي مساعدة ،بأي طريقة كانت ،من ِّ
(و) التامس أو تلقي ِّ
عىل دولة طرف مبوجب هذه املعاهدة؛
(ز) السامح بأي متركز ألسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو نصبها أو نرشها يف إقليمها أو
يف أي مكان مشمول بواليتها أو خاضع لسيطرتها.

املادة 2
اإلعالنات

-1

تقدم كل دولة طرف إىل األمني العام لألمم املتحدة ،يف موعد أقصاه ثالثون يوما بعد دخول هذه املعاهدة
حيز النفاذ بالنسبة إىل تلك الدولة الطرف ،إعالنا تقوم من خالله مبا ييل:
(أ) إعالن ما إذا كانت قد امتلكت أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أو حازتها أو سيطرت عليها،
وما إذا كانت قد أزالت برنامج أسلحتها النووية ،مبا يف ذلك إزالة جميع املرافق املتصلة باألسلحة
النووية أو تحويلها بطريقة ال رجعة فيها ،قبل دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل تلك
الدولة الطرف؛

(ب) مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( 1أ) ،إعالن ما إذا كانت متتلك أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة
نووية أخرى أو تحوزها أو تسيطر عليها؛
(ج) مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( 1ز) ،إعالن ما إذا كان يوجد يف إقليمها أو يف أي مكان مشمول
أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى مملوكة لدولة أخرى
بواليتها أو خاضع لسيطرتها ّ
أو يف حيازة هذه الدولة أو تحت سيطرتها.
 -2يحيل األمني العام لألمم املتحدة كل ما يتلقاه من هذه اإلعالنات إىل الدول األطراف.
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املادة 3
الضامنات

 -1كل دولة طرف ال تنطبق عليها الفقرة  1أو  2من املادة  4تحافظ ،كحد أدىن ،عىل التزاماتها
مبوجب ضامنات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي كانت سارية وقت دخول هذه
املعاهدة حيز النفاذ ،دون املساس بأي صكوك إضافية ذات صلة قد تعتمدها يف املستقبل.
 -2كل دولة طرف ال تنطبق عليها الفقرة  1أو  2من املادة  4تربم اتفاق ضامنات شاملة مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية (( )INFCIRC/153 (Correctedوتنفذه إن مل تكن قد فعلت ذلك بعدُ .ويبدأ التفاوض
بشأن هذا االتفاق يف غضون  180يوما من دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة الطرف.
ويدخل االتفاق حيز النفاذ يف موعد أقصاه  18شهرا من تاريخ دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة
إىل الدولة الطرف .وتحافظ كل دولة طرف بعد ذلك عىل هذه االلتزامات ،دون املساس بأي صكوك
إضافية ذات صلة قد تعتمدها يف املستقبل.

املادة 4
السعي إىل القضاء التام عىل األسلحة النووية

 -1كل دولة طرف كانت بعد  7متوز/يوليه  2017متتلك أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو
تحوزها أو تسيطر عليها وقامت بإزالة برنامج أسلحتها النووية ،مبا يف ذلك إزالة جميع املرافق املتصلة
باألسلحة النووية أو تحويلها بصورة ال رجعة فيها ،قبل دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إليها،
تتعاون مع السلطة الدولية املختصة املعينة عمال بالفقرة  6من هذه املادة لغرض التحقق من إزالة
برنامج أسلحتها النووية بطريقة ال رجعة فيها .وتبلغ السلطة الدولية املختصة الدول األطراف .وتربم
الدولة الطرف اتفاق ضامنات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يكون كافيا لتقديم ضامن موثوق به
بعدم تحويل املواد النووية املعلنة من األنشطة النووية السلمية وبعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غري
معلنة يف الدولة الطرف ككل .ويبدأ التفاوض بشأن هذا االتفاق يف غضون  180يوما من تاريخ دخول هذه
املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة الطرف .ويبدأ نفاذ االتفاق يف موعد أقصاه  18شهرا من دخول
هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل الدولة الطرف .وتحافظ الدولة الطرف بعد ذلك ،كحد أدىن ،عىل
هذه االلتزامات املتعلقة بالضامنات دون مساس بأي صكوك إضافية ذات صلة قد تعتمدها يف املستقبل.
 -2مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( 1أ) ،كل دولة طرف متتلك أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى
أو تحوزها أو تسيطر عليها تزيل هذه األسلحة أو األجهزة من الوضع التشغييل عىل الفور ،وتدمرها
يف أقرب وقت ممكن ،عىل أالَّ يتجاوز ذلك موعدا يحدده االجتامع األول للدول األطراف ،وفقا لخطة
ملزمة قانونا ومحدد اآلجال من أجل إزالة برنامج األسلحة النووية للدولة الطرف بطريقة ال رجعة فيها
وميكن التحقق منها ،مبا يف ذلك إزالة جميع املرافق املتصلة باألسلحة النووية أو تحويلها بطريقة ال
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رجعة فيها .وتقوم الدولة الطرف ،يف موعد أقصاه  60يوما من دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة
إليها ،بتقديم هذه الخطة إىل الدول األطراف أو إىل سلطة دولية مختصة تعيِّنها الدول األطراف .ويجري
التفاوض بعد ذلك عىل هذه الخطة مع السلطة الدولية املختصة التي تقدم الخطة إىل االجتامع الالحق
للدول األطراف أو إىل مؤمتر االستعراض الالحق ،أيهام أسبق ،للموافقة عليها كل وفقا لنظامه الداخيل.
 -3تربم الدولة الطرف التي تنطبق عليها الفقرة  2أعاله اتفاق ضامنات مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية يكون كافيا لتقديم ضامن موثوق به بعدم تحويل املواد النووية املعلنة من األنشطة النووية
السلمية وبعدم وجود مواد أو أنشطة نووية غري معلنة يف الدولة ككل .ويبدأ التفاوض بشأن هذا
االتفاق يف موعد أقصاه التاريخ الذي ينتهي فيه تنفيذ الخطة املشار إليها يف الفقرة  .2ويدخل
االتفاق حيز النفاذ يف موعد أقصاه  18شهرا من تاريخ بدء املفاوضات .وتحافظ الدولة الطرف بعد
ذلك ،كحد أدىن ،عىل هذه االلتزامات املتعلقة بالضامنات ،دون مساس بأي صكوك إضافية ذات صلة
قد تعتمدها يف املستقبل .وبعد دخول االتفاق املشار إليه يف هذه الفقرة حيز النفاذ ،تقدم الدولة
الطرف إىل األمني العام لألمم املتحدة إعالنا نهائيا يفيد بأنها وفت بالتزاماتها مبوجب هذه املادة.
 -4مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( 1ب) و (ز) ،تكفل كل دولة طرف يوجد يف إقليمها أو يف أي مكان
مشمول بواليتها أو خاضع لسيطرتها أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى متتلكها دولة أخرى أو
تحوزها أو تسيطر عليها إزال َة هذه األسلحة عىل الفور ،يف أقرب وقت ممكن ،عىل أالَّ يتجاوز ذلك موعدا
يحدده االجتامع األول للدول األطراف .وبعد إزالة هذه األسلحة أو األجهزة املتفجرة األخرى ،تقدم تلك
الدولة الطرف إىل األمني العام لألمم املتحدة إعالنا تبني فيه أنها وفت بالتزاماتها مبوجب هذه املادة.
 -5تقدم كل دولة طرف تنطبق عليها هذه املادة تقريرا إىل كل اجتامع من اجتامعات الدول األطراف وإىل كل
مؤمتر استعراض عن التقدم املحرز صوب تنفيذ التزاماتها مبوجب هذه املادة ،إىل حني الوفاء بهذه االلتزامات.
تعي الدول األطراف سلطة دولية مختصة أو أكرث للتفاوض عىل إزالة برامج األسلحة النووية بطريقة
-6
ِّ
ال رجعة فيه والتحقق من إزالتها ،مبا يف ذلك إزالة جميع املرافق املتصلة باألسلحة النووية أو تحويلها
بطريقة ال رجعة فيه ،وفقا للفقرات  1و  2و  3من هذه املادة .ويف حالة عدم إجراء هذا التعيني قبل
دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ بالنسبة إىل دولة طرف تنطبق عليها الفقرة  1أو  2من هذه املادة ،يدعو
األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد اجتامع استثنايئ للدول األطراف التخاذ ما قد يتعني اتخاذه من قرارات.
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املادة 5
التنفيذ عىل الصعيد الوطني

 -1تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابري لتنفيذ التزاماتها مبوجب هذه املعاهدة.
 -2تتخذ كل دولة طرف جميع التدابري املالمئة ،القانونية واإلدارية وغريها ،مبا يف ذلك فرض العقوبات
الجزائية ،ملنع وقمع أي نشاط محظور عىل أي دولة طرف مبوجب هذه املعاهدة يقوم به أشخاص
مشمولون بواليتها أو خاضعون لسيطرتها أو يقع يف إقليم خاضع لواليتها أو لسيطرتها.

املادة 6
مساعدة الضحايا واإلصالح البيئي

 -1تقوم كل دولة طرف بتوفري ما يكفي من املساعدة املراعية للسن ونوع الجنس ،دون متييز،
لألفراد املشمولني بواليتها املترضرين من استخدام األسلحة النووية أو من تجريبها ،وفقًا للقانون
الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان الواجبي التطبيق ،مبا يف ذلك توفري الرعاية
الطبية والتأهيل والدعم النفيس ،وتهيئ لهم كذلك ظروف اإلدماج االجتامعي واالقتصادي.
 -2تقوم كل دولة طرف ،ملا تتعرض مناطق مشمولة بواليتها أو خاضعة لسيطرتها للتلوث
نتيجة األنشطة املتصلة بتجريب أو استخدام أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية
أخرى ،باتخاذ التدابري الرضورية واملناسبة من أجل اإلصالح البيئي للمناطق امللوثة.
 -3ال تخل االلتزامات املنصوص عليها يف الفقرتني  1و  2أعاله بواجبات والتزامات أي دولة أخرى مبوجب
القانون الدويل أو االتفاقات الثنائية.

املادة 7
التعاون واملساعدة عىل الصعيد الدويل

 -1تتعاون كل دولة طرف مع سائر الدول األطراف من أجل تيسري تنفيذ هذه املعاهدة.
 -2يحق لكل دولة طرف ،وفا ًء بالتزاماتها مبوجب هذه املعاهدة ،أن تلتمس املساعدة وأن تتلقاها من
الدول األطراف األخرى ،حيثام كان ذلك ممكنا.
 -3تقدم كل دولة طرف قادرة عىل ذلك املساعدة التقنية واملادية واملالية للدول األطراف املترضرة من
استخدام األسلحة النووية أو تجريبها ،من أجل النهوض بتنفيذ هذه املعاهدة.
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 -4تقدم كل دولة طرف قادرة عىل ذلك املساعدة لضحايا استخدام أو تجريب أسلحة نووية أو أجهزة
متفجرة نووية أخرى.
 -5يجوز تقديم املساعدة املنصوص عليها يف هذه املادة عن طريق جهات عدة منها منظومة األمم
املتحدة ،أو املنظامت أو املؤسسات الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية ،أو املنظامت أو املؤسسات
غري الحكومية ،أو اللجنة الدولية للصليب األحمر ،أو االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ،أو الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ،أو عىل أساس ثنايئ.
أي أجهزة متفجرة نووية أخرى
 -6يقع عىل عاتق أي دولة طرف استخدمت أو ج َّربت أسلحة نووية أو َّ
مسؤولي ُة تقديم املساعدة الكافية إىل الدول األطراف املترضرة ،ألغراض مساعدة الضحايا واإلصالح البيئي،
مع عدم املساس بأي واجبات أو التزامات أخرى قد تكون ملقاة عليها مبوجب القانون الدويل.

املادة 8
اجتامع الدول األطراف

 -1تجتمع الدول األطراف بانتظام للنظر يف أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه املعاهدة
أو تنفيذها ،والتخاذ قرارات بشأن هذه املسائل عند الرضورة ،وفقا لألحكام ذات
الصلة من املعاهدة ،وبشأن التدابري األخرى الالزمة لنزع السالح النووي ،مبا يف ذلك:
(أ) تنفيذ هذه املعاهدة وحالتها؛
(ب) التدابري املتعلقة بإزالة برامج األسلحة النووية بطريقة ميكن التحقق منها ومحددة زمنيا وال رجعة
فيها ،مبا يف ذلك بروتوكوالت إضافية لهذه املعاهدة؛
(ج) أي مسائل أخرى تطرح عمال بأحكام هذه املعاهدة واتساقا معها.
 -2يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد أول اجتامع للدول األطراف يف غضون عام واحد من دخول
هذه املعاهدة حيز النفاذ .ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد اجتامعات أخرى للدول
األطراف كل سنتني ،ما مل تتفق الدول األطراف عىل خالف ذلك .ويعتمد اجتامع الدول األطراف
نظامه الداخيل يف دورته األوىل .وريثام يتم اعتامد هذا النظام الداخيل ،يُطبَّق النظام الداخيل ملؤمتر
األمم املتحدة للتفاوض عىل صك ُملزِم قانوناً لحظر األسلحة النووية ،متهيدا ً للقضاء التام عليها.
 -3يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد اجتامعات استثنائية للدول األطراف ،عند االقتضاء ،بناء عىل
طلب خطي من أي دولة طرف ،رشيطة أن يؤيد هذا الطلب ما ال يقل عن ثلث الدول األطراف.
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 -4بعد ميض خمس سنوات من تاريخ دخول هذه املعاهدة حيز النفاذ ،يدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل عقد
مؤمتر الستعراض تطبيق املعاهدة والتقدم املحرز يف تحقيق مقاصدها .ويدعو األمني العام لألمم املتحدة إىل
عقد مؤمترات استعراض أخرى عىل فرتات ست سنوات للغرض ذاته ،ما مل تتفق الدول األطراف عىل خالف ذلك.
 -5ت ُدعى الدول غري األطراف يف هذه املعاهدة ،وكذلك الكيانات ذات الصلة التابعة ملنظومة األمم املتحدة
وغريها من املنظامت أو املؤسسات الدولية واملنظامت اإلقليمية ذات الصلة ،ولجنة الصليب األحمر الدولية،
واالتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ،واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة ،لحضور
اجتامعات الدول األطراف واملؤمترات االستعراضية بصفة مراقب.

املادة 9
التكاليف

 -1تتحمل الدول األطراف يف هذه املعاهدة ،وكذا الدول غري األطراف فيها التي تشارك بصفة مراقب يف
تكاليف هذه
اجتامعات الدول األطراف ومؤمترات االستعراض واالجتامعات االستثنائية للدول األطراف
َ
االجتامعات واملؤمترات ،وذلك وفقا لجدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة املعدل عىل النحو املالئم.
 -2تتحمل الدول األطراف التكاليف التي يتكبدها األمني العام لألمم املتحدة يف تعميم اإلعالنات املقدَّمة مبوجب
املادة  2والتقارير املقدمة مبوجب املادة  4والتعديالت املقرتحة مبوجب املادة  10من هذه املعاهدة ،وذلك
وفقا لجدول األنصبة املقررة لألمم املتحدة املعدل عىل النحو املالئم.
التكاليف
 -3ينبغي أن تتحمل الدول األطراف التي تنطبق عليها تدابري التحقق املطلوبة مبوجب املادة 4
َ
املتصلة بتنفيذ هذه التدابري ،فضال عن التكاليف املتصلة بتدمري األسلحة النووية أو األجهزة املتفجرة النووية
األخرى ،وإزالة برامج األسلحة النووية ،مبا يف ذلك إزالة أو تحويل جميع املرافق ذات الصلة باألسلحة
النووية.

املادة 10
التعديالت

 -1يجوز ألي دولة طرف أن تقرتح تعديالت لهذه املعاهدة يف أي وقت بعد دخولها حيز النفاذ.
ويقدم نص التعديل املقرتح إىل األمني العام لألمم املتحدة الذي يعممه عىل جميع الدول األطراف
ويلتمس آراءها بشأن إمكانية النظر يف االقرتاح .فإذا أبلغت أغلبية الدول األطراف األمني العام
لألمم املتحدة يف موعد أقصاه تسعون يوما من تعميم نص التعديل املقرتح أنها تؤيد تعميق
النظر يف االقرتاح ،يُنظر يف االقرتاح يف اجتامع الدول األطراف أو مؤمتر االستعراض التايل ،أيهام أسبق.
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 -2يجوز الجتامع الدول األطراف أو ملؤمتر االستعراض أن يوافق عىل التعديالت التي تُعتمد بتصويت
إيجايب من أغلبية ثلثي الدول األطراف .ويُبلغ الوديع جميع الدول األطراف بأي تعديل معتمد.
 -3يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة إىل كل دولة طرف تودع صك تصديقها عىل التعديل
أو قبولها له بعد تسعني يوما من تاريخ إيداع أغلبية الدول األطراف وقت االعتامد
لصكوك التصديق أو القبول هذه .ويدخل التعديل بعد ذلك حيز النفاذ بالنسبة إىل أي
دولة طرف أخرى بعد تسعني يوما من تاريخ إيداع صك تصديقها عليه أو قبولها له.

املادة 11
تسوية املنازعات

 -1عندما تنشأ منازعة بني دولتني أو أكرث من الدول األطراف بشأن تفسري هذه املعاهدة
أو تطبيقها ،تتشاور األطراف املعنية فيام بينها بغية تسوية املنازعة عن طريق
التفاوض أو بوسائل سلمية أخرى تختارها ،وفقا للامدة  33من ميثاق األمم املتحدة.
 -2يجوز الجتامع الدول األطراف أن يسهم يف تسوية املنازعة ،مبا يف ذلك من خالل عرض مساعيه الحميدة،
ومطالبة الدول األطراف املعنية بالرشوع يف إجراءات التسوية التي تختارها والتوصية مبهلة زمنية التخاذ
أي إجراء يتفق عليه ،وفقا لألحكام ذات الصلة من هذه املعاهدة وميثاق األمم املتحدة.

املادة 12
عاملية املعاهدة

تشجع كل دولة طرف الدول غري األطراف يف هذه املعاهدة عىل التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها
أو املوافقة عليها أو االنضامم إليها ،سعيا إىل تحقيق انضامم جميع الدول إىل املعاهدة.

املادة 13
التوقيع

يُفتح باب التوقيع عىل هذه املعاهدة أمام جميع الدول يف مقر األمم املتحدة بنيويورك اعتبارا من
 20أيلول/سبتمرب .2017
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املادة 14
التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضامم

هذه املعاهدة مرهونة بتصديق الدول املوقعة عليها أو بقبولها لها أو موافقتها عليها .ويفتح
باب االنضامم إىل املعاهدة.

املادة 15
دخول املعاهدة حيز النفاذ

 -1تدخل هذه املعاهدة حيز النفاذ بعد تسعني يوما من تاريخ إيداع الصك الخمسني من صكوك التصديق
أو القبول أو املوافقة أو االنضامم.
 -2بالنسبة إىل أية دولة تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضاممها بعد تاريخ إيداع الصك
الخمسني من صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضامم ،تدخل هذه املعاهدة حيز النفاذ بعد
تسعني يوما من التاريخ الذي تودعه فيه تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضاممها.

املادة 16
التحفظات

مواد هذه املعاهدة ال تخضع للتحفظات.

املادة 17
املدة واالنسحاب

 -1ت ُربم هذه املعاهدة ملدة غري محدودة.
 -2يحق لكل دولة طرف ،وهي متارس سيادتها الوطنية ،أن تنسحب من هذه املعاهدة إذا رأت أن أحداثا
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استثنائية تتعلق مبوضوع هذه املعاهد قد أرضت باملصالح العليا للبلد .وتخطر الوديع بهذا االنسحاب.
ويشمل هذا اإلخطار بياناً باألحداث االستثنائية التي تعترب الدولة الطرف أنها أرضت مبصالحها العليا.
 -3ال يصبح هذا االنسحاب نافذا إال بعد اثني عرش شهرا من تاريخ تسلُّم الوديع لإلخطار باالنسحاب .غري
أنه إذا كانت الدولة الطرف املنسحبة ،عند انقضاء فرتة االثني عرش شهرا املذكورة ،طرفاً يف نزاع مسلح،
فإن الدولة الطرف تظل مقيدة بااللتزامات الناشئة عن هذه املعاهدة وأي بروتوكوالت إضافية إىل الحني
الذي ال تعود فيه طرفاً يف نزاع مسلح.

املادة 18
عالقات هذه املعاهدة باالتفاقات األخرى

ال يخل تنفيذ هذه املعاهدة بااللتزامات التي تعهدت بها الدول األطراف فيام يتعلق باالتفاقات
الدولية القامئة التي تكون هذه الدول أطرافا فيها ،ما دامت تلك االلتزامات منسجمة مع هذه املعاهدة.

املادة 19
الوديع

يُعيَّ األمني العام لألمم املتحدة وديعا لهذه املعاهدة.

املادة 20
حجية النصوص

تتساوى نصوص هذه املعاهدة يف الحجية باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية .و ُحرر يف نيويورك يف اليوم السابع من متوز/يوليه عام ألفني وسبع عرش.

املهمة
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة محايدة ومستقلة وغري متحيزة ،لها مهمة إنسانية خالصة تتمثل يف حامية
حياة وكرامة ضحايا النزاع املسلح وحاالت العنف األخرى وتقديم املساعدة لهم .وتسعى اللجنة الدولية جاهدة أيضً ا
إىل درء املعاناة عن البرش بنرش أحكام القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اإلنسانية العاملية وتعزيزها .أنشئت اللجنة
الدولية يف عام  1863وقد انبثقت عنها اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .وهي تو ّجه
وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة أثناء النـزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى.
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