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TRATADO UMA ZONA LIVRE

DE ARMAS NUCLEARES NA AFRICA
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TRArADO SOBRE UMA ZQNA LIVRE DE

ARMAS NUCLEARES NA AFRICA

As Partes do prcscnlc Tcatado

Guiadas pcla Dcdara~o sabre a desnuclcarizacao da Africa, adotada pcla Conferencia

dos Chefes de Estado e de Govcmo da Organizacao da Unidade Africafla ( a seguir denominada

OUA . na sua prirncira scssao ordinaria. rcalizada no Cairo. de 17 a 21 de julho de J964 ( AHG

Res. 11 ( I ), na qual elas dcelararam solencmcntc cstarcm dispostas. alraves de urn acordo

ill{Cmacional, a assumirern 0 cornpromisso, sob as auspicios da Organizacao das Nac6cs

UNidas. de nao fabricarcm au conlrolarcm am13S nucleares:

Guiadas. igualmcntc, pclas rcsoluvOcs (eM-Res. 1342 (LVI) c eM-Res. 1395 (LVI),

adotadas pcla Conselho de MinisLros da OUA. nas suas quinquagesima-quarta c quinquagesima·

sexta sessOes ordinarias, rcalizadas rcspcctivamcll{c. CIll Abuja, de 27 de maio a 1 de junho de

1991, e em Dakar de 22 a 2K de junho de 1992. lias ql1:lis 0 COllsclho t1i7.ia eslar cOllvellcido de

que a cvolucao da situacao intemacionaJ era propipicia aap1icacao cia D.cclaracao do Cairo.

assim como etas disposi~ pertinenlcs a Declaracao de 1986, cia QUA, sobre a seguranca 0

dcsarmamento e desenvolvimenlo em AFrica;

Eyocando. a resolucao 347 2 B ( XXX ) da AssembJeia Geral das Na~ Unidas, de I J

de dezembro de 1975, considerando que as zonas Jivrcs de armas nucleares conslituiem urn dos

meios mais eflcazes de sc impedir a proliferayao, tanto horizontal como vertical. das amms

Iluclearcs:

CQllvcncidas cia necesidade de todo fazer para atingir 0 objeLivo final de construir urn

lllundo inteiramente livre de amlas nucleares, assim como da obrigacao que (em todos os Estados

de conlribuirem para que cste objetivo seja alcanyado;
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Convcncidos. igualmclltc, de que a zona livre de amlas nucleares 113 Africa, contribuini.

para reforyar a sua nao-prolifera~o, promover a coopera~o no dominic da utilizacio pacifica

da encrgia lIuclear, promovcr 0 dcsaonalllCnlQ geral c completo c favorcccr a paz e a seguranva

rcgionals c intcmacional:

COll::;CiCllIC~. do falo lk qlle as 1ll~~djd:IS par;11l CkS:lllll:lllll~lIl(} rep.iol1:l1 cotll,.ihuclll p:1I";I a

acao desamlamento mundial:

Conyencidas, de que a zona livre de annas nucleares na Africa, protcgeni as Estados da

Africa de eventuais ataques nucleares contra os seus territories:

NotandQ. com salisfavao que ja cxistcrn zonas livrcs de annas nucleares c. considerando

que a criacao de Qutros, nomcadamcntc no Media Oriente, reforyaria a scguranya dos Estados

Parte do Tratado, sabre uma zona livre de anuas nuclearcs lla Africa:

Rcafim1ando. a importancia do Tratado sobre a lliio-prolifcra~o de anuas nucleares (a

seguir dcnominado TNI'), c a nccesidade de se aplicarclIl todas as disposiyOes:

Desejandq beneficiar-se das disposi~ do Artigo IV, do TNP. onde sc reconhece 0

dereito inaliemlvel de todas as Partes do Tratado de dcsenvolverem a pcsquisa. a producao e a

utilizacao da encrgia nuclear com fins pacificos , scm discriminacao e facilitar uma maior troca

de equipamclllo , substfincias c inforlllayOcs cientific.ls C tccllo16gicas para estes fins:

Detenninadas a promoverem a cooperacao regional para 0 desenvolvimcllto e as

aplicay6cs pniticas da encrgia nuclear. para fillS pacificos, no interesse do desenvolvimento

social c econOmico duradouro do Contincnte Africano;

Detecminadas. a protegerem 0 meio ambiente da Africa colltra qualquer poluiyao

causada pelos lixos e outras materias radioativas:

Acolhendo. favoravclmcnte. a cooperayao de todos os Estados, orgamzayOes

govemamentais e nao-govemamcntais para a presecucao destes objetivos:

Decidiram. criar pelo prcsentc Tratado, uma zona livre de annas nucleares na Africa e

concordaram no seguilltc:
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ARIIGO I

TemlOS Utilizados

Para cfcitos deo prcsclltc Tratado c dos seus prolucoJo.s:

a) Por " ZOlla Livre de Arlll;lS Nudcarcs ll:l Afrie., ". cnlcndc-sc 0 lcrrilol"io do

Conlinentc Africana, as Eslados insularcs Illclllbros da QUA e todas as ilhas que a Organiza~o

da Unidade Africana, nas suas resoluc;;Oes, collsideradas serem parte integrante da Africa;

b) Por .. tcrrit6rio " cntcndc-se 0 tcrrit6rio terrcstre. as aguas conlinentals, 0 mar

territorial c as aguas dos arquipclagos. 0 cspa~o acreo sobrcjaccntc. assilll COIllO as fundos

marinhos C 0 seu subsolo;

c) Por " dispositivo explosivQ nuclear" cnlcndc-sc qualquer anna nuclear au qualquer

dispositivo explosivo capax de liberar cllcrgia Iluclear. indcpendentcmenle da sua flllalidadc. Esla

exprcssao cobrc as annas au csscs dispositivos. cstcjam cks dcsmontados ou parcialcllullc

montados, mas ela nao cobre os mcios de transportc ou os vetores destas amlas OU dispositivos.

se cles puderem scr separados. !laO constituindo. assim. uma parte indivisivcl:

d) Por "cstacionamento" cntcnde·se a illlplanta~o. criacao e trallsporte tcrrcstre ou

lias aguas cOlltinelltais. 0 deposito. 0 annaZCn<llllcllto a insl<lla~50 e 0 posiciollamcnlo:

c) Por "instalavOcs nuclcarcs" cntendc·se os reatorcs dc polencia e os reatores de

pcsqUlsa, as instalacOes criticas, as fabricas de conversao, as illstala~ de produ~o de

combuslivel,o enriquccimento do uranio, 0 tralamcllto pcla segunda vez e a separa~o isot6pica

e as i.nsta1a~ separadas do annazenamento, assim como qualquer outra instalayao ou local

contendo material nuclear novo au iniciado, inclusive as illstala~ onde sao annazcnadas

quantidades importa.lltes de substancias radioativas:

f) Por "substincias nuclcares" entende-se as subsuncias brutas e os produlos

especiais de fissao defmidos no artigo XX. do Estaluto da Agcncia lntemacional de Energia

Atornica (AIEA) e cmemdados em pcriodos difercntcs pcla AIEA.
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ARTIGO 2

Aplicacao do TraL'ldo

I Salvo indical;5.o colllr:i.ria. 0 prCsclI(c Tr<l.tado as seus protocolos aplicam-sc no

lcrritnrio ~itllndo 110 iJllcrior tb :wlI:llivrc de anJl:I~ lluclC:lrcs da Aflle;'!. lal COlllO indic.;Hlo 110

mapa que figura no ancxoJ;

2. As disposiCOcs do prCSClltc Tratado nao prcjudicarao ou afctar3.o as dlfcitos ou 0

excrciClo dos dircitos de qualquer Estado corn rclacaoa lei inlcrnaclonal de libcrdadc de

navegat;:3o maritima.

ARTIGO 3

Rcnuncia 3QS DisllQsitivQS Nuclc.ucs

Carla Parte comprometc-sc a:

a) Nao farer pcsquisas, nao dc:scnvolvCf. fabricar. amlazcnar c nao adquirir. seja

de que [anna for, possuir au cxerccr 0 controlc de qualquer dispositivo cxplosivo nuclear, scja

por que mcia for ou qualquer que scja 0 lugar:

b) NaQ procurar nClIl rcccbcr qualqucr ajuda para pesquisas. dCSCllvolvimcnto.

fabricayao, amlazcnamento, aquisi~o ou posse de qualquer dispositivo nuclear:

c) Abster-sc de qualquer alo visando ajudar ou encorajar a pesquisa.

dcselllvolvilllClllO, annazellamcnlo, aquisivao Oll posse de qualqucr dispositivo cxplosivo nuclear,

seja qual for 0 Estado.
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ART/GO 4

JHLcnl!,.;liL!.!.o;_I~~J a!oii.~J!.la 1!.!l,:1Jlo_(teJJ.i.sJl( IS 111.YQS.

Explosivos NlIclc.'fl;S

I. Cada Parte comprolllcte-se a proibir, no seu territorio, 0 estacionamento de qualqucr

dlspositivo explosivo nuclear:

2. SCIlI prejuiizo dos fins Cobjct'ivos do Trat.1.do. cada Parte clivre dc. no cxcrcicio dos

sellS dircitos sobcranos. p~ra dicidir. por si propria. aUlQrizar ou l1aO, a l:Jltrada de navios c

acronavcs estragclros nos scus postos C 3croportos. 0 sobrcvoo do seu cspac;o aerco por

acrconaves cstrangeiras c a Ilavcga~ao de navios estrangciros 1I0S seus mares territoriais ou

aguas de sell arquipClago. nos casos nao cobcl1oS pcla dicrito de passagcm inofcnsivo. de

passagern por Uill arquipclago ou de trasito por lilll cstrcilo.

ARTIGO 5

lntcrdicao de Testes de DispositivQS

ExplosivQS NuclcMcs

Cada Parte comprometc-sc a:

a) Nao proceder a testes de dispositivos explosivQs Iluclearcs:
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b} Proibir testes, 110 seu territ6rio. de disposilivos nucleares:

c) AhSI~r-s~ d~ '1l1alqll~r ;Jlo "is;Jlll!o :ljudar 011 ~'llcoraiar n t~sll: (tc (lll;llqm:r disposilivn

explosivo nuclear par qualquer Eslado, de onde qua que seja.

ARTIGQ6

Dcclaracio. DeSlllontagcm. OcslruidQ ou COllvcrs;io de

DisP9sitivos Explosivos Nucleares e de Instalacoes

Pcnnitindo a sua Fabncacao

Cada Parte comprolllete-sc :I:

a) Dcclarar se possui qualquer lUcio para a fabricav.--l.o de disposilivos cxplosivos

Ilucl~an:s:

b) Desmontar e destruir qualquer dispositivo ~xplosivo n.Y.clear fabricado antes da

entrada em vigor do prcscnle Tralado:

c) Destruir as instalaQOcs para fabricayao de dispositivos explosivos nucleares, ou, se

passiveL transfonmi.·las para a sua uliliul.l;:.ao com fms pacificos:

d) Autorizar a Agcncia Internacional de Enagia Atomiea e a Comissao criada pelo

Artigo 12 a inspecionarem os processos de desmontagcm e destrui~o ou conversao das

instalayOes que pcmlitem a produyao dos mesmos.
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ARTIGO 7

Interdica,o de lransbordo de Lixos Radio3ctivos

Cada Parte colllprOlllctc·SC :J. :

a) Implcmcntar, afctivalllcntc. as disposil;Ocs da Concenyao de Bamako sobre a

inlerdi~o de importar lixos perigosos na Africa, eo contfole do seu movimento transfronteiri.;o

oa mcdida em que elas se aplicam aos lixos radioactivQs ou guiar·se por essas disposi93es. e

aplicar lllcdidas cquivalcntcs as que figuralll na dita COJl\'cnyao:

b) Abstcr·se de qualqucr acto visando ajudar ou cncorajar 0 transbordo de lixos

radiaativas C outras Illatcrias r3dioativas ondc quer que sc.ia. no interior da zona livre de anllas

nucleares oa Africa.

ARTIGO M

Nividadcs Nucleates Pacific."ls

I. Ncnhuma djsposi~o do prcscnte Tealade sera inlCflJfctada como proibindo a

utiliz.a¥30 da cicncia c tccnologia nucleares, para fins pacificos.

2. No quadro dos esfo((;os envidados para refonyar a sua seguranca, a sua estabilidade e

seu desenvolvimento, as Partcs comprometem-se a promover individuabuente e em conjunto, a

utilizacao da ellergia nuclear para criar c refon;:ar os mccaniSlllOS de coopcra(:ao a llivel

bilateral, sub·regional e regional.

3. Exortam-se as Partes a recorrcrem ao programa de assistencia, oferecido pela AIEA e

, oeste contexto, reforc;.arcm a coopcracao no ambito do Acordo Regional de Cooperacao para a

Africa, sabre 0 treinamento dcsenvolvimenta e a fonnavao no dominio da cicncia c da tccnologia

lluclearcs (a seguir dcniminado AFRA ).
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ARTIGO 9

Inspcc..-'lO da Eucrgia Nuclear para Fins Pacificos

a) Desenvolver quaisquer atividades de utilizacao pacifica da cllergia nuclear,

respeitando malidas rigorosas de nao-proliferacao por fonna a garantir a utilizayao das

substancias cxclusi·vamcntc para fins pacificos:

b) Coneluir com a AIEA urn acordo de garantias de grande alcance com vista a

vcrific<l.l;30 do rcspcilO pclos compromissos visados na alinca " a " do prcscnlC .Artigo.

c) Nao famceer matcrias brutas ou produtos cspcciais de fissao ou cquipamcnlo C

material especialemnte concebido c preparado para tfatar. utilizar OU fabricar pradulos especiais

de fissao para fins pacificos. a qualqucr Estado n5.o dotado de amlas nucleares. sc nao for em

confomlidadc COllllllll acordo de garanlias de grande alc:lJ1cc. concillido com a AIEA.

ARTIGO 10

!'roteeao Fisica das Substancias c Instalac6cs Nuclcarcs

Cada uma das Partes compromete-se a respeilar as mais estritas nomlas de seguranl(a e

de prot~o fisica cfetiva das substincias, utilizal(ao e manipulacao nao aUlorizadas. Neste

sentido. cada Parte. comprometc-se a aplicar as medidas de prot~ao fiisica que assegure uma

prot~o equivalente aprevista na Convcnyao sobre protecao fiisica das substiiolleias nuclcares.

incluindo as diretrizes rclativas as transfercncias internacionais ( protecao de substancias )

elaboradas para este cfcito pela AIEA.
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ARIIGO I I

lnterdicao de Ataques Annados Contra Inslalac6cs Nuclcares

Cada lima das Partes comprOlllctc-sc a nao adOlaf. facilitar au cllcorajar ncnhuma

medida. tendo por objctivo um al..'lquc anll:ldo. mooi;\lIlc meios c1assicos 011 QuIros. contra

instalalJbes nucleares situadas 110 interior da zona iscnta de aflllas nucleares na Africa.

ARTIGO 12

MecaniSlllOS de Contfalc dos COl1lpromissos

I. Com vista a asscguraf 0 rcspcito pelos compromissos assumidos no prcscntc

TraLado. as Partcs acordam criar a Comissao African3 de Energin Nuclear ( a scguir

dcnominada a Comissao), confom\c as modalidadcs cspccificadas no 3nc.\:O III.

2. A Comissao sera, nomcadamclIlc. cncarrcgada de :

a) Confcrir os rclatorios c as lrocas de illfonlla~o. prcvistas no artigo 13.

1.» Organiz.:u as consullas prcvislas 110 allcxo IV, C COllvocar confcrclllcins

das Partes, se a maioria simples das mcsmas csLiver de acordo sobrc

qualquer quesl3.0 provocada pela apli~o do T ratado:

c) Rcvisar a aplicayao das garantias da AIEA, a actividades nucleares

pacificas, como prcvisto no ancxo ll;

d) lniciar 0 processo da qucixa defUlido no anexo IV;

e) Encorajar os programas regionais da coopcra~o na utiliza~o pacifica

da eieneia e da teenologia Ilucleares:

o Promover a coopera~o intemacional com as Estados exteriores azona

para a uti(iza~ao pacifica da cicncia e da tccnologia nucleares.

3. A Comissao rcunir·sc-a COl sessao ordinaria, ullla vez por ano. e podera reunir-se em

sessao extraordil1aria as vezes cxigidas pelo processo de queixa e de resoluc;:ao das disputas

prcvislaS 110 Anexo IV.
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ARTIGO 13

Relat6rios e Trocas de InfonnacaQ

l. Carla Parte aprsclltara a COllliss.io um rclalorio allual, sobre as suas aClividadcs

llllcicarcs c suhre (]u:llqllcr outro :lssllllln rd:llivo :m TI:lIaclo lUIS moille." tldiniclos pcb

Comissao.

2. Cada Parte infonnari imediaL'Ullcnte:i Comissao qualqucr aCQlltecimento importantc

que diga rcspcito aaplica~o do T rarado:

3. A Comissao solicitara a AIEA um rclatorio anual sobre as atividadcs do AFRA.

ARTIGO 14

ConfcrCncia das Palles

I. 0 Dcposit:irio convocar.i Ullla Confcrcilcia das Partes, logo que passive!. apos a

entrada em vigor do Tratado, a filii de. nQI11CJ.daI11Clltc. Olleger as Illcrnbros da Comissao c

escolher a sua Sede. Seguidamcntc, as Confcrencias das Partes rcalizar-sc-ao cosoante a

necessidade. mas peJo menos a cada dois anos enos casos previstos no paragrafo 2 b) do Artigo

J2.

ARrIGO 15

l.n1m2rctac3o do Tralado

Qualquer solu~o resultante da inlerpreta~o do Tratado sera regularizada atravCs de

negocia«>CS por recurso a ou de qualquer outro processo acordado pclas Partes. inclusive 0

rccurso a um Tribunal arbital ou ao Tribunallntenk1.ciOJl31 de Justi~a.
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ARTIGO 16

Rcscrvas

NaQ podcrao ser fommladas rcscrvas ao presClllc Tralado.

ARTIGO 17

Duracio

o prcsenlc Tratado (em durayao ilimitada c pcml3,nCCCra em vigor por tempo

illdctenninado.

ARTIGO 18

Assinatura. Ratificacao c Entrada em Vigor

I. 0 presentc Tratado csta abcrto aassinatura de qualqucr Estado da Zona Isenta de

Amlas Nucleares na Africa. 0 llleslllQ esli sujcito a ratifica~ao.

2. 0 presente Tratado entra em vigor na data do depOsito do Vigcsimo-Oitavo

Instrumcnto de Ratificayao.

3. Para urn signalirio que ralifique 0 prescllte Tratado. ap6s a data de deposito do

Vigesimo"()itavo lnstrumento de Ratifica~o 0 Tratado entrant em vigor para cstc signatirio lla

data do depOsito do seu instrumento de ratificacao.
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ARTIGO 19

Emcndas

I. Qualqucr clllcnda ao Tratado proposta por urna das Partes dcvc ser aprcsclltada a

Comissao que inrorm:l.rfl a todas as P.1l1cs,

2. Qualquer decisao a ad~o de urna cmcnda. sera tomada por uma maioria de dais

terfi:Os das Partes. au por comunica~oescrita para a Comissao au por confcrcncia das Partes

reunidas por malaria simples.

3. Qualqucr emenda assilll adotada cnlrara em "igor para lodas as Partes. logo que 0

Dcposll3.rio rcceber 0 instrumcnto de ralifica~oda maiaria das Partes.

ARTIGO 20

Rctirada

1. Cada uma das Partes. no cxcrcicio da sua sobcrania nacional. tem 0 direito de se

retirar se decidir que acontccimentos cxtraordinarios rclacionados com 0 conicudo do Tratado

compromctclll as sellS illtcrcsscs suprelllOS.

2. A retirada cfeluar-se-a endcr~ndo ao Dcpositario uma 1I0lifica~0 que

comprecndera uma exposi~o dos acontecimentos cxtraordinarios. que 0 Estado Parte cOllsidera

tcr compromctido os seus interesscs suprcmos. 0 Dcposit<i.rio colllunican\ csta notificayao a

todas as outras Partes com 12 mcses de autecedenci a.

ARTIGO 21

FuncOcs do Dcposil<i.rio

1. 0 presente Tratado. cUJos tcxtos em ingles. arabe. frances c portugues fazem

igualmcllle fe, sera deposilado junto ao Secret.irio Geral da Orgalliza~ao da Unidade Africana.

que scra dcsignado como Deposit<irio do Tratado.
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2. 0 Depositario dcvcra:

a) rcceber os inSlrumcnlos de ratifica~o;

b) regislrar 0 prcsente Tratado c os scus Proloco[os, confomlc 0 Artigo 102 da Carta da

Organizayao das NavOes Unidas;

c) cndcrq:.r ullIa copi:. ecrtific,..da do Trat:.do c <los SCIIS I'rolocolos .., lOOOS os Estados

da Zona Livre dc Armas Nucleares na Africa, bem como a todos os Estados capacitados a

tomarem se Partes dos ProtocoJos do Tratado, e informa-Ios acerca da siluayio rclativa as

assinaturas e ratifica~ de Tratado e dos scus Prolocolos:

ARTIGO 22

ESL-ltUlo dQS Ancxos

Os ancxos sao parte intcgrantc do presclltc Tralado.

Qualqucr refcrcncia ao prescnlc Tratado aplica-se igualmcntc aos Anexos.

EM FE DO QUE. os abaixo assinados. devidamcntc autorizados para cfcito. pclos seus

respcctivos govcmos, assinaram 0 prcscntc Tratado.
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ANEXOII

GARANTlAS VA AGENCIA lNTERNACIONAL

ENERGlA ATQMICA

I. As. gara.lltias mcncionadas 113 a.Iinca b) do Aritigo 9, serna aplicadas pclo Agcllcia

Intcrnaciollal de Gllcrgia Atomicn. a calla Esl:lIJo P.lI'le. tal COIllO cstipulado HUIIl acordo

negociado e concluido com a Agencia Internacional de Encgia At6ntica ( AIEA ), sabre qualquer

subst.3.ncias brutas au substancias especiais de fissao, em quaisquer atividadcs nucleares

exercidas no tcrrit6rio desse Estado sob a suajurisidiyao, au realizadas sob.o seu controle, seja

em que Jugaf for.

2. 0 acordo visado no supracitado par.igrafo I, deyc estaT em confomlidade com 0

exigido no conccmente ao Tratado sabre a Nao Proliferayao de Amtas Nucleares ( lNFCIRC

153, corrigido ) au equivalente, quanto 30 seu alcance e efcilos. Considera·sc que qualquer Parte

que tcnha concluido urn acordo de garantias com a AIEA. satisfez esta exigencia. Cada uma das

Partes tomant. todas as medidas necessarias para que um tal acordo esteja efetivamente em vigor,

no que lhe diz respeito, no maximo, dezoito mescs apOs a data da entrada em vigor do presente

Tratado. para cstc Estado.

3. Pnra.o cfcilo do prcsclilc Trntndo. ns gar:lI1lias llIcncjollad;l.~ uo pnnlBra rn I do

presente Anexo, tcrao por objetivo vcrificar que as substCRCias nucleares nao sao desviadas de

atividades nucleares pacificas, para a fabricacao de dispositivos nucleares ou para fms

desconhecidos.

4. Confonne 0 Artigo 13, cada uma das Partes incluiri. no seu relat6rio anual,

apresentado aComissao para infonnacao e an3.lise, urn exemplar das conciusOes geras do

relat6rio mais rccente da AIEA, sobre as suas actividade dc inspec3.0 no tcrritorio da Partc

interessada, e avisara imediatamente a Comissao sobre qualquer modificacao dessas conclusOes.

k3 informay6es comunicadas por uma Parte Contratante, nao serao reveladas nem comunicadas,

na sua totallidade, ou em parte, a tcrceiros pelos dcstinatarios dos relat6rios, exepto se essa Parte

o consentir expressamente.
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ANEXQ III

Comissao Afijcana de Energia Nuclear

I. A Comissao criada no Artigo 12 conlara com J2 mcmbros deitas pclas Partes ao

Tratndo. para UIII pCl'iooo Lie Ires :1Il0S, tendo em conla a IlcccssidaJc lk: Illlla rcpartiC;£1U

geografica equitativa e de representatividades des membros com prograrnas nuclcares

avanyados. Cada membro propOe um candidate cscolhido em funy30 da sua compctcncia, CIll

relacao ao objeto Tratado.

2. A Mesa da Presidencia da Comissao e composta pelo Presidcnte, Vicc·Presidente, e

Secretario Executive. A Cimssao elege 0 seu Presidente 0 seu V.ice-Presidcntc. 0 Secretario

Executivo da Comissao edesignado pela Secret.ario Geral da Organizacao da Unidade Africana,

a pedido das Partes e em consulta com 0 Prcsidente. Na primeira rcuniao. 0 quorum eatingido

com as represeolantcs de dais ten;;o$ dos membros da Comissao. Durante a primeira reuniao sera

necessario urn quorum constituido par dois tr~s dos membros da Comissao. A Comissao toma

as suas decis6es por ocasiao dessa reuniao, por consenso, na medida do possivel, ou com uma

malOna dc dois tcr~os do!> lllcmbros da Comissao. Ela adoJlla, ncssa rcuniao, 0 scu rcgulamenlo

inlerno.

3. A Comissao define as modalidades segundo as quais os rel.atorios dos Estados Ihe sao

apresenlados, como previsto nos Artigo 12 e 13.

4. a) 0 or~ento da Comissao, incluindo 0 custo das insp~s previstas no Anexo IV

do presente Tratado. estio a cargo das Partes ao Tratado, em confonnidade com uma tabela de

contribui93es detenninada pelas Partes;

b) A1em disso, a Comissao esta autorizada a aceitar fundos suplementarios

provenientes de outras fontes, sob reserva dessas contribui«>es estarem confomle os fins e

objetivos do Tratado.
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ANEXQ IV

ProcessQ Referente a Quejxas e Resolucao de Diferendos

J. Qualqucr Parte que cOllsidcrc leT lIlo1ivos para aprcscntar qucixa, devido

ao desrespeito aobriga~ que the cabem, de wna outra Parte ou de uma Parte 30 Protocolo III,

em virtude do prescnte Tratado. deveni Icvar·a quescio, objeto de queixa, aconsidera~o dcssa

oulra Parte, e dar-Ihe 30 dias de prazo para cia apresentar uma explicava,o e J"csolver a questiio.

Este processo podera induir inspey6c tecnicas acordadas entre as Partes.

2. $e a questio nao for resolvida, a Parte queixosa podera:levar 0 caso a Comissao.

3. Tendo em conta 0 que tern sido feito em conformidade com 0 sipracitado paragrafo I,

a Comissao concedcra quarenta dias de prazo a Parte objecto da qucixa, para fomecer

explica~6es.

4. Se, depois de analisar a explica~o fomecida pelos reprcscntantes da Parte objeto de

queixa, a COmlSSaO decidir que a queixa esta suficientemente fundamentada para justificar uma

ins~ao ao territ6rio dcsta parte 0 territ6rio de ullla parte de Prolocolo 1Il, a Comissao podc

rcquisilar a AgclIcia )nlCrJI:lcioll:l1 de Encrgia Atomic:!. par:l cOllduzir lao il\~PC\(;lO 0 mail' breve

possivel. A Comissao pode, tambCm, designar seus rcpresenlaIlles para acompanharem a cquipe

de inspe\:io da Age-neia.

a) 0 pedido indicara 0 objetivo dcsta insp~o, assirn como qualquer cx.igellcia urgente

ao seu carater confidencial;

b) Se a parte queixosa concordar, a equipe de inspeyao sera acompanhada por seu

represenlaIlte desde que os inspetores ncio sejam impedidos do exereicio ~e suas fun'Y6es.

e) Cada Parte permitira que a epuipe de inspeyao tenha acesso plena e livremellte a todas

as fontes de infOmlayaO em todos os locais de territ6rio que serao relevantes e os inspetores

consideram necessaria ter acesso, para efetuarem inspeyao:

d) A Parte objeto da queixa tomara todas as medidas necessanas, para facilitar 0

trabalbo da equipe de inspe\:io e concedcr.i aos inspetorcs os mesmos privilegios e imunjdades
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que os enunciados na. disposic;:Ocs pcrtinentes do Acordo sobre os Privilcgios e as lmunidades da

Agencia lntemacional de Energia Atomica;

e) A AIEA apresentara urn relatorio por escrito a Comissao, 0 mais urgcntemente

possivel, expondo as suas atividadcs, indicando as falos cosntatados e as infonnac6es que ela

lKX1e verificar, :lcompa.nhado de elemenlos dc prova c de dOCUllIClltos dc apolo e l(,mllulaudo as

suas conclusOes. A Comissao ender~ra a todos as Estados Partes ao Tratado, urn relatorio

completo, com a sua decisao sabre 0 ponto, a tim de saber se a Parte objeto de qucixa cumpriu

ou MO as obriga~ ecorrentes do presente Tratado:

o Se a Comissao considerar que a Parte objeto de quiexa llaO tiver cumprido COIll as

suas obrigaljOes decorrentes do presente Tratado ou que as disposi~s preccaentes nao Coram

respeitadas, os Estados·Parte reuni-sc-ao em scssao extraordinaria, para debatcrem a qucscio;

g) Os Estados parte reunidos em sessao extraordinaria podem, se for necessario, faxer

recomenda(jOes a Parte culpada de nao tcr cumprido as suas obriga(jOes, bem como a

Organiza(j<io da Unidade Africana. Esta ultima, se for necessario. podera submctcr a questao ao

Consclho de Seguranlja da Organiza(j<io das Na¢es Umdas;

h) As despcsas fcitas com 0 proccsso cxposto antcrionncnte, estao a cargo da Comissao.

Em eaSO de abuso, a Comiss50 deeidin\ sabre a viabilidade de fazcr a Est"do·l'arle rCllllcrcllte

arear com as conscquencias financeiras.

5. A Comissao pode igualmente instuir os seus proprios llIecanismos de insp~ao.
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PROTOCO[,Q I

As Partes do prcscnlc Protoco]o

{&!Mll~d:l. llcccssidadc de f;t7..crclII 0 I>ossivcl para :l.[illlgir 0 ,dlimo objclivo. a

saber, urn mundo completamente livre de anuas nucleares, assim como da obrigac;.ao de todos as

Estados contribuircm para se alcanyar esse objetivo;

Convencidos igualmente. de que 0 Tratado sabre uma Zona Livre de Amlas Nucleares

na Africa, negociado c assinado em confornlidade com a Declaral(3.o de 1964, sabre a

Desnuclearizayao da Africa (AHG-Res. 11 ( I ), as resolu~ eM-Res. 1342 ( LlV ) de 1991 e

eM-Res. 1395 (LVI) Rev. I de 1992, do Conselho de Ministros da Or&aniza~o da Unidade

Africalla e a Resoluyao 48-86, da Asscmbleia Geral das Nal;oes Unidas, de 16 de dezembro de

1993, constiluici medida importante para a nao-proliferac;:ao das annas nucleares, para

promover a coopera~o no dominio da utilizal;3.0 pacifica da energia nuclear, para promover 0

desannamento gera! e completo, e para refor~ra paz e a seguranl(3. regionais e intemacionais,

Dcseiando contribuir da melhor fomla possivel para a eficacia do Tratado,

A.G.OJW-AM.liO_QU.E.SE.SEG UE.

' ..

ARTIGO I

Cada Pane do Protocolo cornprernet-e-se a nao utilizar ou ameacar utilizar urn

dispositivo explosico nuclear contra:

a) as Pane do Tratado, ou

b) qualquer territ6rio situado no interior da zona livre de annas nucleares na Africa, .tal

como defmido no. Anexo I, sob responsabilidade a mvel intemacional. de urn Estado que se

tomou Parte ao Procolo Ill:

ARTlGO 2

3. Carla Parte do Protocolo compromele-se a nao contribuir em nenhum ato, que

constitua uma viola~o do Tratado ou do prcsclllc Protocolo.
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ARTIG03

Cada Parte do Protocolo COlllprOlllctc-sC, atra\'cs de ulIla notificac.io cscrit.'1 cndcr~ada

:1.0 OepositArio, a imlic'lr 5C ..ceila au IIno Ilualtlucr altcrar:lo da sua olJrigav5u. dccorrclI(C do

prescntc Protocolo. que levaria a entrada em vigor de uma emenda ao Tralado, em confonmdade

com 0 Artigo"19 do meslllo.

ARTIG04

a prcscnlC Protocolo csta aberto a assinarura da China. Franva. da Fcdcracao Russa. do

Reina Unida da Grao-Brctanha e da Irlanda do Norte. Esrados Unidas.

ARTIGO 5

o prescote Protocolo esta sujeito a ratifJcacao.

ARTIG06

o presente Protocolo tem um carater pcnnancnte e permancccni em vigor

indefutidamentc, ficando cxplicilO que cada Parte liD cxcrcicio da sua sobcrania nacional, (em 0

direito de retirar-5c SC dccidir que <lcontccilllClI{OS cXlr;lOfdillfuios rcl;llivos {\ t!ucsl[io lrnladn

neste Protocolo compromcteram os seus interesses supremos. Ela notificani a sua intellyao de

retirar-se ao Deposit3:no com um aviso previo de doze meses, fazendo uma exposiyao dos

acontecimentos extraordiminos que comprometeram os seus interesses supremos.

ARTlGO 7

o presente Protocolo eotrara em vigor em relayao a cada Estado, na data do deposito do

scu instrurnento de ratifica¢o, junto do Depositilrio, ou na data da entrada em vigor do Tratado

se ela for posteior.

Em fe do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para 0 efeito pelos seus

respectivos govemos, assinaram 0 prcscntc Protocolo
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PROTOCOLO 11

As Partes do prescote Protocolo

~m;:i!!illi. d:! IIcccssidadc de r.Tl.CICIIl os I'ussivo.:is para ;llilltjir Ullitimu uUjclivo. a

saber, urn mundo complctamentc livre de amlas Ilucleares assim como a obriga¥io de todos as

Estados, de contribuirem para se alcancar estc objetivo,-

Convencidas. igualmeote. de que 0 Tratado sabre uma Zona Livre se Amlas Nucleares

na Africa. negociado c assinado em confonnidade COIll a Declaracao de 1964 sabre

Desnuc1earizayao da Africa ( AHG-Res. 11 ( ! ), as 1992, do. Conselho de Ministros da

Organizacao da Unidade Africana e a Resolucao 48-86, da Assamblcia Geml Das Nay3es

Unidades de 16 de Dezembro de 1993, contribuir.i. notavclmcntc para nao-proliferacao das armas

nucleares, para promover a cooperacao no dominio da ulilizacao pacifica da energia nuclear para

promover 0 desammllcnto geral e completo e rcfor~ar a paz e a segurany<l rcgionais e

intemacionais,

Desejando cOlltrbuir da melhar fanna passivel para a cficacia do Tralada,

Tendo em IllCII!Q. a oujclivo de concluil' tllll Tralado sabrc a il1lcl"di<;ao COl11plcla de

ensaios nucleares,

ACQRDAM NQ QUE SE SEGUE;

ARTlGO I

Cada Parte ao Protocolo compomete-se a nao proceder a testes de nenhum dispositivo

expJosivo nuclea~, em qualquer Jugal' da zona livre de arams nucleares em Africa e a 03.0 ajudar

nem encorajar tais testes.
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ART1GO 2

Cada Parte do Protocolo compomctc·se a Ilac contribulr para qualquer acto que

constitua uma violat;:io do T raLado ou do presclltc Protocolo.

ARTlCO 3

Cada Parte ao Protocolo compromete-sc, atraves de uma norificayao cscrita endcr~da

ao DcposiLirio, a indicar sc aceita ou mio qualquer altarayao da sua obrigacyao, decorrente do

presente Protocolo, originando a entrada em vigor de uma emenda ao Tratado. em conformidade

com 0 Anigo 19 do mcsmo.

ARTIG04

o presente Protocolo csLi abcrto a assinatura da China. dos Estados Unidos da America,

da Fcdera~o Russa, da Fran~ e do Reina Unido da Gran BrClanha e Irlanda do Norte.

ART1GO 5

o prcscntc ProlQcolo csla sujcilO a ralific:l.y:l.Q.

ART1G06

o presente Protocolo tern urn caniter pennancnte e pemlanecer.i em vIgor

indefinidamente, ficando explicito que cada Parte no cxercicio da sua soberania nacional tern 0

direito de retirar-se, se, por acaso, decidir que acontecimcntos extraordimirios, relativos a

quest.io tratada neste Protocolo, comprometeram os seus interesses supremos. Ela notificara a

sua retirada ao D~positario com urn aviso previa de doze meses. fazendo uma exposi~o dos

acontecimentos extraordinarios que comprometeram os seus interesses supremos.
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ARTIGO 7

o presente Prolocolo enlrara em vigor, em rclacao a carla Estado, na data do depOsito do

scu instrumcnto de Talificavao, junto do Dcpositario, au na data da entrada em vigor do Tratado

sc cia ror postcior.

Em [c do que as abaixo assinados, devidamcnLe autorizados para 0 cfeito petas seU5

respetivos govemos, assinaram 0 presente Protocala.
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POTOCOLO III

As Partes do prescntc Protocolo

Convcllcidas da ncccsidadc de tudo fazcrcm possivcis para atillgir a lillimo objctivo, a

saber, UJll llIulldo COlllp]cl:llllClllc livre de :Wll:lS lIuclearcs :lssim COlun :1 ohrig:u;::in de Indus os

Estados, de colltribuircm para se akanyar esse objetivo.

Convencidas, igualmcnte, de que 0 Tratado sobre urna Zona Livre de AnmlS Nuclc<"ucs

na Africa, negociado e assinado em confonnidadc com a Declarac;ao de 1964 sobre a

Deslluc1earizaoyao da Africa ( AHG· Res. II ( I ), as 1992, do COllselho de Ministros da

Organizac;ao da Unidadc Afric3na e a Rcsoluy<lo 48-S6, da Assembleia Geml das Nayoes ~nidas

de 16 de Dezcmbro de 1993, contribuini l10tavelmellle para a nao-proliferaoyao das annas

nucleares, para prol11ovcr a cooperaoyao no dominio da utilizar;<lo padfica da energia nuclear para

promover 0 dcsannamento geral e completo e reforyar a paz e a seguranr;a regionais e

intcmacionais,

Desejando CQntribuir da melhor fon1la possivei para a eficacia do Tratado

ACORDAM NO QUE SE SEGUE

ART/GO 1

Cada Parte ao Protocolo CQmprometc-se a aplicar, em relayao aos territorios de que cia

e, de jure e de facto. intemacionalmente resp6nsavel, situados no interior da zona livre de annas

nucleares em Africa, as disposiybes dos Anigos 3,4,5, 6, 7, 8, 9, e 10 do Tratado e a assegurar a

aplicayao das garantias visadas no Anexo 1I do Tratado.

ARTIGO 2

Cada Parte ao Protocolo compromete·se a mio contibuir para qualquer ate que CQnstituia

uma violayao do Tratado ou do presente Protocolo.

25



ARTIGO 3

Cada Parte ao Protocolo compomctc·se, atravcs de urna notificayao escrita endereyada

ao Depositirio, a indicar se aceila ou flaQ qualqucr altcra~ao da sua obrigacao, decorrente do

prcscnte Protoco!o, ariginada pela entrada em vigor de Illna Clllcilda no TrOllado. ern

confonnidade com 0 artigo 19 do mcsrno.

ARTIGO 4

o presente Prolacolo esti aberto aassinatura da Frantya e Espall.ha.

ARTIGO 5

o prescntc Protocolo cSla sujeilo a ralificayao.

ARTIGO 6

o prescnte Protocolo {em UIll carater permanentc e pennanecenl. em vigor

indefmidamcnte, ficando cxplicito que cada Parte no excrcicio da sua sobcrania naciana1, tern 0

dircito de retirar-se, se por acasa, decidir que acontecimcllios cstraordinarios rel'!tivQs aquestio

tratada neste Protocolo comprometeram as seus interesscs supremos. Ela notificara a sua

intenyao retirar-se ao Deposititrio com urn aviso previo de doze meses, fazendo uma exposiyao

dos acontecimentos extraordiruirios que comprometeram os seus interesses supremos.

ARTIGO 7

o presente Protocolo entrara em vigor, em rela~o a cada Estado, na data do deposito do

seu instruemnto de ratificayao, junto do Depositirio, ou na data da entrada em vigor do Tratado

se este for posterior.

Em fe do que os abaixo assinados, devidamente autorizados para efeito pelos seus

respectivos govemos, assinaram 0 presente Prolocolo.
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