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 حظر األسلحة النوويةبشأن  2017عام معاهدة 
 
ً ويرمي إلى حظر األسلحة النووية حظراً  إّن معاهدة حظر األسلحة النووية هي أول اتفاق متعدد األطراف يُطبّق عالميا

في معالجة النتائج اإلنسانية المترتبة على استخدام األسلحة  المساعدةتخص شامالً. وهي أيضاً أول معاهدة تتضمن أحكاماً 
النووية وتجريبها، وتكّمل المعاهدة االتفاقات الدولية القائمة بشأن األسلحة النووية، وال سيما معاهدة عدم انتشار األسلحة 

 ئة للمناطق الخالية من األسلحة النووية.النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمعاهدات اإلقليمية المنش
 

أيلول/سبتمبر  20وفُتح باب توقيعها في  2017تموز/يوليو  7واعتُمدت المعاهدة في مؤتمر دبلوماسي لألمم المتحدة في 
زام دولة قد أخطرت األمين العام لألمم المتحدة بموافقتها على االلت 50. وستدخل المعاهدة حيز النفاذ بعد أن تكون 2017

 بها. 
 

ما هو غرض معاهدة حظر 
 األسلحة النووية ونطاقها؟ 

أُعدّت هذه المعاهدة بهدف معالجة 
دواعي القلق الماثلة منذ زمن طويل 

العواقب اإلنسانية الكارثية التي من 
قد تنجم عن أي استخدام لألسلحة 

 النووية. 
 

وتُقّر المعاهدة بأن استخدام األسلحة 

النووية يتنافى مع مبادئ اإلنسانية 

وما يمليه الضمير العام، وتحظر 

األسلحة النووية حظراً شامالً 

استناداً إلى القانون الدولي 

ين اإلنساني، أي مجموعة القوان

التي تنظم استخدام جميع األسلحة 

في النزاعات المسلحة. وتتضمن 

المعاهدة التزامات قوية بمساعدة 

الضحايا المتضررين من استخدام 

األسلحة النووية أو من تجريبها 

وباإلصالح البيئي للمناطق الملوثة. 

مختلفة وتشمل المعاهدة سبالً 

النضمام جميع الدول، بما فيها 

تلك أسلحة نووية أو الدول التي تم

 ترتبط بها. 

أليست األسلحة النووية محظورة 

 أساساً في القانون الدولي؟

خلصت محكمة العدل الدولية في 
عام أصدرته في  1استشاري رأي

                                                           
   .267 – 226، الصفحات 1999، 1999تقارير عام  عن المحكمة. واستخدامها"، رأي استشاري صادر شروعية التهديد باألسلحة النوويةمحكمة العدل الدولية، "م 1

استخدام التهديد بإلى أن  1996
أو استخدامها  النووية مثل األسلحة

ً  عموماً سيكون  لمقتضيات  منافيا
 فيلقانون الدولي الذي ينطبق ا

مبادئ  وخاصةالنزاعات المسلحة، 
 .وقواعده القانون الدولي اإلنساني

لكنها لم تفصل في مسألة قانونية 
التهديد باستخدام األسلحة النووية 
أو استخدامها في حالة قصوى 

ء دما يكون بقاللدفاع عن النفس عن
 . وبذلك، لم تُفّسرالدولة نفسه مهدداً 

ة القانون الدولي اإلنساني المحكم
بأنه يحظر استخدام األسلحة 

 النووية حظراً قاطعاً. 
 

إلى جانب مبادئ القانون الدولي 
اإلنساني وقواعده، ثمة عدد من 
االتفاقات متعددة األطراف التي 
تنظم األسلحة النووية. لكن ليس من 
بينها اتفاق يتضمن مجموعة شاملة 

على ق التي تطبمن أحكام الحظر 
مستوى العالم. وتُشّكل معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية ركناً 
ً من أركان القانون الدولي  رئيسيا
الذي ينظم األسلحة النووية. فهي 
تحظر على الدول األعضاء غير 
الحائزة ألسلحة نووية صنع هذه 
األسلحة أو اقتنائها. ويجوز للدول 

الحائزة ألسلحة نووية  طرافاأل
د معاهدة عدم انتشار وقت اعتما

األسلحة النووية أن تحتفظ بأسلحتها 
لكن يُحظر عليها نقلها لجهات 
أخرى أو مساعدتها على صنعها أو 
اقتنائها. ويُطلب من جميع الدول 

في معاهدة عدم انتشار األطراف 
األسلحة النووية مواصلة التفاوض 
على تدابير فعالة تسمح بالدفع قدماً 

 . يةبنزع األسلحة النوو
 

ويُحدّد عدد من المعاهدات أجزاء 
من العالم كمناطق خالية من 
األسلحة النووية. وتتضمن هذه 

ً تالمعاهدات عامة  حظر أحكاما
مجموعة واسعة من األنشطة 
المرتبطة باألسلحة النووية تُطبق 

 طبقفي المنطقة المعنية. وتُ 
معاهدات كهذه في أفريقيا وأمريكا 
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
 وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. 

 
ولم تشكل األسلحة النووية حتى 
اآلن موضوع معاهدة حظر عالمية 
التطبيق يمكن أن تنضم إليها جميع 
الدول. وسدّ اعتماد معاهدة حظر 

 األسلحة النووية هذه الفجوة. 
 
 

 قسم الخدمات االستشارية

 للقانون الدولي اإلنساني

 



 

ما هي أبرز االلتزامات التي تنص 
عليها معاهدة حظر األسلحة 

 النووية؟ 

 المحظورات 

يُحظر استخدام األسلحة النووية )أو 
فجرة النووية األخرى( األجهزة المت

باستخدامها في أي ظرف  أو التهديد
من الظروف. ويُحظر أيضاً تطوير 
أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة 

أو إنتاجها نووية أخرى أو تجريبها 
أو صنعها أو اقتنائها على نحو آخر 

 1.1أو حيازتها أو تكديسها )المادة 
 )أ( و)د((. 

 
ويُحظر أيضاً على أي دولة طرف 
نقل أسلحة نووية أو تلقي نقل 
األسلحة النووية أو السيطرة عليها 
أو السماح بأي عملية إلقامة أّيِّ 
أسلحة نووية أو نصبها أو نشرها 

في أي مكان مشمول  في إقليمها أو
بواليتها أو خاضع لسيطرتها 

 . ()ب( و)ج( و)ز( 1.1)المادة 
 

وعالوة على ذلك، تُحظر مساعدة 
أو تشجيع أو حث أّيِّ جهة بأي 
طريقة على المشاركة في أي نشاط 
محظور بموجب هذه المعاهدة 

 . )هـ( 1.1)المادة 
 

 القضاء على األسلحة النووية 

تقدم كل دولة إلى األمين العام لألمم 
المتحدة، في موعد أقصاه ثالثين 

ي اً فطرفدولة  أن تصبحيوما بعد 
ً  المعاهدة  تفيد فيه بما يلي:  إعالنا

   إذا كانت قد امتلكت أسلحة
  نووية

  إذا كانت تمتلك أي أسلحة
 نووية 

   أو ذا كانت أّي أسلحة نووية
توجد في أي مكان مشمول 
بواليتها أو خاضع لسيطرتها 

ون مملوكة لدولة أخرى وتك
 .(2)المادة 

 
وتُحدد األجوبة على هذه األسئلة 
الخطوات التالية التي على الدولة 
الطرف اتخاذها لضمان القضاء 

 على األسلحة النووية: 
 

 ال  على الدولة الطرف التي
في تاريخ اعتماد معاهدة  لكتمت

 7حظر األسلحة النووية )
أسلحة ( 2017يوليو  موز/ت

وتكون قد أبرمت اتفاق  نووية
 ةضمانات مع الوكالة الدولي

للطاقة الذرية أن تحافظ على 
 (.1.3هذا االتفاق )المادة 

 
وإذا لم تكن الدولة الطرف 

، مرتبطة بالتزامات ضمانات
فعليها أن تبرم اتفاق ضمانات 
شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية. ويبدأ نفاذ االتفاق في 

شهرا من  18موعد أقصاه 
الذي تصبح فيه الدولة تاريخ ال

ً في  هذه المعاهدة )المادة طرفا
2.3.) 

  طرف يتعين على كل دولة
 7بعد أسلحة نووية  تمتلك

وقامت  2017تموز/يوليو 
قبل انضمامها إلى بإزالتها 

أن تتعاون مع  هذه المعاهدة
السلطة الدولية المختصة في 
التحقق من إزالة برنامج 
األسلحة النووية الخاص بها 

 وتُعيَّن بطريقة ال رجعة فيها.
السلطة المذكورة في اجتماع 
للدول األطراف. وعلى الدولة 
الطرف إبرام اتفاق ضمانات 
مع الوكالة الدولية للطاقة 

 (.1.4ية. )المادة الذر

   تمتلك يتعين على كل دولة

أسلحة نووية أو تسيطر 

 حين تصبح دولة طرفاً عليها 

أن تزيلها فوراً من الوضع 

ً أن  التشغيلي. وعليها أيضا

تدمرها في أقرب وقت ممكن، 

على أالَّ يتجاوز ذلك موعدا 

يحدده االجتماع األول للدول 

األطراف، وفقا لخطة ملزمة 

 ً من أجل  ددة زمنياً ومح قانونا

إزالة برنامج األسلحة النووية 

لتلك الدولة الطرف بطريقة ال 

رجعة فيها ويمكن التحقق منها 

(. وعلى الدولة 2.4 )المادة

الطرف إبرام اتفاق ضمانات 

مع الوكالة الدولية للطاقة 

 (.3.4الذرية )المادة 

  توجد في تكفل كل دولة طرف

 تابعة أسلحة نووية إقليمها

)بإقامتها أو  أخرى لدولة

هذه  إزالةنصبها أو نشرها( 

األسلحة في أقرب وقت ممكن، 

 على أالَّ يتجاوز ذلك موعداً 

يحدده االجتماع األول للدول 

 (.4.4األطراف )المادة 

 
 مساعدة الضحايا وإصالح البيئة

تُقّر المعاهدة بالمعاناة التي يقاسيها 
ضحايا استخدام األسلحة النووية 
وتجريبها والضرر الذي يلحق بهم 
وباألثر على الشعوب األصلية 

 وعلى البيئة. 
 
رف أن توفر ـة طـل دولـى كـعل

ها ـواليتـولين بـاص المشمــلألشخ
ة لحـررين من استخدام األسـالمتض

ة ـالرعاي ها،ـريبـووية أو من تجـالن
ي، ـم النفســالطبية والتأهيل والدع

 اإلدمـاج ابـبـأسوتهيئ لهم كذلك 
ادي ـصـي واالقتـماعـاالجت

 (.1.6 )المادة
 

وتقوم كل دولة طرف تكون 
أراضيها ملوثة نتيجة استخدام 
األسلحة النووية أو تجريبها، باتخاذ 
التدابير الضرورية والمناسبة من 

اطق أجل اإلصالح البيئي للمن
 (.2.6الملوثة )المادة 

 
 المساعدة والتعاون الدوليان

على الدول األطراف أن تتعاون  
ن أجل تيسير تنفيذ هذه المعاهدة، م

. ويحق أيضاً لكل دولة تنفيذاً ناجحاً 
طرف، أن تلتمس المساعدة وأن 
تتلقاها من الدول األطراف 
األخرى، للوفاء بمقتضيات 

من المادة  2و 1المعاهدة )الفقرتان 
7 .) 
 
 بـعاون بواجـويُدّعم هذا الت 

يقضي بمساعدة الدول األطراف 
المتضررة من األسلحة النووية. 

تقدم كل دولة طرف قادرة على و



 

المساعدة التقنية والمادية ذلك 
والمالية للدول األطراف المتضررة 
من استخدام األسلحة النووية أو 
تجريبها، لمساعدتها على تنفيذ هذه 

 ً ساعدة مالمعاهدة. وعليها أيضا
و أضحايا استخدام األسلحة النووية 

من المادة  4و 3ها )الفقرتان تجريب
7 .) 
 

ويجوز تقديم المساعدة عن طريق 
شتى منها منظومة األمم  جهات

المتحدة، أو المنظمات الدولية أو 
اإلقليمية، أو المنظمات غير 
الحكومية أو الحركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر، 

 (.5.7أو على أساس ثنائي )المادة 
 

ما على الدول فعله لالنضمام إلى 
 المعاهدة؟ 

يبقى باب توقيع المعاهدة مفتوحاً 
إلى أجل غير مسمى ويمكن 
توقيعها في مقر األمم المتحدة في 

 نيويورك. 

وتدخل معاهدة حظر األسلحة 
 90النووية حيّز النفاذ بعد مرور 

 الخمسين صكاليوماً على إيداع 
تصديق أو القبول أو الموافقة أو لل

االنضمام لدى األمين العام لألمم 
 وديع هذه المعاهدة. المتحدة،

وعلى الدول الراغبة بااللتزام 
بالمعاهدة أن تقدّم صك تصديق أو 
قبول أو موافقة إلى األمين العام 
لألمم المتحدة. وتُصبح المعاهدة 
ملزمة بالنسبة لهذه الدولة بعد 

يوماً على تقديم الصك،  90مرور 
أو عند دخولها حيز النفاذ بالنسبة 

ولى التي إلى الدول الخمسين األ
 صدّقت على المعاهدة.

ما على الدول فعله لتنفيذ المعاهدة 
 وكيف يُضمن االمتثال؟ 

 
اعتماد تدابير على الصعيد  

 الوطني

على كل دولة طرف أن تتخذ ما 
يلزم من التدابير لتنفيذ أحكام 

(. ويشمل ذلك 5المعاهدة )المادة 
اعتماد تدابير قانونية وادارية 

وغيرها، بما في ذلك فرض 
جزائية، لمنع وقمع أي عقوبات 

 على أي دولة طرفنشاط محظور 
بموجب هذه المعاهدة يقوم به 
أشخاص مشمولون بواليتها أو 

 في يجريخاضعون لسيطرتها أو 
إقليم خاضع لواليتها أو لسيطرتها 

(. ولهذا الغرض، قد 2.5 )المادة
يتعين، بالنظر إلى قوانين الدولة 

اءاتها الداخلية، اعتماد وإجر
تشريعات داخلية خاصة وتعديل 
 اللوائح التي تنظم القوات المسلحة.

باإلضافة إلى ذلك، على الدول 
اتخاذ تدابير من أجل القضاء على 
األسلحة النووية وتقديم المساعدة 
للضحايا وإصالح البيئة والمساعدة 
والتعاون الدوليين وفق الواجبات 

كل دولة بموجب الواقعة على عاتق 
 (. 5هذه المعاهدة )المادة 

  
 اجتماعات الدول األطراف

يُراقب تنفيذ المعاهدة من خالل 
اجتماعات الدول األطراف. ويُعقد 
أول اجتماع للدول األطراف في 
غضون عام واحد من دخول هذه 
االتفاقية حيز النفاذ. وتُقيّم هذه 
االجتماعات وضع المعاهدة 
وتنفيذها وتتخذ قرارات تهدف إلى 
ً بعملية القضاء على  الدفع قدما

(. وتُعقد 4ة األسلحة النووية )الماد
اجتماعات الحقة مرة كل سنتين، ما 
لم تتفق الدول األطراف على 

من  2و 1خالف ذلك )الفقرتان 
 (. 8المادة 

ما الدعم المتوفر للمساعدة في 
االنضمام إلى معاهدة حظر 

 األسلحة النووية؟ 
 

إن وضع معاهدة حظر األسلحة 
النووية من حيث عدد التوقيعات 

والتصديقات متاح على شبكة 
 اإلنترنت، على الرابط التالي: 

https://treaties.un.org/P
etails.aspx?ages/ViewD

src=TREATY&mtdsg_n
-o=XXVI

9&chapter=26&clang=_
en 

 

وأعدّت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر منشورات لمساعدة الدول 
في فهم مقتضيات المعاهدة. وتشمل 

ً هذه المنشورات ملف خاصاً  ا
بالتصديق يصف اإلجراءات التي 
على الدول اتباعها لتوقيع معاهدة 

ية أو التصديق حظر األسلحة النوو
الموافقة عليها أو عليها أو قبولها أو 

. ويتضمن الملف االنضمام إليها
ً نماذج صكوك لتوقيع  أيضا
المعاهدة أو االلتزام بها يمكن أن 
تودعها الدول لدى األمين العام 
لألمم المتحدة. ويمكن االطالع 
على هذه المواد على الموقع 
اإللكتروني للجنة الدولية 

(www.icrc.org). 
 

واللجنة الدولية جاهزة لمساعدة 
الدول في تنفيذ معاهدة حظر 
األسلحة النووية ضمن نطاق 
واليتها وخبرتها في القانون الدولي 

 اإلنساني. 
وبعثات اللجنة الدولية في كافة 
أرجاء العالم وشعبة الشؤون 
 القانونية في مقرها في جنيف على

إلسداء المشورة بشأن تنفيذ استعداد 
مقتضيات المعاهدة في القوانين 

توفير أي معلومات الداخلية و
 .مطلوبةإضافية أو توضيحات 

 
ً أن تُقدم الجمعيات  ويمكن أيضا
الوطنية للصليب األحمر والهالل 
األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب ألحمر والهالل األحمر 
الدعم في تنفيذ الجوانب المختلفة 

 من المعاهدة. 
 

وأعدّ عدد من المنظمات األخرى، 
مثل مكتب األمم المتحدة لشؤون 
نزع السالح أدوات مهمة لمساعدة 

لدول في فهم معاهدة حظر ا
 األسلحة النووية وتنفيذها.
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 المعاهدةوتنفيذ  معاهدة حظر األسلحة النوويةالدول إلى  انضمام

 

ً بمسار  ألسلحةلشامالً  معاهدة حظر األسلحة النووية حظراً  تتضمن هي و. القضاء عليهاالنووية وتضع إطاراً للدفع قدما

ً تقضي بمساعدة المتضررين من استخدام األسلحة النووية أو تت ً أحكاما ئة والمساهمة في إصالح البي تجريبهاضمن أيضا

العواقب اإلنسانية الكارثية التي قد تنجم بهدف معالجة دواعي القلق الماثلة منذ زمن طويل من الطبيعية. وقد أُعدت المعاهدة 

   مي أخطار حدوث تفجير نووي عن عمد أو عرضاً أو عن سوء تقدير. وتناعن أي استخدام لألسلحة النووية 

 

 ممكن ذيتنفضمان أوسع و إليها أكبر عدد ممكن من الدولانضمام  بالتعهدات الموعودة المعاهدةيتطلب ضمان وفاء هذه و

و أأو قبولها المعاهدة من أجل التصديق على هذه  اتباعهااإلجراءات التي يتوجب على معظم الدول  الملف . ويصف هذالها

يمكن أن تستخدمها الدول لتوقيع المعاهدة أو لإلعراب  نموذجيةاً صكوك الملفتضمن كما ي االنضمام إليها.الموافقة عليها أو 

 عن موافقتها االلتزام بها. 

 

 التوقيع -1

وسيبقى باب  دة في نيويورك.مقر األمم المتحخالل حفل أقيم في  2017 سبتمبر/أيلول 20في المعاهدة توقيع باب  فُتح

ورك في مقر األمم المتحدة في نيوي هذا التاريخ عدببالتالي ألي دولة أن توقعها ويمكن إلى أجل غير مسمى التوقيع مفتوحاً 

  .(في األمم المتحدة لقانونيةدات، مكتب الشؤون ا)يرجى االتصال بقسم المعاه

يع وقلكن الت الالزمة لتصبح طرفاً في المعاهدة. اتخاذ الخطواتعن نيتها  ، تعلن الدولة الموقعةالمعاهدةتوقيع  من خاللو

 ألن الدولة الموقعة تلتزم، في الفترة الممتدة بين توقيع المعاهدة والموافقة على االلتزام بها، يستتبع أيضاً التزامات قانونية

لقانون المعاهدات، من اتفاقية فيينا  18ر المادة )انظ "باالمتناع عن األعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو الغرض منها"

1969.) 

 

ً في يجعل منهاال  لمعاهدةلدولة التوقيع مجرد إّن و عة لكي تصبح الدولة الموقف. هاالبدء في تنفيذ أحكام يُلزمهاأو  هاطرفا

يتها االلتزام فيما بعد عن نلموقعة دولة اتعرب اليجب أن فتصبح بناًء على ذلك طرفاً فيها، ، بمقتضيات المعاهدةرسمياً ملزمةً 

على فق أن توا ،توقع على الصك لمللدول التي أيضاً  ويجوزبالصك من خالل التصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه. 

 .إليها االنضمامتقديم صك من خالل  بالمعاهدة االلتزام

  

اء الحكومات أو وزراء الخارجية مخّولون، بحكم وعمالً بالممارسات الدولية المكّرسة، وحدهم رؤساء الدول أو رؤس

 املكوظائفهم، توقيع المعاهدات متعددة األطراف باسم دولهم. ويجوز لممثلين آخرين توقيع المعاهدة شرط تقديم تفويض 

الصالحية خاص بمعاهدة  كاملنموذج صك تفويض  لحقويرد في المالصالحية صادر عن السلطات المذكورة فيما سبق. 

 األسلحة النووية.  حظر 

 

 



 

 االنضمام وا ، القبول، الموافقةالتصديق -2

. ويةمعاهدة حظر األسلحة النولكي تصبح طرفاً في  رسمياً عن موافقتها على أن تكون ملزمة باالتفاقالدولة أن تعلن يجب 

 بذلك. الوديع إشعارومن جانب الحكومة الوطنية الالزم جراء اإلاتخاذ ذلك عادة خطوتين رئيسيتين هما:  ويتطلب

 من جانب الحكومة الوطنيةالالزم جراء اإلاتخاذ  -أ

. ةالمعتمد، بما يتماشى مع اإلجراءات الوطنية المعاهدةعلى االنضمام إلى الدولة أن توافق يجب على المستوى الوطني، 

 .ةالتنفيذي السلطةو/أو من جانب البرلمان الالزمة جراءات اإلاتخاذ البلد و داخل تبادل النقاشويتطلّب ذلك عادة 

 الوديع إشعار -ب

أو موافقة  قبول تصديق أوالدولة إعداد صك  على يتعين، بالمعاهدةالقرار بشأن االلتزام اتخاذ بعد اتباع اإلجراءات الوطنية و

 . على الساحة الدولية فيه عن نيتها االلتزام بالمعاهدةتعرب  انضمامأو 

 

 .او قبول أو موافقة تصديقصك من خالل إعداد بها عن موافقتها االلتزام ةً عام المعاهدةالدولة التي وقعت تعلن 

 

 .انضمامصك من خالل إعداد بها االلتزام عن موافقتها  المعاهدة توقع لمالدولة التي وتعلن عادةً 

 

لمعاهدات اب ملتزاموافقتها االلإلعراب عن  "قبول" أو "موافقة" مصطلح، تستخدم بعض الدول تتعلق بالدستوروألسباب 

باالتفاقات  زامااللتالدولة  قبول عن بالتالي يعبرانو ،"التصديق" مصطلحلنفس األثر القانوني  المصطلحينالدولية. ولهذين 

 .الدولية

ً إلى معاهدة حظر األسلحة النووية،   وديعانضمام لدى قبول أو موافقة أو أو تصديق  صك إيداع يجبولالنضمام رسميا

ة، نونية في األمم المتحدسم المعاهدات، مكتب الشؤون القاالعام لألمم المتحدة )لالتصال: ق األمين ةي هذه الحالفهو لمعاهدة، وا

 على االلتزام بالمعاهدة ويُطلق العد العكسيالدولة  موافقة يُبرمالذي  اإلجراء لوديعإلى اهذا الصك  تقديميشّكل و(. نيويورك

اراً من تاريخ إيداع الصك، تصبح مقتضيات المعاهدة التزامات قانونية بالنسبة للدولة لها حتى موعد دخولها حيز النفاذ. واعتب

  ى.الدول األطراف األخر مع ،واجباتو اً حقوق تشمل، تعاهديةعالقات  دخول االتفاقية حيّز النفاذويُنشئ قوة قانونية دولية. 

ً  90حيّز النفاذ بعد مرور  معاهدة حظر األسلحة النوويةتدخل  القبول أو الموافقة أو تصديق للالخمسين صك العلى إيداع  يوما

من الدول  دولةكل التاريخ الذي تصبح فيه االتفاقية ملزمة بالنسبة إلى  ويحدَد. لدى األمين العام لألمم المتحدة أو االنضمام

 التالي: النحوعلى  ،المعنية

األولى التي تودع الصكوك لدى األمين العام لألمم المتحدة، تدخل االتفاقية حيّز النفاذ  الخمسينبالنسبة إلى الدول  "1"

 تصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام.للالخمسين صك اليوماً على ورود  90بعد مرور في 

 

يداعها صك التصديق أو يوماً على إ 90بعد مرور بالنسبة إلى جميع الدول األخرى، تدخل االتفاقية حيّز النفاذ  "2"

 القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة. 

 

 وال تجيز هذه المعاهدة تقديم تحفظات. 

 



 

 على المستوى الوطني التنفيذ -3 

ي أيضاً وتقتض .االتفاق التنفيذ التزاماتها بموجب هذتدابير ال كل دولة طرف ما يلزم من( بأن تتخذ 5)المادة  المعاهدةتقضي 

أن تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير المالئمة القانونية واإلدارية وغيرها، بما في ذلك فرض عقوبات جزائية، لمنع وقمع 

أو أشخاص مشمولون بواليتها أو خاضعون لسيطرتها  بهأي نشاط محظور على أي دولة طرف بموجب هذه المعاهدة يقوم 

ون جنائي خاص قان سن فقد يتعيناإلجراءات الوطنية،  وألقوانين ووفقاً ل. و خاضع لسيطرتهايقع في إقليم مشمول بواليتها أ

 . لفرض العقوبات القانونية

 

 الدول في سلسلة من التدابير اإليجابية لضمان أن تنظر ينبغيمرتكبيها،  ومعاقبةوإلى جانب الوقاية من حصول انتهاكات 

  بير ما يلي:تنفيذ االتفاقية. وقد تشمل تلك التدا

، إذا كانت الدولة الطرف تمتلك أسلحة 4األسلحة النووية وتنفيذها، وفقاً للمادة وضع خطط لتدمير مخزونات  -أ

 .نووية أو كانت تحوزها أو تسيطر عليها

وضع وتنفيذ خطط لتقديم المساعدة لألشخاص المتضررين من استخدام األسلحة النووية وتجريبها، بما في  -ب

 . (6)المادة  طبية والتأهيل والدعم النفسي واإلدماج االجتماعي واالقتصاديذلك الرعاية ال

بعملية إصالح البيئة الطبيعية الملوثة نتيجة استخدام األسلحة النووية أو تجريبها للدفع قدماً  وضع وتنفيذ خطط -ج

  (.  6)المادة 

في  المحددة( في المجاالت 7الدول األطراف األخرى )المادة  لدعم ساعدةوضع وتنفيذ برامج تعاون وم -د

 .أعاله وج الفقرتين ب

 

 للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمامأو  كامل الصالحيةلمنح تفويض صكوك نموذجية  -4

 

 . الوديعلدى  إيداعها التي يجبنموذجية الصكوك الطياً  ترفق

 

ير أي معلومات لتوف على استعدادجنيف مقرها في نونية في الشؤون القا وشعبةإّن بعثات اللجنة الدولية في كافة أرجاء العالم 

 .مطلوبةأو توضيحات  إضافية

 

 2018 مارس/آذار

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملحق

 بتوقيع معاهدة حظر األسلحة النووية  كامل الصالحيةصك نموذجي لمنح تفويض 

 

  ،[]االسم والصفة لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية نحن الموقعون أدناه

 

حكومة ]اسم  باسم، 2017تموز/يوليو  7]االسم والصفة[ بتوقيع معاهدة حظر األسلحة النووية التي اعتُمدت في  أفّوض

 الدولة[.

 

 .]التاريخ[بتاريخ ]المكان[ حّرر في 

 

 ]التوقيع[ + ]الختم[ 

 

 يجب أن يوّقع على هذا الصك رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية.

___________________________________________________________________ 

 

 :لدول الموقعةنموذج ل

  [القبول أو الموافقةأو ] للتصديقصك نموذجي 

 معاهدة حظر األسلحة النووية على 

 20بتاريخ  اهتوقيعفُتح باب و 2017 يوليو/تموز 7بتاريخ  نيويوركفي  تدماعتُ  معاهدة حظر األسلحة النووية حيث إن   

 ،2017 سبتمبر/أيلول

 

 ،]التاريخ[ بتاريخ ]اسم الدولة[ حكومة باسم ُوّقعت المعاهدة المذكورة وحيث إن  

 

 ،]اسم الدولة[علن أّن حكومة ن ،رئيس الحكومة أو وزير الخارجية[ لرئيس الدولة أو االسم والصفة] أدناه نحن الموقعون

ام باألحك بااللتزاموتتعهد  المعاهدةهذه توافق[ على ] أو [قبل]ت أو [تصدّق]عاله، المشار إليها أ المعاهدةبعد النظر في و

 .بأمانة تنفيذهابالواردة فيها و

 

 .]التاريخ[بتاريخ  ]المكان[في  الموافقة[]أو  [القبول]]التصديق أو صك  وقعنا ،ذلكوإثباتاً ل

 

 ]التوقيع[ + ]الختم[ 

 

 ولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية.أن يوّقع على هذا الصك رئيس الد يجب

 

___________________________________________________________________ 



 

 : غير الموقعةنموذج للدول 

 

  إلى لالنضمامصك نموذجي 

 معاهدة حظر األسلحة النووية

 

 ،2017ليو تموز/يو 7معاهدة حظر األسلحة النووية اعتُمدت في نيويورك بتاريخ  حيث إن  

 

]اسم الدولة[، علن أّن حكومة ن رئيس الحكومة أو وزير الخارجية[ االسم والصفة لرئيس الدولة أو] نحن الموقعون أدناه

 .أمانةب إلى هذه المعاهدة وتتعهد بااللتزام باألحكام الواردة فيها وبتنفيذها تنضموبعد النظر في المعاهدة المشار إليها أعاله، 

 

 ، وقعنا صك ]التصديق أو ]القبول[ أو ]الموافقة[ في ]المكان[ بتاريخ ]التاريخ[.وإثباتاً لذلك

 

 ]التوقيع[ + ]الختم[ 

 

 يجب أن يوّقع على هذا الصك رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية.

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


