قائمة المصادر والمراجع
القرآن الكرمي.
أوالً -:الكتب العربية
ابن منظور .1968 .لسان العرب .املادة ضمن .ج .12دار صادر .بريوت.
أبو طالب ،حسن .1983.تصورات للحد من االنتشار النووي .الفكر االسرتاتيجي العريب .معهد اإلمناء

العريب.
أمحد ،عضيد عزت.د.ت .األساس القانوين للمسؤولية عن فعل الشئ يف القانون املدين العراقي والفقه
اإلسالمي .جامعة املأمون.
افنركوهني .1994 .حنو شرق أوسط جديد ،دراسات عاملية .اإلمارات للدراسات والبحوث
واالسرتاتيجية.
أجمد ،كايد الفطافطة .3012 .تقنيات مكافحة اإلرهاب النووي .الدورة التدريبية_توظيف التقنيات احلديثة
يف العمل األمين _جامعة نايف للعلوم األمنية ،السعودية.

أمني ،السيد .د.ت .املسؤولية التقصريية عن فعل الغري يف الفقه اإلسالمي املقارن  .مكتبة اإلسكندرية.
أيوب ،حسن".3002 .فقه املعامالت املالية يف اإلسالم" .دار السالم ط األوىل .القاهرة.
بركات ،حممود .3012.دور عمليات اإلجناز غري املشروع يف املواد النووية اإلشعاعية.جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،الرياض.
بسيوين ،حممود شريف .1999 .مدخل يف القانون اإلنساين الدويل والرقابة الدولية على استخدام األسلحة.
جامعة االسكندرية.
بن عبدالسالم ،عزالدين عبدالعزيز .3000.القواعد الكربى .اجلزء األول .دار القلم .دمشق.

بنونه ،حممد خريي أمحد .1963.أثر الطاقة النووية على العالقات الدولية واسرتاتيجية الكتلتني .جامعة
اإلسكندرية.
ثانيا :مراجع اجنبية مترجمة إلى العربية

اجلزيري ،عبدالرمحن .3002 .كتاب الفقه على املذاهب األربعة .اجلزء الثاين .دار الكتب العلمية .بريوت.
حسني ،خليل .3009.مفهوم األمن يف القانون الدويل العام .مركز الدراسات واالحباث االسرتاتيجية
واالمنية .اجلامعة اللبنانية.
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احلماوي ،رقيب حممد جاسم .3014 .الوضع القانوي للتجارب النووية .دار الفكر اجلامعي .األسكندرية.
محزة ،حممد عبدالروؤف .3003 .البيع يف الفقه اإلسالمي مشروعيته وأنواعه  .جامعة سانت كليمنتس.
الشارقة.

اخلادمي ،نور الدين .3003 .القواعد الفقهية .جامعة تونس :تونس.
خشيم ،مصطفي عبد اهلل ،د.ت .موسوعة علم العالقـات الدولية .الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع.
طرابلس.
اخلفيف ،علي .3000 .الضمان يف الفقه اإلسالمي .دار الفكر العريب .القاهرة.

الرمالوى ،حممد سعيد .3009.موقف الشريعة من استخدام التكنولوجيا النووية .دار الفكر اجلامعي.
االسكندرية.
ريدميكر ،ستيفن ج" .3002.السيطرة على أكثر أسلحة العامل خطورة" .اجمللة األمريكية .وزارة اخلارجية

األمريكية ،مكتب برامج اإلعالم اخلارجي ،واشنطن.
الزحيلي ،وهبة .1998 .آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي .دار الفكر .دمشق.
الزحيلي ،وهبة .1998 .نظرية الضمان أو أحكام املسؤولية املدنية واجلنائية يف الفقه اإلسالمي .دار الفكر.
دمشق.

الزحيلي ،وهبة .د.ت .أحكام املعاهدات يف الشريعة اإلسالمية .جامعة اإلمارات العربية.
الزحيلي ،وهبة .1982.الفقه اإلسالمي وداللته .اجلزء الرابع النظريات الفقهية والعقود .ط .3دار الفكر.
دمشق.
سلطان ،حامد .د.ت .القانون الدويل العام يف وقت السلم .دار النهضة العربية .القاهرة.
الشلش ،حممد حممد.د.ت .اخالقيات احلرب غي الفقه اإلسالمي والقانون الدويل بني النظرية والتطبيق.
جامعة القدس .فلسطني.
شهــاب ،مفيــد حمم ــود . 1938 .املنظمات الدولية .دار النهضــة العربية .ط .4.جامع ــة الق ــاهرة.

صيام ،سرى حممود .3012.التعاون الثنائي وتبادل املعلومات يف مكافحة اإلرهاب .ندوة علمية حول
التعاون الدويل وأثره يف مكافحة اإلرهاب كلية التدريب.الرياض.
طاهر ،رانية .3012 .سياسات االنتشار النووي .املركز الدبلوماسي.

عبد احلميد ،حممد سامي وآحرون .3001 .القانون الدويل العام .جامعة اإلسكندرية.
عبد اللطيف ،حممد حممد .3008.اإلطــار الق ــانوىن لألم ــن النــووى .املؤمتر العلمي السنوي الثاىن عشر.
كلية احلقوق .جامعة املنصورة.

321

العجلوين ،عبد الويل حممد .3014 .ﺍملستجدﺍﺕ يف ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍلكـوﺍﺭﺙ النووية  .كلية علوم األدلة الجنائية.
جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،الرياض.
علي ،حممد عمر .3014 .التنظيم القانوين والرقايب لالستخدامات السلمية للكاقة النووية .امللتقى العلمي
االستخدام العلمي للطاقة النووية وأثره على األمن البيئي .كلية العلوم االسرتاتيجية .البحرين.
عمرو ،حممد سامح .3003 .احلماية الدولية للمتلكات الثقافية يف فرتات النزاع املسلح .مركز األصيل
للنشر .مصر.
عوير ،خري الدين مبارك .د.ت .أسلحة الدمار الشامل وحكمها يف الفقه اإلسالمي .منار اجلزائر.اجلزائر.
غاريث إيفانز و أخرون" .3009 ،القضاء على التهديدات النووية" .ﺍللجنة ﺍلدﻭلية ﺍملعنية بمنع ﺍنتشاﺭ
ﺍألسلحة ﺍلنوﻭية ﻭنزﻉ ﺍلسالﺡ ﺍلنوﻭﻱ .طوكيو.
الفقيه ،مجيل حازم حيي .د.ن .مفهوم اإلرهاب يف القانون الدويل .مركز الدراسات والبحوث .صنعاء.

فيليب نوبل بيكر ،ترمجة محدي حافظ" .1926 . ،سباق التسلح برنامج لنزع السالح يف العامل ".
جامعة القاهرة.
القرين ،عبداحلفيظ فرغلي علي .1983 .البيوع يف اإلسالم .دار الصحوة للنشر .القاهرة.
الالحم ،أسامة بن محود بن حممد .3013 .بيع الدين وتطبيقاته املعاصرة يف الفقه اإلسالمي .دار امليمان

للنشر والتوزيع .اجلزء األول .الرياض.
جلنة األمن النووي .3014 .خطة العمل لقمة األمن النووي .وثيقة مرجعية  .واشنطن.
اللجنة الدولية للصليب األمحر .3016.القانون الدويل اإلنساين وفتوى حمكمة العدل الدولية بشأن

مشروعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها.
ماهر ،حممود ماهر حممد .1980 .نظام الضمانات الدولية لالستخدامات السلمية للطاقة النووية.

دارالنهضة العربية.
حممد علي ،عادل .3014 .التنظيم القانوين والرقايب لالستخدامات السلمية للطاقة النووية .امللتقى العلمي
االستخدام السلمي للطاقة النووية وأثره على األمن البيئي ،كلية العلوم األسرتاتيجية ،البحرين.
مراد ،عبد الفتاح .االتفاقيات الدولية الكربى .دار الكتب والوثائق املصرية" .الطبعة األوىل.القاهرة.
مرونيجر ،جويلش وأخرون .ترمجة ضو سعد مصباح د.ت" .اسرتاتيجيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
للتعليم يف األمن النووي" .الوكالة الدولية للطاقة الذرية .قسم األمن واألمان النوويني .فيينا.
مريوة ،صباح .3010 .جرائم احلرب النووية الفرنسية يف الصحراء اجلزائرية .كلية العلوم القانونية والالدارية.
جامعة حسيبة بن بو علي.اجلزائر.
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ممدوح عطية و عبد الفتاح بدوي .1991 .السالح الشامل أو الدمار الشامل .نزع أسلحة الدمار الشامل".
الطبعة األوىل .دار الصالح للدراسات االسرتاتيجية.
نصرالدين ،حممود .3006.التطبيقات السلمية للطاقة الذرية ومتطلبات األمان النووي .جامعة نايف العربية

للعلوم األمنية الرياض.
نعمان ،حممد عبد اهلل حممد .3001 .ضمانات استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية .جامعة
صنعاء.
هيكل ،حممد خريي.د.ت .اجلهاد والقتال يف السياسة الشرعية .اجلزء الثاين .دار البيارق.
يونس ،حممد مصطفى .1996 .استخدام الطاقة النووية يف القانون الدويل العام .دار النهضة
العربية.القاهرة.
ثالثا-:المقاالت واألبحاث في الدوريات والمجالت المتخصصة

أبوزهرة ،حممد".3008 .نظرية احلرب يف اإلسالم .دراسات اسالمية ".ط .3ع .160اجمللس االعلى
للشوؤن اإلسالمية .مصر.
أمحد ،أمحد السيد" .3016 .جملس األمن الدويل واإلرهاب...قرارات بال فاعلية ".جملة السياسة الدولية.

ع.304
أدي ،اليسانروكو ".1932.معاهدة (عدم االنتشار) النووي يف عامها اخلامس عشر" .جملة نزع

السالح.ع.1
ب.م" .3009 .الفرق بني اجلهاد واإلرهاب ".جملة البحوث اإلسالمية .ع.93
الربداعي ،حممد".1994.االستخدامات السلمية للطاقة الذرية " .جملة املستقبل العريب .م(:)9ع.183
تايلور ،تريانس "3014.عمود خرباء القراررقم "1240جملة كموباس .ع.3
اجلندي ،حممود".3014 .حنو جملس أمن نووي" .املنتدى النووي .ورقة حبثية ،األردن.
حسن ،عبد الفتاح".1962 .مشكلة نزع السالح" .اجمللة املصرية للقانون الدويل .م.19
حسني ،كريا" .3001 .اخليار النووي واخليارات العسكرية البديلة".جملــة املستقبل العـريب .م.9ع.331

حسني ،وليد كاظم " .3002 .املسؤولية املدنية ملشغل املنشأة النووية يف ضوء اإلتفاقيات الدولية" .جملة
أهل البيت .ع .2جامعة واسط.
درويش ،فوزي" .3000 .حنو إخالء أسيا الوسطى من السالح النووي" .جملة السياسة الدولية" .السنة
السادسة والثالثون .ع.141
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الدسوقي ،حممد السيد السيد " .3010 .املبادئ الرئيسية للمسؤولية املدنية عن األضرار النووية " .جملة
املنهل .جامعة عمان للعلوم والتكنولوجيا.
الدسوقي ،مراد ابراهيم" .1994 .معاهدة (عدم االنتشار) النووي .جملة األهرام" .مكتبة األهرام للبحث
العلمي.اخلامسة .ع.16
زيد املرهون ،عبد اجلليل .3008.اإلرهاب النووي معامله وطرق مواجهته .جريدة الرياض.ع.14643.
الشرقاوي ،يسرا"" .3004 .الربازيل إعادة فتح امللف النووي يف أمريكا الالتينية" .جملة السياسة الدولية.
السنة األربعون .م.29ع.123
الشريف ،حممد بن شاكر.د.ت".أسلحة الدمار الشامل بني املنع والوجوب" .جملة دار السالم.

الشمى ،حيي" .1983 .إجراء التجارب على األسلحة النووية ودور كل من إسرائيل وجنوب أفريقيا".
جملة السياسةالدولية .السنة  .32ع.90
الشمــي ،حيي" .1988 .األمم املتحدة ونزع السالح" .جملة السياسة الدولية .السنة الثانية
والعش ـرين.ع.84
شهرزاد ،أدمام ".3012.الطبيعة الالتماثلية للتهديدات األمنية الجديدة" .مجلة الندوة للدراسات
القانونية .العدد االول .اجلزائر.

شوقي ،حسن" .3001 .احلملة الدولية لنزع األسلحة النووية ومنع االنتشار" .جملة املستقبل العريب .م.9
ع.331
شي ،كرمي مزعل .د.ت" .مفهوم اإلرهاب دراسة يف القانون الدويل والداخلي" .جملة أهل البيت .ع.3

العراق.
الصالحني ،عبداجمليد حممود" .3002.أسلحة الدمار الشامل وأحكامها يف الفقه اإلسالمي " .جملة
الشريعة والقانون .ع .32اململكة األردنية اهلامشية.
طه ،حممد نبيل فؤاد" .3001 .األسلحة النووية وأولويات األمن القومي" .جملة املستقبل العريب.ع.331
اجمللد التاسع.
عبد السالم ،حممد" .3002 .املوقف اإلسرائيلي من معاهدة (عدم االنتشار) النووي"  .جملة السياسة
الدوليـة .لسنة.41م.40ع.161

عبد اجمليد و وحيد حممد" .1938 .إعالن الشرق األوسط منطقة منزوعة السالح" .جملة السياسة
الدولية .السنة الرابعة عشر .ع.22
العبيد ،ابتسام ".3000.اإلرهاب النووي " .جملة بيئتنا اهليئة العامة البيئية .ع.43الكويت.
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عثمان ،أمحد" .1969 .معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية .دراسات يف القانون الدويل" .اجمللة املصرية
للقانون الدويل.شوؤن اإلسالمية .مصر.
العداوي ،رزاق محد ".3013 .حمكمة العدل الدولية ..االختصاصات ..إجراءات احملاكمة".جملة احلوار
املتمدن.ع .2332
عالم ،اشرف .د.ن " .مشروع قناة البحرين واألمن العريب" .جملة النيل العربية .البحرين.
غايل ،بطرس بطرس وآخرون .د.ت" .نظريات الرقابة على نزع السالح" .جملة السياسة الدولية .السنة
الثانية.ع .66

فوزي محاد وعادل حممد امحد" .3002 .املناطق اخلالية من األسلحة النووية" .جملة السياسة الدولية.
السنة احلادية واألربعون .ع.161
كامريون ،غافني ".3002 .اإلرهاب النووي :أسلحة للبيع أم للسرقة .اجمللة األمريكية .وزارة اخلارجية
األمريكية .مكتب برامج اإلعالم اخلارجي .واشنطن.
الكيالين ،هيثم .1983 .نزع السالح .جملة اسرتاّتيا .السنة األوىل .ع.10
اللهييب ،فائز صاحل" .3012 .العالقات الدولية يف وقت احلرب يف الفكر اإلسالمي" .مجلة كلية العلوم
اإلسالمية .م .3ع .14جامعة املوصل.

مارك فريبارتريك ،مينا سينغلي" .3010 .األسئلة العربية واإلقليمية يف املؤمتر النووي" .جملة أفاق املستقبل.
مركز اإلمارات.ع.2
ماورتيسو مارتيلييت وتاتيانا نوفو سيلوفا" .3014 .حنو عقد قمة األمن البيولوجي .قمة األمن النووي

كنموذج".جملة كموباس .ع.3
املرهون ،عبداجلليل زيد" .3008.اإلرهاب النووي عامله وطرق مواجهته" .جملة جريدة
الرياض.ع .14643الرياض.
املرهون ،عبداجلليل زيد ".3013.أي مستقبل لألمن النووي ".اجلزيرةwww.aljazeera.net .
املسرتحيي ،عالء وصفي .3016 .الطبيعة القانونية ملسؤولية املشغل املدنية عن أضرار احلادث النووي".
جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية .م .12ع.1
مصطفى ،عدنان"" .3001 .إشكالية وجود السالح النووي يف البيئة العربية" .جملة املستقبل العريب.

م.4ع.366
مصطفى ،نادية حممود" .1986 .تطور سياسات منع االنتشار النووي يف العامل الثالث" .جملة السياسة
الدولية .السنة الثانية.ع.86
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مفتاح،علي عمر وآخرون".3012.اإلرهاب يف اإلسالم والغرب" .دراسات علوم الشريعة والقانون.
جملد ،43عدد ،3كلية القانون ،اجلامعة الوطنية املاليزية ،ماليزيا.
مقلد ،إمساعيل صربي" .1969 .التكنولوجيا يف حظر االنتشار النووي" .جملة السياسة الدولية .السنة

اخلامسة.ع.16
نزع السالح" .1990 .املؤمتر الدويل املعين بالصلة بني السالح والتنمية ".صحيفة الوقائع .العدد .24
نشاطات املنظمات الدولية.1930 .الوكاالت املتخصصة" الوكالة الدولية للطاقة الذرية" .جملة السياسة
الدولية.السنة السادسة .ع.33
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المالحق
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية لسنة 1968
َّ
إن الدول اليت وضعت هذه املعاهدة ،واليت تعرف "بأطراف املعاهدة " تدرك ما سيحيق بالبشرية
من الدمار نتيجة احلرب النووية؛ وما يستتبع ذلك من ضرورة بذل كل جهد ملنع خطر قيام هذه احلرب،
وضرورة اختاذ اإلجراءات اليت تكفل أمن الشعوب؛ واثقة َّ
أن انتشار األسلحة النووية سوف يزيد بالتأكيد
أخطار احلرب النووية ،متمسكني بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت تدعو لعقد اتفاق ملنع انتشار
األسلحة النووية على نطاق أوسع؛ متعهدة بالتعاون يف تبسيط تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة
الذرية اخلاصة بالنشاط النووي لألغراض السلمية.
معربة عن دعمهم للبحث والتنمية وأي جهود أخرى – يف إطار نظام ضمانات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية -لزيادة أعمال مبدأ الرقابة الفعالة على تدفق املواد املصدرية واملواد االنشطارية اخلاصة عن
طريق استخدام اآلالت وأية وسائل تكنولوجية يف أماكن اسرتاتيجية حمددة.
مؤكدة َّ
أن فوائد االستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية ،مبا يف ذلك أية منتجات تكنولوجية
تتوفر نتيجة أجهزة التفجري النووي ،جيب َّ
أن تتاح لألغراض السلمية جلميع الدول األطراف ،سواء ذات
األسلحة النووية أو غري ذات األسلحة النووية.
مقتنعة بأنه استطراد من هذا املبدأ ،جلميع أطراف املعاهدة االشرتاك إىل أقصى حد ممكن يف
تبادل البيانات العلمية ،وكذلك اإلسهام –منفردة أو باالشرتاك مع الدول األخرى – من اجل زيادة تطوير
استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية.
معلنة عن نيتهم يف إهناء سباق التسلح النووي يف أقرب وقت ممكن ،وكذا عن تعهدهم باختاذ
إجراءات فعالة من أجل نزع السالح النووي ،حاثة على التعاون بني مجيع الدول لبلوغ هذا اهلدف.
مذكرة بعزم مجيع أطراف معاهدة  1962على وقف ّتارب تفجريات األسلحة النووية يف اجلو،
ويف الفضاء اخلارجي وحتت املاء -كما جاء يف ديباجتها -وعلى التوصل إىل وقف مجيع ّتارب تفجريات
األسلحة النووية واالستمرار يف التفاوض هلذا الغرض.
راغبة يف مضاعفة ختفيف حدة التوتر وتدعيم الثقة بني الدول حىت ميكن تيسري وقف صناعة
األسلحة النووية ،وتصفية املخزون احلايل منها ،وإزالة األسلحة النووية ووسائل توصيلها وفقا ملعاهدة لنزع
السالح العام الشامل يف ظل رقابة دولية دقيقة وفعالة.
مت التوقيع على معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية يف  13يوليو عام  1968يف لندن ،ودخلت
حيز النفاذ يف  2مارس  ،1930واحلكومات املودعة هي االحتاد السوفييت واململكة املتحدة والواليات
املتحدة األمريكية.
362

مذكرة أنه طبقاً مليثاق األمم املتحدة ،جيب أ ْن متتنع الدول -يف عالقاهتا الدولية -عن التهديد
باستخدام القوة أو استخدامها ضد سالمة األقاليم أو االستغالل السياسي للدول األخرى ،أو يف أي
غرض آخر يتعارض مع أهداف األمم املتحدة ،و َّ
أن حتقق األمن والسالم يف العامل جيب أ ْن يدعم بالتقليل

من قدرة ما حيول من املصادر البشرية واالقتصادية لألغراض العسكرية ،وقد وافقت على ما يأيت:
مادة ()1
تتعهد كل دولة ذات سالح نووي طرف يف املعاهدة ،بأالج تنقل بطريق مباشر أو غري مباشر إىل
أي مستلم أيجا كان أسلحة نووية أو أي أجهزة أخرى للتفجري النووي أو اإلشراف على هذه األسلحة أو
األجهزة ،وكذلك أالج تساعد أو تشجع أو حترض بأي طريقة كانت دولة غري ذات سالح نووي على
الصنع أو احلصول على أسلحة نووية أو أية أجهزة أخرى للتفجيــر النووي أو أن يكون هلا إشراف على
مثل هذه األسلحة أو األجهزة.

مادة ()3
تتعهد كل دولة غري ذات سالح نووي طرف يف املعاهدة ،بأالج تقبل بطريق مباشر أو غري مباشر
أي ناقل أسلحة نووية أو أجهزة أخرى للتفجري النووي أو اإلشراف على هذه األسلحة أو األجهزة ،وكذلك
أالج تصنع أو حتصل على أسلحة نووية أو أي أجهزة أخرى للتفجري ،و أالج تقبل املساعدة يف صنع هذه

األسلحة أو األجهزة أو تسعى إليها.
مادة ()2
 .1أن تتعهد كل دولة غري ذات سالح نووي طرف يف هذه املعاهدة بقبول ضمانات توضع يف اتفاقية
يتم التفاوض بشأهنا ،وتعقد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مبا يتفق مع نظامها األساسي ونظام الضمانات
اخلاص هبا ،فقط من أجل التأكد من تنفيذ االلتزامات اليت تتضمنها هذه املعاهدة بغرض منع حتويل الطاقة
الذرية من االستخدام السلمي إىل األسلحة النووية أو أي أجهزة أخرى للتفجري النووي .ويتم اتباع إجراءات
الضمانات اليت تتطلبها هذه املادة بالنسبة إىل املواد املصدرية أو االنشطارية اخلاصة سواء أكانت تنتج أم
تصنع أم تستخدم يف أي وجه من األوجه النووية الرئيسية ،أو خارج هذه األوجه ،وتطبق الضمانات اليت
تتطلبها هذه املادة على كل املواد املصدرية أو االنشطارية اخلاصة يف خمتلف االستخدامات السلمية النووية
داخل إقليم هذه الدولة أو يف األراضي اخلاضعة لسلطتها أو اليت تكون حتت إشرافها يف أي مكان آخر.
 .3تتعهد كل دولة طرف يف املعاهدة بأالج تزود مبا يلي -:
أ .مبصـدر ملــادة انشطــارية خاصـة.
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ب .جبهاز أو مادة مصنعة أو معدات خمصصة ملعاجلة أو استخدام أو إنتاج مادة انشطارية خاصة ،إىل
أي دولة غري ذات سالح نووي ،بغرض استخدامها يف األغراض السلمية ،إال إذا كان هذا املصدر أو املادة
االنشطارية اخلاصة سوف ختضع لنظام الضمانات الذي حتدده هذه املادة.
 .2تطبق الضمانات اليت حتـددها هـذه املـادة بطريقـة تتفـق مع املادة " "4من هذه املعاهدة حبيث ال تعوق
التنمية االقتصادية أو التكنولوجية لألطراف ،أو التعاون الدويل يف جمال استخدام الطاقة النووية يف األغراض
السلمية ،مبا يف ذلك التبادل الدويل للمواد النووية واملعدات الالزمة لتصنيع وإنتاج املواد النووية لألغراض
السلمية مبا يتفق وأحكام هذه املادة ومبدأ الضمان املبني يف الديباجة.
 .4تعقد الدول غري ذات السالح النووي األطراف يف هذه املعاهدة اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية لتنفيذ ما تشرتطه هذه املادة ،فرادى أو مجاعات مع دول أخرى طبقاً للنظام األساسي للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،وتبدأ املفاوضات اخلاصة هبذه االتفاقية يف خالل مائة ومثانني يوماً من بدأ وضع هذه املعاهدة

موضع التنفيذ ،على أن تبدأ املفاوضات لعقد هذه االتفاقيات بالنسبة للدول اليت تودع وثائقها ،أو تدخل
املعاهدة بعد فرتة املائة ومثانني يوماً ،وليس متأخراً عن تاريخ هذا اإليداع ،وتوضع هذه االتفاقيات موضع
التنفيذ ليس متأخراً عن مثانية عشر شهراً من تاريخ بدء املفاوضات.
مادة ()4
 .1ال يوجد يف هذه املعاهدة ما يفسر مبا يؤثر على احلق الثابت جلميع أطرافها لتنمية أحباث إنتاج الطاقة
النووية لألغراض السلمية واستخدامها ،ومبا يتفق مع املادتني ( )3، 1من املعاهدة.
 .3يتعهد مجيع أطراف املعاهدة بتسهيل –ويكون هلم حق االشرتاك يف– تبادل األدوات واملواد والبيانات
العلمية والتكنولوجية الستخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية إىل أقصى حد ممكن على أن يقوم
أطراف املعاهدة الذين يسمح وضعهم بذلك ،بالتعاون لإلسهام –فرادى أو جمتمعني مع دول أخرى ،أو
منظمات دولية – يف دفع تنمية استخدام الطاقة النووية يف األغراض السلمية خصوصاً يف أقاليم الدول غري
ذات السالح النووي األطراف يف املعاهدة ،مع وضع احتياجات التنمية يف خمتلف بقاع العـامل موضع
االعتبار.
مادة ()2
يتعهد كل طرف من أطراف املعاهدة باختاذ اإلجراءات الالزمــة –طبقاً ألحكـام املعاهدة ،وحتت
رقابة دولية مناسبة ،وعن طريق إجراءات دولية مناسبة – إلتاحة املنافع الناّتة من استخدام التفجريات
النووية يف األغراض السلمية للدول األطراف يف املعاهدة غري ذات السالح النووي ،على أساس عدم
التفرقة ،وأن يكون ما يتحمله أي طرف مقابل جهاز التفجري املستخدم منخفضاً بقدر اإلمكان ،دون
حتميله نفقات األحباث والتنمية ،وللدول األطراف غري ذات السالح النووي أن حتصل على هذه املزايا
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طبقاً التفاقية أو اتفاقات دولية خاصة ،عن طريق منظمة دولية خمتصة ممثل فيها عدد مناسب من الدول
غري ذات السالح النووي ،وتبدأ املباحثات هلذا الغرض مبكراً ما أمكن مبجرد وضع هذه االتفاقية موضع
التنفيذ ،وللدول غري ذات السالح النووي األطراف يف هذه املعاهدة اليت ترغب ،أن حتصل على هذه املزايا
أيضاً على أساس أية اتفاقات ثنائية.
مادة ()6
تتعهد الدول األطراف يف املعاهدة بالتفاوض بنية صادقة من أجل اإلجراءات الفعالة لوقف سباق
التسلجح النووي مبكراً ،وألجل نزع األسلحة النووية ،وألجل معاهدة نزع السالح العام الشامل حتت رقابة
دولية دقيقة وفعالة.
مادة ()3
ال يوجد يف هذه املعاهدة ما ميس حق أي جمموعة من الدول يف عقد معاهدات إقليمية لتأكيد

خلوها من األسلحة النووية.
مادة ()8
 .1لكل طرف من أطراف املعاهدة حق اقرتاح أي تعديالت ،وذلك بإخطار حكومات اإليداع بنصوص
التعديالت املقرتحة ،اليت تبلغها بدورها إىل مجيع األطراف األخرى يف املعاهدة ،فإذا ما وافق ثلث عدد
األطراف أو أكثر ،تقوم حكومات اإليداع بالدعوة إىل مؤمتر حيضره مجيع األطراف لبحث التعديالت
املقرتحة.
 .3يقرر أي تعديل بأغليبة األصوات بني أطراف املعاهدة على أن يكون بينها أصوات الدول ذات
السالح النووي األطراف يف املعاهدة ،ومجيع الدول األخرى اليت تكون عند تعميم التعديل أعضاء يف
جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ويصبح التعديل ملزماً لكل طرف يودع وثائق التصديق
بواسطة أغلبية األطراف ،على أ ْن يكون بني الدول ذات السالح النووي األطراف يف املعاهدة والدول
اليت تكون -عند تعميم التعديل -أعضاء يف جملس حمافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 .2يعقد يف جنيف مؤمتر للدول األطراف يف املعاهدة بعد مرور مخس سنوات على وضعها موضع
التنفيذ ،لبحث مدى فعالية املعاهدة ،والتأكد من َّ
أن األهداف املبينة يف الديباجة وأحكامها سارية وميكن
ألغلبية الدول األطراف يف املعاهدة أن تقرتح -كل مخس سنوات على حكومات اإليداع -عقد مؤمترات
أخرى لنفس الغرض لبحث مدى فعالية املعاهدة.
مادة ()9
 .1يسمح جلميع الدول بالتوقيع على املعاهدة ،وميكن ألي دولة ال توقع عليها قبل وضعها موضع
التنفيذ طبقاً للفقرة " "2من هذه املادة االنضمام إليها يف إي وقت.
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 .3تصدق الدول املوقعة على املعاهدة وتودع وثائق التصديق لدى حكومات احتاد مجهوريـات السوفييـت
االشرتاكيـة ،واململكـة املتحــدة الربيطانيـة العظمى ،وإيرلندا ،والواليات املتحدة األمريكية ،وهي حكومات
اإليداع طبقاً هلذه املعاهدة.
 .2توضع هذه املعاهدة موضع التنفيذ بعد التصديق عليها من دول حكومات اإليداع ،وإيداع وثائق
التصديق من أربعني دولة من الدول األطراف اليت وقعتها ،وألغراض هذه املعاهدة تكون الدول ذات
سالح نووي إذا كانت قد صنعت سالح نووي أو أي جهاز تفجري نووي قبل أول يناير .1963
 .4توضع هذه املعاهدة موضع التنفيذ بالنسبة للدول اليت تودع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد سريان

املعاهدة من تاريخ إيداع وثائق التصديق أو االنضمام.
 .2تقوم حكومات اإليداع بإخطار مجيع الدول املوقعة أو املنضمة فوراً ،عن تاريخ كل توقيع وتاريخ
إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام ،وتاريخ وضع املعاهدة موضع التنفيذ ،وتاريخ وصول أي طلب بعقد
مؤمتر أو أي مالحظات أخرى.
 .6يتم تسجيل هذه املعاهدة مبعرفة حكومات اإليداع وفقاً للمادة " "103من ميثاق األمم املتحدة.
مادة ()10

 .1لكل دولة طرف وهي متارس حقها يف السيادة ،احلق يف االنسحاب من املعاهدة إذا رأت َّ
أن
حوادث طارئة متعلقة مبوضوع املعاهدة هتدد مصاحلها القومية العليا ،وذلك بأ ْن ختطر مجيع الدول
األطراف ،وكذلك جملس األمن التابع ملنظمة األمم املتحدة ،بانسحاهبا قبل ثالثة شهور من تاريخ
االنسحاب ،على أ ْن يتضمن هذا اإلخطار بيانا باحلوادث الطارئة اليت تقدر الدولة أهنا هتدد مصاحلها
العليا.
 .3بعد مخسة وعشرين عاماً من سريان املعاهدة ،يعقد مؤمتر لتقرير ما إذا كانت ستبقى سارية دون
حتديد ،أو متد فرتة سرياهنا ملدة أو مدد إضافية أخرى ،ويتخذ هذا القرار بأغلبية الدول األطراف يف

املعاهدة.
مادة ()11
تودع هذه املعاهدة ،ولغاهتا الرمسية اإلجنليزية والروسية والفرنسية واألسبانية والصينية على وجه
السواء ،يف أرشيف حكومات اإليداع ،وترسل صورة رمسية منها إىل احلكومات اليت توقعها أو تنضم إليها
بواسطة حكومات اإليداع.
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