
  معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
  
  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

  ١٩٦٨يونيه /حزيران ١٢المؤرخ في ) ٢٢الدورة ( ٢٣٧٣لألمم المتحدة 
  

  ١٩٦٨يوليه /تموز ١جري توقيعها في لندن وموسكو وواشنطن في 
  

  ،"أطراف المعاهدة"لمشار إليها فيما يلي بتعبير إن الدول العاقدة لهذه المعاهدة، وا
  

إذ تدرك الدمار الذي تنزله الحرب النووية بالبشرية قاطبة، وضرورة القيام، بالتـالي، ببـذل   
جميع الجهود الممكنة لتفادي خطر مثل تلك الحرب وباتخاذ التـدابير الالزمـة لحفـظ أمـن     

  الشعوب،
  

  يزيد كثيراً من خطر الحرب النووية،وإذ تعتقد أن انتشار األسلحة النووية 
  

ومراعاة منها لقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة، التي تدعو إلى عقد اتفـاق بشـأن منـع    
  زيادة انتشار األسلحة النووية،

  
وإذ تتعهد بالتعاون في تسهيل تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية علـى النشـاطات   

  الدولية السلمية،
  

تبدي تأييدها للجهود البحثية واإلستحداثية وغيرها من الجهود الرامية إلى تعزيز التطبيـق  وإذ 
الالزم، في إطار نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمبدأ الضـمان الفعـال لتـدفق    
الخامات والمواد االنشطارية الخاصة باستعمال األدوات والوسائل التقنية األخرى فـي بعـض   

  طق اإلستراتيجية،المنا
  

وإذ تؤكد المبدأ القاضي بأن تتاح، لألغراض السلمية، لجميع الدول األطراف فـي المعاهـدة،   
سواء منها الدول الحائزة لألسلحة النووية أو الدول غير الحـائزة لألسـلحة النوويـة، فوائـد     

ـ   دول الحـائزة  التطبيقات السلمية النووية، بما في ذلك أية منتجات فرعية قد تحصل عليهـا ال
  لألسلحة النووية من استحداث األجهزة المتفجرة النووية،



واقتناعاً منها بأنه يحق لجميع الدول األطراف في المعاهدة، تطبيقاً لهذا المبدأ، وأن تشترك في 
أتم تبادل ممكن للمعلومات العلمية لتعزيز إنماء تطبيقات الطاقة الذرية لألغراض السلمية، وأن 

  التعزيز استقالالً أو باالشتراك مع الدول األخرى، تسهم في ذلك
  
وإذ تعلن انتواءها تحقيق وقف سباق التسلح في اقرب وقت ممكن، واتخاذ التـدابير الفعالـة    

  الالزمة في سبيل نزع السالح النووي،
  

  وإذ تحث جميع الدول األعضاء على التعاون لبلوغ هذا الهدف،
  

عاهدة حظر تجارب األسلحة النووية في الجو وفي الفضـاء  وإذ تذكر أن الدول األطراف في م
، أبدت، في ديباجة المعاهـدة، عزمهـا   ١٩٦٣الخارجي وتحت سطح الماء، الموقعة في عام 

على تحقيق الوقف األبدي لجميع التفجيرات التجريبية لألسـلحة النوويـة وعلـى مواصـلة     
  المفاوضات لهذه الغاية،

  
الدولي وزيادة توطيد الثقة بين الـدول، تسـهيالً لوقـف صـنع     وإذ تود زيادة تخفيف التوتر 

األسلحة النووية، ولتصفية جميع مخزوناتها الموجودة، وإلزالة األسـلحة النوويـة ووسـائل    
إيصالها من أعتدتها القومية تنفيذاً لمعاهدة بشأن نزع السالح العام الكامل في ظل مراقبة دولية 

  شديدة فعالة،
  

ل ملزمة، وفقاً لميثاق األمم المتحدة، باالمتناع، في عالقاتها الدوليـة، عـن   وإذ تذكر أن الدو
التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السالمة اإلقليمية ألية دولة أو ضد استقاللها السياسي 
أو على وجه الخصوص مناف لمقاصد األمم المتحدة، وإن تعزيز إقامة وصيانة السلم واألمـن  

  غي أن يجري بأقل تحويل لموارد العالم البشرية واالقتصادية إلى األسلحة،الدوليين ينب
  

  :قد اتفقت على ما يلي
  

  المادة األولى
تتعهد كل دولة من الدول الحائزة لألسلحة النووية تكون طرفاً في هذه المعاهدة بعدم نقلها إلى 

جهـزة متفجـرة نوويـة    أي مكان، ال مباشرة وال بصورة غير مباشرة، أية أسلحة نووية أو أ
أخرى، أو أية سيطرة على مثل تلك األسلحة أو األجهزة؛ وبعدم القيـام إطالقـا بمسـاعدة أو    



تشجيع أو حفز أية دولة من الدول غير الحائزة لألسلحة النووية على صنع أية أسلحة نوويـة  
  .أخرى أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو اقتنائها أو اكتساب السيطرة عليها بأية طريقة

  
  المادة الثانية

تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لألسلحة النووية تكون طرفاً في هـذه المعاهـدة بعـدم    
قبولها من أي ناقل كان، ال مباشرة وال بصورة غير مباشرة، أي نقل ألية أسـلحة نوويـة أو   

وبعدم صنع أية أجهزة متفجرة نووية أخرى أو ألية سيطرة على مثل تلك األسلحة واألجهزة؛ 
أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى أو اقتنائها بأية طريقة أخرى؛ وبعدم التماس أو تلقي أي 

  .مساعدة في صنع أية أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى
  

  المادة الثالثة
تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لألسلحة النووية تكون طرفاً في هذه المعاهدة بقبول  -١
لضمانات المنصوص عليها في اتفاق يجرى التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقـة  ا

الذرية وفقاً لنظام الوكالة األساسي ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك تحري تنفيذ 
لنووية تلك الدولة لاللتزامات المترتبة عليها بموجب هذه المعاهدة منعاً لتحويل استخدام الطاقة ا

ويراعـى،  . من األغراض السلمية إلى األسلحة النووية أو األجهزة المتفجرة النووية األخـرى 
في إجراءات تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة، تطبيقها على الخامات أو المواد 
االنشطارية الخاصة سواء كان يجر إنتاجها أو تحضيرها أو استخدامها في أي مرفـق نـووي   

ويراع تطبيق الضمانات المطلوبة في هذه المادة . يسي أو كانت موجودة خارج ذلك المرفقرئ
على جميع الخامات أو المواد االنشطارية الهامة في جميع النشاطات النووية السلمية المباشـرة  

  .داخل إقليم تلك الدولة، تحت واليتها، أو المباشرة تحت مراقبتها في أي مكان آخر
  
أيـة خامـات أو مـوارد    ) أ(دولة من الدول األطراف في المعاهدة بعدم توفير  تتعهد كل -٢

أو أية معدات أو مواد معدة أو مهيأة خاصة لتحضـير أو اسـتخدام أو   ) ب(انشطارية خاصة؛ 
إنتاج المواد االنشطارية الخاصة، ألية دولة من الـدول غيـر الحـائزة لألسـلحة النوويـة،      

نت تلك الخامـات أو المـواد االنشـطارية الخاصـة خاضـعة      لألغراض السلمية، إال إذا كا
  .للضمانات المطلوبة في هذه المادة

  
يراعى في تنفيذ الضمانات المطلوبة في هذه المادة التزام أحكام المادة الرابعة مـن هـذه    -٣

المعاهدة وتفاد عرقلة نماء األطراف االقتصادي أو التقني أو التعـاون الـدولي فـي ميـدان     



ت النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النووية بغية تحضير أو النشاطا
استخدام أو إنتاج المواد النووية لألغراض السلمية وفقاً ألحكام هذه المـادة ومبـدأ الضـمان    

  .المنصوص عليه في ديباجة المعاهدة
  
أطرافاً في هـذه المعاهـدة، بعقـد    تقوم الدول غير الحائزة لألسلحة النووية، والتي تكون  -٤

اتفاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الستيفاء الشروط المطلوبة في هذه المادة، وتفعل ذلك 
إما استقالالً أو باالشتراك مع الدول األخرى وفقاً للنظام األساسـي للوكالـة الدوليـة للطاقـة     

يوم مـن بعـد نفـاذ هـذه      ١٨٠صون ويبدأ التفاوض على عقد تلك االتفاقات في غ. الذرية
ويبدأ التفاوض بالنسبة إلى الدول التي تودع وثائق تصديقها أو انضمامها بعد فتـرة  . المعاهدة

وتنفذ تلك االتفاقات في موعد ال يتجـاوز  . يوماً، في موعد ال يتجاوز تاريخ ذلك اإليداع ١٨٠
  .ثمانية عشر شهراً من بعد موعد بدء المفاوضات

  
  ابعةالمادة الر

يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد إخاللـه بـالحقوق غيـر القابلـة      -١
للتصرف التي تملكها جميع الدول األطراف في المعاهدة في إنماء بحـث وإنتـاج واسـتخدام    
الطاقة النووية لألغراض السلمية دون أي تمييز ووفقاً للمادتين األولـى والثانيـة مـن هـذه     

  .المعاهدة
  
تتعهد جميع الدول األطراف في هذه المعاهدة بتيسير أتم تبادل ممكن للمعـدات والمـواد    -٢

والمعلومات العلمية والتقنية الستخدام الطاقة النووية في األغراض السلمية، ويكون لها الحـق  
وتراعي كذلك الدول األطراف في المعاهدة، والقادرة على ذلك، . في االشتراك في ذلك التبادل

لتعاون في اإلسهام، استقالالً أو باالشتراك مع الدول األخرى أو المنظمات الدولية، في زيـادة  ا
إنماء تطبيقات الطاقة النووية لألغراض السلمية، وال سيما في أقـاليم الـدول غيـر الحـائزة     

طق لألسلحة النووية التي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة، مع إيالء المراعاة الحقة لحاجات منـا 
  .العالم المتنامية

  
  المادة الخامسة

تتعهد كل دولة من الدول األطراف في المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين تزويـد الـدول   
غير الحائزة لألسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة بالفوائد التي يمكـن جنيهـا   

على أساس التمييز ووفقاً ألحكام هذه المعاهدة  من أية تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية، وذلك



وفي ظل المراتبة الدولية المناسبة وعن طريق اإلجراءات الدولية المناسـبة، ولتـأمين عـدم    
تحميل تلك الدول األطراف عن األجهزة المتفجرة المستعملة إال أقل نفقة ممكنة وعدم تضمين 

ويكـون للـدول غيـر الحـائزة     . داثتلك النفقة أية مصاريف من مصاريف البحث واالستح
لألسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في هذه المعاهدة مكنة الحصول على تلك الفوائد، بموجب 
واحد أو أكثر من االتفاقات الدولية الخاصة، عن طريق هيئة دولية مختصة يتوفر فيها التمثيل 

لمفاوضات بشأن هذا الموضوع بعـد  ويبدأ إجراء ا. الكافي للدول غير الحائزة لألسلحة النووية
ويجوز أيضاً، للدول غير الحائزة لألسلحة النوويـة والتـي   . نفاذ المعاهدة بأقرب وقت ممكن

تكون أطرافاً في هذه المعاهدة، أن تحصل على تلك الفوائد، إن رغبت ذلك، بموجـب اتفاقيـة   
  .ثنائية

  
  المادة السادسة

عاهدة بمواصلة إجراء المفاوضات الالزمة، بحسـن  تتعهد كل دولة من الدول األطراف في الم
نية، عن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد قريب وبنـزع السـالح   

  .النووي، وعن معاهدة بشأن نزع السالح العام الكامل في ظل مراقبة دولية شديدة فعالة
  

  المادة السابعة
بحق أية مجموعة من الدول في عقد معاهدات إقليميـة   ال تتضمن هذه المعاهدة أي حكم يخل

  .تستهدف تأمين عدم وجود أية أسلحة نووية إطالقا في أقاليمها المختلفة
  

  المادة الثامنة
ويقـدم  . يجوز ألية دولة من الدول األطراف في المعاهدة اقتراح إدخال أية تعديالت عليها -١

لتي تتولى إبالغه إلى جميع الدول األطراف في نص أي تعديل مقترح إلى الحكومات الوديعة ا
وتقوم الحكومات الوديعة بعدئذ، إذا طلب إليها ذلك ثلث الدول األطراف في المعاهدة . المعاهدة

  .أو أكثر بعقد مؤتمر للنظر في ذلك التعديل تدعو إليه جميع الدول األطراف
  
ألطراف في المعاهدة، بما فيهـا  يقتضي إقرار أي تعديل نيله أغلبية أصوات جميع الدول ا -٢

أصوات جميع الدول الحائزة لألسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في المعاهدة، وجميع الـدول  
األطراف األخرى التي تكون، عند إنهاء التعديل، أعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة الدوليـة  

األطراف تـودع وثيقـة تصـديقها    وينفذ التعديل، بالنسبة لكل دولة من الدول . للطاقة الذرية
عليها، بإيداع وثائق تصديق أغلبية جميع الدول األطراف بما فيها وثائق تصديق جميع الـدول  



الحائزة لألسلحة النووية والتي تكون أطرافاً في المعاهدة وجميع الدول األطراف األخرى التي 
وينفـذ  . لدولية للطاقـة الذريـة  تكون عند إنهاء التعديل، أعضاء في المجلس التنفيذي للوكالة ا

التعديل بعد ذلك، بالنسبة إلى أية دولة طرف أخرى، بإيداع هذه الدولة الطرف لوثيقة تصديقها 
  .عليه

  
يعقد للدول األطراف في المعاهدة، بعد خمس سنوات من نفاذهـا، مـؤتمر فـي جنيـف      -٣

أهداف الديباجة وإعمـال  بسويسرا الستعراض سير المعاهدة بغية التأكد من أنه يجري تحقيق 
ويجوز بعد ذلك، على فترات خمس سنوات، باقتراح يقدم لذلك مـن أغلبيـة   . أحكام المعاهدة

الدول األطراف في المعاهدة إلى الحكومات الوديعة، تأمين عقد مـؤتمرات مماثلـة الغـرض    
  .الستعراض سير المعاهدة

  
  المادة التاسعة

ويجوز االنضمام إليها في أي وقت ألية دولة لم . ولتعرض هذه المعاهدة لتوقيع جميع الد -١
  .من هذه المادة ٣توقعها قبل نفاذها وفقاً للفقرة 

  
تخضع هذه المعاهدة لتصديق الدول الموقعة لها وتودع وثائق التصديق ووثائق االنضـمام   -٢

العظمـى   لدى حكومات اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيـا 
وايرلندا الشمالية، والواليات المتحدة األمريكية، المعينـة بحكـم هـذه المعاهـدة باعتبارهـا      

  .الحكومات الوديعة
  
تنفذ هذه المعاهدة بإيداع وثائق تصديق الدول المعنية حكوماتهـا بحكـم هـذه المعاهـدة      -٣

ويقصد في . ذه المعاهدةباعتبارها الحكومات الوديعة وأربعين دولة أخري من الدول الموقعة له
هذه المعاهدة بتعبير الدولة الحائزة ألسلحة النووية كل دولة صنعت أو فجرت أي سالح نووي 

  .١٩٦٧) يناير(كانون الثاني  ١أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل 
  
تنفذ هذه المعاهدة، بالنسبة إلى الدول التي تكون قد أودعت وثـائق تصـديقها عليهـا أو     -٤

  .إليها بعد نفاذها ابتداء من تاريخ إيداع تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها انضمامها
  



تبلغ الحكومات الوديعة، على وجه السرعة، إلى جميع الدول الموقعة لهـذه المعاهـدة أو    -٥
المنضمة إليها، تاريخ كل توقيع، وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو االنضـمام إليهـا،   

  .ها وتاريخ ورود أية طلبات لعقد اي مؤتمر، وأية إعالنات أخرىوتاريخ نفاذ
  
  .من ميثاق األمم المتحدة ١٠٢تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه المعاهدة وفقاً للمادة  -٦
  

  المادة العاشرة
يكون لكل دولة من الدول األطراف، ممارسة منها لسيادتها القومية، حق االنسـحاب مـن    -١

ررت أن ثمة أحداثاً استثنائية ذات صلة بموضوع المعاهدة قد أضرت بمصالحها المعاهدة إذا ق
القومية العليا، ويجب عليها إعالن ذلك االنسحاب، قبل ثالثة أشهر من حصوله، إلـى جميـع   

  .الدول األخرى األطراف في المعاهدة وإلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
  
اذ المعاهدة، إلى عقد مؤتمر لتقرير اسـتمرار نفـاذ   يصار بعد خمسة وعشرين سنة من نف -٢

ويكون اتخاذ هـذا القـرار   . المعاهدة إلى أجل مسمى أو تمديدها لفترة أو فترات محددة جديدة
  .بأغلبية الدول األطراف في المعاهدة

  
  المادة الحادية عشر

روسـية  قررت هذه المعاهدة بخمس لغات رسمية متساوية هـي األسـبانية واإلنجليزيـة وال   
والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الحكومات الوديعة بإرسال صور مصدقة عنها إلى 

  .حكومات الدول الموقعة لها أو المنضمة إليها
وإثباتاً لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه بتوقيع هذه المعاهدة بعد تقديم تفويضـاتهم  

  .لالتي وجدت مستوفية للشكل حسب األصو
  

  ...بتاريخ ... نسخ في ...  حررت من 
 


