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تمھيد
تش ِّكل ضمانات الوكال ة ج زءاً محوري ا ً م ن الجھ ود الدولي ة لوق ف انتش ار األس لحة النووي ة .وتق وم الوكال ة ف ي
تنفيذھا للضمانات بدور مستقل حيوي في التحقق من أجل كفالة احت رام ال دول اللتزاماتھ ا بموج ب الض مانات.
وأبرمت أغلبية كبيرة من الدول اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة وفقا ً لمعاھدة عدم انتشار األسلحة النووية.
ومن مصلحة الدول والوكالة على حد سواء التعاون لتيسير التنفيذ العملي للضمانات ،وھو ما تقتض يه ص راحة
اتفاقات الضمانات الش املة .ويتوق ف التع اون الفع ال عل ى وج ود فھ م مش ترك ب ين ال دول والوكال ة لحق وق ك ل
منھم ا والتزامات ه .وتھ دف ھ ذه اإلرش ادات إل ى تعزي ز فھ م ال دول لاللتزام ات الواقع ة عليھ ا وعل ى الوكال ة
بموجب الضمانات ،وتحسين التعاون بين الدول والوكالة في تنفيذ الضمانات.
و ُتعلق ال دول والوكال ة عل ى ح د س واء أھمي ة كبي رة عل ى تعزي ز فھمھ ا وق درتھا وأدائھ ا ف ي تنفي ذ الض مانات.
و ُتلزم االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة  ٢٠١٧-٢٠١٢الوكالة بأن "تزوِّ د الدول ،ال س يما تل ك الت ي تش رع
في األخذ بالقوى النووي ة ،بتوجيھ ات وت دريبات بش أن تنفي ذ االتف اق الخ اص بك ل منھم ا" .كم ا تطال ب الوكال ة
بض مان أن تك ون ل دى ال دول س لطات حكومي ة مختص ة بالض مانات ،ودع م ال دول ف ي إنش اء ُنظ م حكومي ة أو
إقليمية لحصر ومراقبة المواد النووية وفي جعل ھذه ال ُنظم أكثر فعالية.
ولئن كان من الواضح أن التع اون الفع ال مطل وب لل دول والوكال ة عل ى الس واء فإن ه يثب ت أيض ا ً الت زام الدول ة
باالستخدام السلمي للطاقة النووية ،ويعزز المصالح الوطنية عن طريق تقوية األمن النووي والحد م ن مخ اطر
استخدام المواد النووية دون ترخيص .ويمك ن أيض ا ً للش راكة ب ين الوكال ة والدول ة أن تزي د م ن فعالي ة تك اليف
تنفيذ الضمانات وأن تقلل إلى أدنى حد من أثر تنفيذھا على العمليات النووية دون المساس بأھ داف الض مانات.
ويزداد التركيز والكفاءة في أنشطة الوكالة من خالل وضع مفھ وم مس توى الدول ة وتنفي ذه .والنظ ر إل ى الدول ة
ككل يتيح فرصة مراعاة العوامل الخاصة بكل دولة على حدة في كافة مراحل تنفي ذ الض مانات .وم ن العوام ل
الھام ة عل ى مس توى الدول ة فعالي ة نظامھ ا ال وطني ف ي مراقب ة اس تخدام الم واد والتكنولوجي ات النووي ة داخ ل
الدولة والوفاء بالتزاماتھا بموجب الضمانات.
وھذه اإلرشادات موجھة في المقام األول إلى الدول والسلطات اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الض مانات ،وك ذلك
إلى مشغلي المرافق .وتش ِّكل اإلرشادات وثيقة مرجعية ستستند إلى إرشادات مفصلة وأمثلة في أدل ة ممارس ات
تنفيذ الضمانات التي س ُتنشر على حدة .ويتاح أيضا ً في الع دد  ٢٢م ن سلس لة خ دمات الوكال ة دلي ل بش أن تنفي ذ
الض مانات لل دول المرتبط ة ببروتوك والت كمي ات ص غيرة .وس وف تت اح لل دول نس خة مطبوع ة م ن السلس لة
الكامل ة المتعلق ة بخ دمات تنفي ذ الض مانات وس ُتنش ر أيض ا ً ف ي الص فحة اإللكتروني ة
 www.iaea.org/safeguardsالخاصة بالموارد والمساعدة المقدمة إلى الدول والتي يمكن الرج وع فيھ ا أيضً ا
إلى روابط الكترونية بالنماذج والقوالب وسائر الوثائق ذات الصلة.
وتتن اول ھ ذه اإلرش ادات االلتزام ات القانوني ة الواقع ة عل ى ال دول والوكال ة ف ي تنفي ذ اتفاق ات الض مانات
والبروتوكوالت .وال تنطوي األوصاف الواردة في ھذه اإلرشادات عل ى أي مرك ز ق انوني ول يس القص د منھ ا
أن تش كل ،عل ى أي وج ه م ن األوج ه ،إض افة ،أو انتقاص اً ،أو تع ديالً ،أو تقيي داً ،لحق وق الوكال ة وال دول
والتزاماتھ ا المنص وص عليھ ا ف ي الوثيق ة الص ادرة بعن وان ھيك ل ومض مون االتفاق ات الت ي تعق د ب ين الوكال ة
والدول بموجب معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية )الوثيق ة ) INFCIRC/153المص وبة(( والوثيق ة المعنون ة

بروتوك ول نم وذجي إض افي لالتف اق )ات( المعق ود)ة( ب ين الدول ة )ال دول( والوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة
)الوثيق ة ) INFCIRC/540المص وبة(( .وتق ِّدم ھ ذه اإلرش ادات معلوم ات يمك ن أن تفي د ال دول ف ي ممارس ة
حقوقھا وأداء التزاماتھا بموجب اتفاقات الضمانات المعقودة مع الوكالة.
وتود الوكالة أن ُتعرب عن تقديرھا وشكرھا لألفراد الكثيرين الذين ساھموا ف ي إع داد ھ ذا المنش ور .وموظ ف
الوكالة المسؤول عن إصدار ھذا المنشور ھو  C. Mathewsمن ُ
شعبة المفاھيم والتخطيط.

ملحوظة تحريرية
تم إعداد ھذا المنشور اس تنا ًدا إل ى الم واد األص لية كم ا ق َّدمھا المس اھمون ول م ي تم تحري ره م ن جان ب م وظفي
ھيئة التحرير التابعة للوكالة .وتظ ُّل اآلراء المع َّبر عنھا من مسؤولية المساھمين وھي ال ُت ِّ
مث ل بالض رورة آراء
الوكالة أو دولھا األعضاء.
وال تتحمَّل الوكالة وال دولھا األعضاء أي مسؤولية عن العواقب التي ق د تنش أ ع ن اس تخدام ھ ذا المنش ور .وال
يتناول ھذا المنشور مسائل تتعلق بالمسؤولية ،قانونية كانت أم غي ر قانوني ة ،ع ن أفع ال أو االمتن اع ع ن أفع ال
من جانب أي شخص.
واستخدام تسميات معيَّنة لبلدان أو أقاليم ال يعني ض م ًنا إص دار أي حك م م ن جان ب الناش ر ،أي الوكال ة ،بش أن
الوضع القانوني لھذه البلدان أو األقاليم أو سلطاتھا ومؤسساتھا أو تعيين حدودھا.
ت أو منتج ا ٍ
وذك ر أس ماء ش ركا ٍ
ت معيَّن ة )س واء م ع اإلش ارة إل ى أنھ ا مسج ـّلة أو دون تل ك اإلش ارة( ال يعن ي
ضم ًنا وجود أي نية النتھاك حقوق الملكية ،كما ال ينبغي أن يُفسَّر على أنه تأييد أو توصية من جانب الوكالة.
وال تتحمَّل الوكالة أي مسؤولية عن استمرارية أو د ّقة الوصالت اإللكتروني ة للمواق ع الش بكية الخاص ة بط رف
خارجي أو طرف ثالث المشار إليھا في ھذا الكتاب وال تضمن أن يكون ،أو أن يظلَّ ،أي محتوى يرد ف ي تل ك
المواقع الشبكية دقي ًقا أو مالئمًا.
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 -١الغرض من اإلرشادات ونطاقھا وھيكلھا
 -١-١الغرض من اإلرشادات
تھدف ھذه اإلرشادات إلى تعزيز فھم التزامات الدول والوكالة على حد سواء فيم ا يتعل ق بالض مانات وتحس ين
التع اون بينھم ا ف ي تنفي ذ الض مانات .ويش ِّكل النظ ام األساس ي للوكال ة ،واتفاق ات الض مانات وبروتوكوالتھ ا،
والترتيبات الفرعية ،األساس الق انوني ال ذي يس تند إلي ه تنفي ذ الض مانات .وين اقش األس اس الق انوني للض مانات
بإيجاز أدناه في إطار مناقشة الغرض من ھذه اإلرشادات وبمزيد من التفصيل في القسم .٢
وتعقد الدول اتفاقات ضمانات مع الوكال ة م ن أج ل الوف اء بالتزاماتھ ا بع دم االنتش ار .ويل زم م ن ك ل دول ة م ن
الدول غير الحائزة ألسلحة نووية األطراف ف ي معاھ دة ع دم انتش ار األس لحة النووي ة )معاھ دة ع دم االنتش ار(
]) [١المستنس خة ف ي الوثيق ة  ،(INFCIRC/140بموج ب مادتھ ا الثالث ة ،أن تعق د اتف اق ض مانات ش املة م ع
الوكالة .وتش ِّكل الوثيق ة ) INFCIRC/153المص َّوبة( الص ادرة ع ن الوكال ة بعن وان ھيك ل ومض مون االتفاق ات
التي تعقد بين الوكالة والدول بموجب معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية )المشار إليھ ا فيم ا يل ي باس م الوثيق ة
 [٢] (INFCIRC/153األس اس التفاق ات الض مانات الش املة بموج ب معاھ دة ع دم االنتش ار .وتتعھ د الدول ة،
بموجب اتف اق الض مانات الش املة ،ب أن تقب ل تطبي ق ض مانات الوكال ة عل ى جمي ع الم واد المص درية أو الم واد
االنشطارية الخاصة المستخدمة في جميع األنشطة النووية السلمية التي تباش ر ف ي أراض داخ ل تل ك الدول ة أو
تحت واليتھا ،أو تباشر تحت سيطرتھا في أي مكان آخر .وفي مقابل ذلك ،للوكالة بدورھا ح ق وعليھ ا واج ب
في السھر على تطبيق الضمانات على جميع المواد المصدرية والمواد االنشطارية الخاصة ،وذل ك حص راً م ن
أجل التحقق من عدم تحريف تلك المواد في اتجاه تطوير أسلحة نووية أو أجھزة متفجرة نووية أخرى.
ويجوز لدولة أن تعقد أيضا ً بروتوكوالً إضافيا ً التفاق الض مانات الخ اص بھ ا .وتش ِّكل الوثيق ة INFCIRC/540

)المص وبة( الص ادرة ع ن الوكال ة بعن وان بروتوك ول نم وذجي إض افي لالتف اق)ات( المعق ود)ة( ب ين الدول ة
)ال دول( والوكال ة الدولي ة للطاق ة الذري ة م ن أج ل تطبي ق الض مانات )المش ار إليھ ا فيم ا يل ي باس م الوثيق ة
 [٣] (INFCIRC/540األساس للبروتوكوالت اإلضافية الخاصة بالدول .وبموجب البروتوك ول اإلض افي ،يل زم
م ن الدول ة المرتبط ة باتف اق ض مانات ش املة أن تت يح للوكال ة توس يع نط اق معاينتھ ا للمعلوم ات واألم اكن
المرتبطة بدورة الوقود النووي في الدولة أكثر مما يقتضيه اتفاق الضمانات الشاملة.
ويوجد لدى كثير من الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة مواد نووية أو أنش طة نووي ة ض ئيلة أو ال يوج د
لديھا أي مواد نووية أو أنشطة نووية .ويمك ن لھ ذه ال دول أن تك ون مؤھل ة لعق د بروتوك ول يعل ق مؤقت ا ً ١تنفي ذ
معظ م إج راءات الض مانات التفص يلية المح ددة ف ي اتفاق ات الض مانات الش املة ،وھ و م ا يس مى ’بروتوك ول
الكميات الصغيرة‘ .وأدخل النص النمطي لبروتوكول الكميات الصغيرة ] [٤ألول مرة ف ي ع ام  ،١٩٧١وأت يح
للدول التي ل ديھا كمي ات م ن الم واد النووي ة أق ل م ن الكمي ات المح ددة والت ي ليس ت ل ديھا أي م واد نووي ة ف ي
مرف ق ن ووي .وف ي إط ار جھ ود تعزي ز نظ ام الض مانات ،واف ق مجل س مح افظي الوكال ة عل ى ن ص مع َّدل
لبروتوكول الكميات الصغيرة )بروتوكول الكميات الصغيرة المعدل( ] [٥في الوثيق ة ) GOV/INF/276التع ديل
 ١والتص ويب  ،(١ويقل ص ھ ذا ال نص ع دد الت دابير المعلق ة ال واردة ف ي الج زء الث اني م ن الوثيق ة
 ،INFCIRC/153وال يت يح للدول ة الت ي ل ديھا مرف ق ن ووي ق ائم أو مخط ط إلنش ائه عق د بروتوك ول كمي ات
صغيرة .وفي حين أن متطلبات اإلبالغ وعمليات التفت يش ف ي ال دول المرتبط ة ببرتوك ول كمي ات ص غيرة أق ل

١

ال ُتنفذ فقرات اتفاق الضمانات الشاملة التي ’تعلق مؤقتا ً‘ بموجب اتفاق الكميات الصغيرة ما دام البروتوكول المذكور نافذاً.

١

كثافة بكثير مما في الدول غير المرتبطة ببروتوك ول كمي ات ص غيرة ،يج ب عل ى ال دول كاف ة أن ُتنش ئ نظام ا ً
فعاالً لحصر ومراقبة المواد النووية وللحفاظ على اتصاالت مستمرة مع الوكالة.
وعقدت اتفاقات ضمانات طوعية بين الوكالة والدول الخمس الحائزة ألسلحة نووية األطراف ف ي معاھ دة ع دم
االنتشار .وال يلزم من ھذه الدول قبول ضمانات ،ولكنھ ا عرض ت القي ام ب ذلك طواعي ة .وباإلض افة إل ى ذل ك،
ُتط ِّب ق الوكال ة ض مانات بموج ب اتفاق ات ض مانات تخ ص مف ردات بعينھ ا باالس تناد إل ى األحك ام ال واردة ف ي
الوثيقة  INFCIRC/66/Rev 2المعنونة نظام ضمانات الوكالة ] .[٦ويلزم من الوكالة بموج ب تل ك االتفاق ات أن
تكفل أن المواد النووية وسائر المفردات المحددة )التي يمكن أن تشمل ،مثالً ،مواد غير نووية ومراف ق نووي ة(
ال تس تخدم إالّ لألغ راض الس لمية وأنھ ا ال تس تخدم لص نع أس لحة نووي ة أو أجھ زة متفج رة نووي ة أخ رى ،أو
لخدمة أي غرض عسكري.
وتق ِّدم ھذه اإلرشادات معلومات تھم تحديداً الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة ،بم ا فيھ ا ال دول المرتبط ة
ببروتوكوالت كميات صغيرة والدول المرتبطة ببروتوك والت إض افية .وبينم ا ال تتن اول ھ ذه اإلرش ادات تنفي ذ
الض مانات بموج ب اتفاق ات الض مانات الطوعي ة أو اتفاق ات الض مانات الت ي تخ ص مف ردات بعينھ ا ،يمك ن
للمعلومات الواردة فيھا أن تفيد أيضا ً الدول التي تنفذ فيھا تلك االتفاقات.
ويشار في الفقرة  ٧من الوثيقة  INFCIRC/153إلى مصطلح ’النظ ام ال وطني لحس اب ومراقب ة الم واد النووي ة‘
)النظام الحك ومي لحص ر ومراقب ة الم واد النووي ة( ،ال ذي يقتض ي م ن الدول ة أن تنش ئ وتش ِّغل "نظام ا ً وطني ا ً
لحصر ومراقبة المواد النووية بموج ب االتف اق" .ويس تخدم مص طلح النظ ام الحك ومي لحص ر ومراقب ة الم واد
النووية على نطاق واسع في أوساط الضمانات الدولية للدالل ة – بص ورة تبادلي ة ف ي كثي ر م ن األحي ان – إل ى
كل من الكيان اإلداري الذي تقوم الدول من خالله بأداء مسؤولياتھا عن تنفي ذ الض مانات ،وكام ل نظ ام الل وائح
واإلجراءات والتدابير الذي يتم إنشاءه وتنفيذه داخل الدولة للوفاء بمتطلبات اتفاق الض مانات .ويش مل مص طلح
النظام الحكومي لحصر ومراقب ة الم واد النووي ة ف ي الواق ع النظ ام برمت ه ،بم ا ف ي ذل ك س لطة اإلش راف عل ى
تنفي ذ ض مانات الوكال ة ف ي الدول ة ،وجمي ع العناص ر الداعم ة األخ رى ،م ن قبي ل س جالت التش غيل والحص ر،
و ُنظ م الحص ر المحوس بة ،وإج راءات اإلب الغ ،وس ائر المكون ات .ويوض ع النظ ام ف ي بع ض الح االت عل ى
المستوى الوطني )النظام اإلقليمي لحصر ومراقبة المواد النووية(.
وتش ير ھ ذه اإلرش ادات إل ى ھ ذه الس لطة باس تخدام مص طلح ع ام جدي د ،ھ و ’الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة
المس ؤولة ع ن تنفي ذ الض مانات‘ .والس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة المس ؤولة ع ن تنفي ذ الض مانات ھ ي الس لطة
المنشأة عل ى المس توى ال وطني )أو اإلقليم ي( لض مان تنفي ذ الض مانات وتيس ير تنفي ذھا ف ي الدول ة أو ف ي دول
منطق ة م ا .وباإلض افة إل ى وظائفھ ا المتعلق ة بالض مانات ،يمك ن للس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة المس ؤولة ع ن
تنفيذ الضمانات )إذا أنشئت ضمن سلطة نووي ة أوس ع( أن تت ولى مس ؤوليات إض افية مرتبط ة باألم ان الن ووي
واألمن النووي والوقاية من اإلشعاعات وضوابط التصدير/االستيراد.
وم ن المعت رف ب ه ،ف ي ظ ل تط ور نظ ام ض مانات الوكال ة ،أن مس ؤوليات الس لطات الحكومي ة أو اإلقليمي ة
المسؤولة عن تنفيذ الضمانات اتسعت بما يتجاوز حصر الم واد النووي ة واإلب الغ ع ن عملي ات اس تيراد الم واد
النووي ة وتص ديرھا .وھ ذه الس لطات مس ؤولة أيض ا ً ع ن مجموع ة واس عة م ن األنش طة المتص لة بتنفي ذ
البروتكوالت اإلضافية.

٢

 -٢-١نطاق اإلرشادات وھيكلھا
تمثل ھذه اإلرشادات مرجعا ً رفيع المستوى ويقتصر تركيزھا على التزامات األطراف في اتفاق ات الض مانات-
أي الوكالة والدولة وفي بعض الحاالت منظمة إقليمية .وتق ِّدم اإلرش ادات قائم ة ش املة بااللتزام ات ال واردة ف ي
الوث ائق القانوني ة األساس ية ،وھ ي اتفاق ات الض مانات وبروتوكوالتھ ا ،وال نص النم وذجي للترتيب ات الفرعي ة
)الجزء العام( التفاق الضمانات ] .[٧وي رد ف ي أدل ة مواض يعية الحق ة وف ق الھيك ل األساس ي لھ ذه اإلرش ادات
المرجعي ة مزي د م ن اإلرش ادات التفص يلية وممارس ات التنفي ذ واألمثل ة المح ددة الت ي ق د ترغ ب ال دول ف ي
استخدامھا في تقييماتھا لألداء .والغرض من ھذه السلسلة من اإلرشادات ھو أن يس تخدمھا األف راد المس ؤولون
عن تنفيذ الضمانات على المستوى اإلقليمي وعل ى مس توى الدول ة والمرف ق ،وھ ي موجھ ة أيض ا ً إل ى م وظفي
الوكالة والمعنيين بتصميم المرافق النووية الجديدة ومعدات الضمانات.
وفي حين أن التنظ يم الش امل للطاق ة النووي ة يج ب أن يتن اول ع دة مج االت تش مل األم ان واألم ن والض مانات
والحماية البيئية والتصدي للطوارئ ،ينصب تركي ز اإلرش ادات عل ى عناص ر النظ ام المتص لة اتص االً مباش راً
بتنفيذ ضمانات الوكالة.
وباإلضافة إلى المحتوى الموضوعي ،يتضمن القسمان المتعلقان بالمراجع والمؤلفات في ھ ذه اإلرش ادات ع دة
وثائق ونماذج وروابط إلكترونية وأمثلة مفيدة .و ُيختتم كل قسم من األقسام من  ٣إلى  ١١بقائم ة تتض من نت ائج
التنفي ذ بقص د مس اعدة األط راف المس ؤولة ف ي تقي يم م دى فھ م المتطلب ات األساس ية والوف اء بھ ا .وال تتض من
اإلرش ادات أي تفس ير ق انوني للمتطلب ات ال واردة ف ي االتفاق ات والبرتوك والت ،كم ا أن ق وائم النت ائج ليس ت
شاملة .ويسبق النتائج المتصلة بالبروتوكول اإلضافي عبارة ’البروتوكول اإلضافي‘ بين قوسين تمييزاً لھ ا ع ن
النتائج المتصلة باتفاق الضمانات الش املة .وت رد جمي ع النت ائج ف ي ش كل ج دولي ف ي المرف ق ال ذي يب ين أيض ا ً
النتائج المنطبقة على الدول المرتبطة ببروتوكول كميات صغيرة معدل .وعلى نفس ھذا المنوال ،ت رد ف ي م تن
اإلرشادات بع د فق رات الوثيق ة  (٢)INFCIRC/153غي ر المعلق ة بالنس بة لل دول المرتبط ة ببروتوك والت كمي ات
ص غيرة مع َّدل ة عب ارة ’بروتوك ول الكمي ات الص غيرة المع َّدل‘ ب ين قوس ين .وينطب ق الج زء األول م ن الوثيق ة
 INFCIRC/153بأسره على الدول كافة.

 -٢التعھدات األساسية للدول والوكالة
 -١-٢التعھد القانوني األساسي
يخ دم نظ ام ع دم االنتش ار الن ووي ال دولي الق وي والفع ال مص لحة ال دول كاف ة ع ن طري ق تس خير التطبيق ات
الس لمية للطاق ة النووي ة لص الح البش رية والعم ل ف ي الوق ت نفس ه عل ى من ع انتش ار األس لحة النووي ة .وت ؤدي
ض مانات الوكال ة دوراً محوري ا ً ف ي ھ ذا النظ ام باعتبارھ ا أداة مس تقلة للتحق ق م ن امتث ال ال دول اللتزاماتھ ا
بموجب اتفاقات الضمانات .وتنبع سلطة الوكالة في تطبيق الضمانات م ن الفق رة أل ف ٥-م ن الم ادة الثالث ة م ن
نظامھا األساسي ].[٨
 ٢يمكن أن تختلف أرقام المواد باختالف اتفاق الضمانات الش املة .وس وف يح دَّد للدول ة الت ي عق دت اتف اق ض مانات م ع الوكال ة قب ل
إبرامھا اتفاق ضمانات شاملة مادة إضافية تنص على تعليق تطبيق الضمانات بموجب اتفاقات الضمانات الس ابقة .وال ت رد ھ ذه الم ادة
في حالة الدولة التي لم تعقد اتفاقات ضمانات قبل إبرامھا اتفاق ضمانات شاملة .وترتبط أرقام الفقرات المستخدمة في ھ ذه اإلرش ادات
مع أرقام الفقرات الواردة ف ي الوثيق ة ) INFCIRC/153المص وبة( ،الت ي تتض من الفق رة اإلض افية ،أي الفق رة  ٢٤بش أن تعلي ق تطبي ق
ضمانات الوكالة النافذة بموجب االتفاقات األخرى.

٣

ويلزم من كل دولة من ال دول غي ر الح ائزة ألس لحة نووي ة األط راف ف ي معاھ دة ع دم االنتش ار ،اس تيفا ًء منھ ا
لشروط المادة الثالثة ،أن تعقد اتف اق ض مانات ش املة م ع الوكال ة .و ُتل زم أيض ا ً جمي ع المعاھ دات القائم ة بش أن
إنشاء مناطق خالية من األسلحة النووية األطراف فيھا بعقد اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة.
وأك د مجل س مح افظي الوكال ة ف ي ش باط/فبراير  ١٩٩٢أن نط اق اتفاق ات الض مانات الش املة ال يقتص ر عل ى
المواد النووية المعلنة فعليا ً من الدولة ،بل يشمل أي مواد من المطلوب إعالنھ ا .وبعب ارة أخ رى ،أك د المجل س
أن من حق الوكالة ومن واجبھا ،بموجب تل ك االتفاق ات ،أن تتحق ق ل يس فق ط م ن أن إعالن ات الدول ة المتعلق ة
بالمواد النووية الخاضعة للضمانات ’صحيحة‘ )أي أنھا تصف بدقة أنواع أرصدة المواد النووية وكمياتھا الت ي
ُتعلنھا الدولة( بل والتحقق أيضا ً من أنھا ’مكتملة‘ )أي أنھا تشمل كل المواد التي ينبغي إعالنھا(.
ويتوقف الخلوص إلى استنتاجات ضمانات قائمة على أ ُسس س ليمة بش أن ’االكتم ال‘ ف ي حال ة ال دول المرتبط ة
باتفاقات ضمانات شاملة نافذة على مدى قدرة الوكالة على كشف المواد واألنشطة النووية غير المعلنة في تل ك
ال دول .وب الرغم م ن أن للوكال ة ،بموج ب اتفاق ات الض مانات الش املة ،س لطة التحق ق م ن ع دم وج ود م واد
وأنشطة نووية غير معلنة ،فإن األدوات المتاحة للقيام بذلك بموجب تل ك االتفاق ات مح دودة .ومھ ّد ذل ك لجھ ود
تعزيز الضمانات التي أسفرت عن موافقة مجلس المحافظين في أيار/م ايو  ١٩٩٧عل ى البروتوك ول اإلض افي
النموذجي .ويتيح البروتوكول اإلضافي للوكالة أن تحصل بانتظ ام أكث ر عل ى معلوم ات ومعاين ة تكميلي ة ھام ة
تزيد كثيراً من قدرتھا على التحقق من االستخدام السلمي لجميع المواد النووية الموجودة في الدولة.
ومن األھمية القصوى للوكال ة اس تخالص اس تنتاجات قائم ة عل ى أُس س س ليمة بش أن الض مانات .وتحقيق ا ً لھ ذه
الغاية ،واصلت األمانة تطوير مفھوم مستوى الدولة في تخط يط الض مانات وتنفي ذھا وتقييمھ ا .وينطب ق مفھ وم
مستوى الدولة على جميع الدول ويشمل تقييما ً شامالً للدولة ،ونھجا ً في الضمانات على مستوى الدولة ،بم ا ف ي
ذل ك وض ع ت دابير مح َّددة للض مانات لك ل دول ة عل ى ح دة ،وتنفي ذ تل ك الت دابير م ن خ الل خط ة تنفي ذ س نوية.
ويم ِّكن مفھوم النظر إلى الدولة ككل من النظر في العوامل الخاصة بكل دولة في كل مراحل تنفيذ الضمانات.
وتس تند األمان ة ف ي اس تنتاجاتھا بش أن الض مانات إل ى تقي يم لجمي ع المعلوم ات المتاح ة للوكال ة .وم ن األساس ي
لعملي ة الخل وص إل ى اس تنتاجات بش أن الض مانات وتحدي د أنش طة التحق ق الالزم ة إج راء تقي يم عل ى مس توى
الدولة .وھذه العملية دينامية وتكرارية يش كل فيھ ا التقي يم األس اس ال ذي ينطل ق من ه تخط يط أنش طة الض مانات
وتقييم نتائجھا وتحديد إجراءات المتابعة التي قد تكون مطلوبة للخلوص إلى اس تنتاجات بش أن الض مانات عل ى
أساس سليم )مثل جمع/تحلي ل معلوم ات إض افية أو القي ام بأنش طة تحق ق( .ويكف ل تنفي ذ مفھ وم مس توى الدول ة،
ع ن طري ق التج اوب م ع التغ ُّي رات ،أن التأكي دات المق َّدم ة إل ى المجتم ع ال دولي ذات مص داقية ومواكب ة آلخ ر
المس تجدات .وتق يَّم جمي ع المعلوم ات المتعلق ة بالبرن امج الن ووي ف ي الدول ة ،بم ا فيھ ا التعقيب ات المس تمدة م ن
األنش طة المتعلق ة ب التفتيش ،ل يس فق ط بھ دف الخل وص إل ى اس تنتاجات بش أن الض مانات ،ب ل وك ذلك لتحدي د
أنشطة الض مانات الت ي س ُتنفذ بص دد تل ك الدول ة م ن أج ل تأكي د تل ك االس تنتاجات .ويس اعد ذل ك الوكال ة عل ى
تعديل أنشطة التحقق وتوجيه بؤرة تركيزھا على النحو المطلوب في الميدان وفي المقر.
ويرد في الموقع اإللكتروني للوكالة وصف تفص يلي لض مانات الوكال ة ،بم ا ف ي ذل ك التط ور المس تمر لمفھ وم
مستوى الدولة ومزيد من النقاش حول الخلوص إلى استنتاجات الضمانات على أُسس سليمة.

٤

 -٢-٢تعھد الدولة األساسي
كما جاء في القسم  ،١يلزم من كل دول ة م ن ال دول األط راف ف ي معاھ دة ع دم االنتش ار غي ر الح ائزة ألس لحة
نووي ة أن تعق د اتف اق ض مانات ش املة م ع الوكال ة باالس تناد إل ى الوثيق ة  .INFCIRC/153و ُتح ِّدد الفق رة  ١م ن
الوثيقة  INFCIRC/153التعھد األساسي من جانب الوكالة بموجب اتفاق الضمانات الشاملة:
الفقرة  ١من الوثيقة INFCIRC/153
ً
]ينبغي أن ي نص[ االتف اق ]عل ى أن[ تقب ل الدول ة ض مانات ،تطب ق وفق ا ألحك ام االتف اق ،عل ى جمي ع الم واد المص درية أو الم واد

االنشطارية الخاصة المستخدمة في جميع األنشطة النووية السلمية التي يضطلع بھا داخ ل أراض يھا أو ف ي ظ ل واليتھ ا ،أو الت ي
ُتنفذ تحت سلطانھا في أي مكان ،وذلك حصراً من أجل التحقق من أن ھذه المواد ال ُتحرَّ ف نحو أس لحة نووي ة أو أجھ زة متفج رة
نووية أخرى.

ويج وز أن يك ون للدول ة أيض ا ً بروتوك ول كمي ات ص غيرة نمط ي أو بروتوك ول كمي ات ص غيرة مع َّدل ملح ق
باتفاق الضمانات الشاملة الخاص بھا .وعمالً بالمقرر الصادر ع ن مجل س المح افظين ف ي ع ام  ،٢٠٠٥تش جَّ ع
جميع الدول المرتبطة ببروتوكوالت كميات صغيرة نمطية ،من خ الل رس ائل متبادل ة م ع الوكال ة ،عل ى قب ول
بروتوكول الكميات الصغيرة المع َّدل .٣وباإلضافة إلى الوف اء بااللتزام ات المح َّددة ف ي الج زء األول م ن اتف اق
الضمانات الشاملة التي لم يُعلَّق تنفيذھا ،يلزم من الدول المرتبطة ببروتوكول كميات صغيرة مع َّدل ما يلي:
(١

أن تق ِّدم إلى الوكالة تقريراً َّأوليا ً بشأن جمي ع الم واد النووي ة الخاض عة للض مانات ،وتح ديثات
الحقة للتقرير،

(٢

أن تق ِّدم إلى الوكالة معلومات تصميمية مبكرة،

(٣

أن تسمح بعمليات التفتيش التي تجريھا الوكالة في الدولة.

ويزوِّ د البروتوكول اإلضافي النموذجي الوكالة بأدوات إضافية تتيح لھ ا ،بص ورة أكث ر انتظام اً ،توس يع نط اق
معاينة المعلومات واألماكن المطلوب معاينتھ ا لت وفير تأكي دات ذات مص داقية بش أن ع دم وج ود م واد وأنش طة
نووية غير معلنة في الدولة .ويبين الجدول األول أقسام اإلرشادات ذات الصلة بالدول المرتبطة ببروتوك والت
كميات صغيرة مع َّدلة ،واألقسام ذات الصلة بالوثيقة .INFCIRC/540

 ٣ترد تعليمات بشأن ھذه العملي ة ف ي ع دم انتش ار األس لحة النووي ة واألم ن الن ووي – نظ رة عام ة عل ى المتطلب ات الرقابي ة المتعلق ة
بالدول التي لديھا مواد وأنشطة نووية محدودة .فيينا ،النمسا )(٢٠٠٥
(Non-Proliferation of Nuclear Weapons and Nuclear Security – Overview of Safeguards Requirements for States with Limited
Nuclear Material and Activities).

٥

الج دول األول :مص فوفة محتوي ات األقس ام الت ي تتض من متطلب ات اتفاق ات الض مانات الش املة وبروتوك والت الكمي ات الص غيرة
المعدَّلة والبروتوكوالت اإلضافية

الموضوع/القسم
البنية األساسية الحكومية للضمانات )الفصل الثالث(
تقرير رصيد المواد النووية )(١-٢-٤
مواد ما قبل الفقرة الفرعية )٣٤ج( )(٢-٢-٤
المواد المعفاة )(٣-٢-٤
المعلومات التصميمية عن المرافق )(١-٥
التغييرات في تصميم المرافق أو عملياتھا )(٢-٥
معلومات عن األماكن الواقعة خارج المرافق )(٣-٥
معلومات عن المواقع )(٤-٥
األنشطة التشغيلية في المرافق واألماكن الواقعة خارج
المرافق )(٥-٥
الصحة واألمان في مرافق بعينھا )(٦-٥
األولية والمحدَّثة بموجب البروتوكول اإلضافي
اإلعالنات َّ
)(٦
تحديثات المعلومات المتعلقة بالمواد النووية – تقارير التغير
في الرصيد وتقارير حصر المواد )(١-٧
إنھاء الضمانات )(٢-٧
اإلعفاء من الضمانات )(٣-٧
استيراد مواد ما قبل الفقرة الفرعية )٣٤ج( وتصديرھا
)(٤-٧
النقل الدولي للمواد النووية )(٥-٧
عدم تطبيق الضمانات )(٦-٧
التقارير الخاصة ،واإلسھابات ،والتوضيحات )(٨
إتاحة إمكانية معاينة المعلومات التصميمية والتحقق منھا
)(١-٩
التفتيش )(٢-٩
التفتيش حسب االقتضاء )(١-٢-٩
التفتيش الروتيني )(٢-٢-٩
التفتيش الخاص )(٣-٢-٩
المعاينة التكميلية )(٣-٩
تضييق المعاينة أو توسيعھا )(٤-٩
حقوق الوكالة والتزاماتھا )(١٠
المسؤوليات المشتركة )(١١
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ويٌلحق ببعض اتفاقات الض مانات الش املة بروتوك والت توض ح أحك ام االتف اق أو تس ھب في ه ،مث ل بروتوك ول
التعليق ،الذي يعلق تطبيق الضمانات وفقا ً التفاقات سابقة معق ودة ب ين الوكال ة والدول ة م ا دام اتف اق الض مانات
الشاملة نافذاً .ويبين بروتوكول التعاون ما ھو قائم من تعاون بين األطراف ،مث ل الوكال ة والجماع ة األوروبي ة
للطاق ة الذري ة )اليورات وم( ،ف ي تنفي ذ أنش طة وفق ا ً لالتف اق .ويمك ن للبروتوك والت الملحق ة باتف اق الض مانات
الشاملة أن تؤثر على تنفيذ بعض أحكام االتفاق ،وينبغي أن يك ون ل دى ك ل س لطة حكومي ة أو إقليمي ة مس ؤولة
عن تنفيذ الضمانات فھم شامل لالتفاق الخاص بھا والبروتوكوالت المنطبقة.

٦

و ُتتخذ ترتيبات فرعية بين الوكالة والدولة تبين بالتفصيل إجراءات تنفيذ األحك ام المح ددة ف ي اتف اق الض مانات
الش املة أو البروتوك ول اإلض افي .وتنطب ق الترتيب ات الفرعي ة الملحق ة باتف اق الض مانات الش املة عل ى الدول ة
ككل وتتألف من جزء عام منطب ق عل ى جمي ع األنش طة النووي ة ف ي الدول ة وملح ق خ اص ب المرفق أو المك ان
الواق ع خ ارج المرف ق ٤يُع د لك ل مرف ق أو لك ل مك ان واق ع خ ارج المرف ق ف ي الدول ة .ول ذلك يمك ن للترتيب ات
الفرعية الملحقة باتفاق ات الض مانات الش املة أن تتف اوت م ن دول ة إل ى دول ة أخ رى ،وال يتطل ب عق د ترتيب ات
فرعي ة موافق ة مجل س المح افظين .واس تمدت اإلش ارات إل ى المتطلب ات المتص لة بالترتيب ات الفرعي ة الملحق ة
باتفاقات الضمانات الشاملة الواردة في ھذه اإلرشادات من النص النموذجي الذي وض عته الوكال ة ] .[٧ويمك ن
عقد ترتيبات فرعية لبروتوكول إضافي حسب اللزوم ،ولكن في حال عدم وج ود تل ك الترتيب ات الفرعي ةُ ،تنف ذ
اإلجراءات المح َّددة في البروتوكول نفسه .وينبغي التفاوض عل ى الترتيب ات الفرعي ة ف ي الوق ت ال ذي يب دأ في ه
نف اذ اتف اق الض مانات الش املة أو ف ي أق رب موع د بع ده أو عن د إلغ اء بروتوك ول الكمي ات الص غيرة .وينبغ ي
مالحظة عدم تعليق شرط عقد ترتيبات فرعية التف اق الض مانات الش املة بالنس بة للدول ة المرتبط ة ببروتوك ول
كميات صغيرة ،ولكن يُعلق الشرط الخاص بتوقي ت ب دء النف اذ .ويج وز ألي دول ة مرتبط ة ببروتوك ول كمي ات
صغيرة أن تعقد ترتيبات فرعية مع الوكالة.
الفقرة  ٣٩من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة النمطي والمعدل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تضع الوكالة والدولة ترتيبات فرعية ُتح ِّدد بالتفصيل ،وبالقدر الضروري الذي يم ِّك ن الوكال ة م ن
الوف اء بفعالي ة وكف اءة بالمس ؤوليات المنوط ة بھ ا بموج ب االتف اق ،الطريق ة الت ي س يتم بھ ا تطبي ق اإلج راءات الت ي ي نص عليھ ا
االتفاق .كما ينبغي النص على أن للوكالة والدولة أن ُتم ِّدد العمل بالترتيبات الفرعية أو أن تغيّراھا باالتفاق بينھا دون الحاجة إل ى
تعديل االتفاق.
الفقرة  ٤٠من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي النص على أن نف اذ الترتيب ات الفرعي ة يب دأ ف ي الوق ت ال ذي يب دأ في ه نف اذ االتف اق أو ف ي أق رب موع د ممك ن بع ده .وعل ى
الدولة والوكالة أن تبذال قصارى جھدھما لجع ل ھ ذه الترتيب ات ناف ذة قب ل انقض اء تس عين يوم ا ً عل ى ب دء نف اذ االتف اق ،وال يمك ن
قب ول تمدي د ھ ذه المھل ة إالّ بموافق ة الط رفين .وعل ى الدول ة أن تس ارع إل ى تزوي د الوكال ة بالمعلوم ات الت ي يتطلبھ ا اس تكمال
الترتيب ات الفرعي ة .كم ا ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن تس ارع الوكال ة ،بمج رد ب دء نف اذ االتف اق ،إل ى تطبي ق اإلج راءات
المنصوص عليھا فيه بصدد المواد النووية الواردة في كشف العھدة المنصوص عليه في الفقرة  ٤١أدناه.
المادة  ١٣من الوثيقة INFCIRC/540
ُ
)أ( حيثما تشير ]الدولة[ أو الوكالة إل ى ض رورة أن تح دَّد ف ي ترتيب ات فرعي ة كيفي ة تطبي ق الت دابير المنص وص عليھ ا ف ي ھ ذا
البروتوكول ،تتفق ]الدولة[ والوكالة على ھذه الترتيبات الفرعية في غضون تسعين يوما ً من تاريخ بدء نف اذ ھ ذا البروتوك ول؛ أو
في غضون تسعين يوما ً من تاريخ اإلشارة إلى ضرورة ھذه الترتيبات الفرعية إذا صدرت تلك اإلش ارة بع د ت اريخ ب دء نف اذ ھ ذا
البروتوكول.
ُ
)ب( يحق للوكالة – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية الزمة – أن تطبِّق التدابير المنصوص عليھا في ھذا البروتوكول.

 -٣-٢تعھد الوكالة األساسي
تنص الفقرة  ٢من الوثيقة  INFCIRC/153تعھد الوكالة األساس ي بموج ب اتف اق الض مانات الش املة ،وتقتض ي
الفقرة  ٧من الوكالة أن تتوصل بصورة مستقلة إلى استنتاجاتھا الخاص ة بالض مانات .ويمك ن أن تش مل أنش طة
التحقق التي تجريھا الوكالة ،في جملة أم ور ،اس تخدام أجھ زة معتم دة م ن الوكال ة إلج راء القياس ات والرص د،
وضمان ص حة بيان ات الض مانات ،وتركي ب مع دات الوكال ة ف ي المراف ق ،ووض ع أخت ام عل ى مع دات الوكال ة
َّ
والمخزنة في المرافق ،وتحليل عينات الم واد البيئي ة والنووي ة ف ي مختب رات الوكال ة ،والتحق ق م ن
المستخدمة
سالمة أداء المعدات ومعايرتھا باستخدام مواد مرجعية معتمدة )مثل معايير األوزان أو معايير اإلثراء(.
 ٤المكان الواقع خارج المرفق ھو مكان ليس مرفقا ً وجرت العادة عل ى أن تس تخدم في ه م واد نووي ة بمق ادير أق ل م ن كيل وغرام فع ال
واحد .والمكان الواقع خارج الموقع ھو مكان مادي ،مثل المستشفى أو الجامعة أو المصنع.

٧

الفقرة  ٢من الوثيقة INFCIRC/153
ً
ينبغي أن ينص االتفاق عل ى م ا للوكال ة م ن ح ق وم ا عليھ ا م ن واج ب ف ي الس ھر عل ى أن ي تم تطبي ق الض مانات ،وفق ا ألحك ام

االتفاق ،على جميع المواد المصدرية أو المواد االنشطارية الخاصة المستخدمة في جميع األنش طة النووي ة الس لمية الت ي يض طلع
بھا داخل أراضي الدولة أو في ظل واليتھا أو التي ُتنفذ تحت سلطانھا في أي مك ان ،وذل ك حص راً م ن أج ل التحق ق م ن أن ھ ذه
المواد ال تحرَّ ف نحو أسلحة نووية أو أجھزة نووية متفجرة أخرى.
الفقرة  ٧من الوثيقة INFCIRC/153
 ...وينبغي أن يشمل ھذا التحقق ،في ما يشمله ،قياسات ومالحظات مستقلة تقوم بھا الوكالة وفق ا ً لإلج راءات المح ددة ف ي الج زء
الثاني الوارد أدناه....

 -٤-٢أھداف الضمانات
الوكالة ملزم ة بتحقي ق أھ داف معيَّن ة متص لة بك ل ن وع م ن اتفاق ات الض مانات .و ُتح ِّدد الفق رة  ٢٨م ن الوثيق ة
 INFCIRC/153الھدف العام التفاق الضمانات الشاملة.
الفقرة  ٢٨من الوثيقة
ينبغي أن ينص االتفاق على أن الغ رض م ن الض مانات ھ و االس تبانة الموقوت ة لتحري ف كمي ات معنوي ة م ن الم واد النووي ة ع ن
األنشطة النووية السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجھزة تفجيرية نووية أخرى ،أو صوب غايات مجھولة ،والردع ع ن مث ل
ھذا التحريف بفعل خطر االستبانة المبكرة.
INFCIRC/153

وتستند ’االستبانة الموقوتة‘ )الكشف في الوقت المناسب( فيم ا يتعل ق بتحري ف ’كمي ات معنوي ة‘ إل ى االفت راض
القائ ل بأن ه إذا تع َّذر حص ر كمي ة معيَّن ة م ن الم واد النووي ة االنش طارية ،ال يمك ن اس تبعاد إمكاني ة قي ام الدول ة
بصنع جھاز متفجر نووي .وتحتاج الدولة أيضا ً إلى مدة زمنية معيَّن ة لتحوي ل الم واد النووي ة إل ى ش كل ص الح
لالستخدام في األسلحة .و ُتح َّدد الكميات المطلوبة لبلوغ الھدف ومتطلبات التوقيت للكشف ع ن تحري ف مختل ف
فئات المواد النووية وأشكالھا )مثل اليورانيوم الض عيف اإلث راء ،واليوراني وم الش ديد اإلث راء؛ والش كل الس ائب
أو مج ِّمعات وقود المفاعالت الطازج(.
وھن اك ھ دف آخ ر يج ب تحقيق ه م ن أج ل بل وغ الھ دف الع ام التف اق الض مانات الش املة ،وھ و كش ف الم واد
واألنشطة النووية غير المعلنة في الدولة .ويتطلب ذلك أدوات مختلفة عن األدوات المطلوبة للكشف في الوق ت
المناس ب ع ن تحري ف م واد نووي ة معلن ة ،مث ل مجموع ة واس عة م ن المعلوم ات ،وزي ادة التركي ز عل ى تقي يم
المعلومات ،وزيادة إمكانية معاينة المفتشين لألماكن ،واألخ ذ ب نھج تحليل ي ف ي تنفي ذ الض مانات .ويتطل ب ذل ك
أيض ا ً تقي يم دورة الوق ود الن ووي برمتھ ا وم ا ي رتبط بھ ا م ن ق درات تقني ة ل دى الدول ة )أي الدول ة ’كك ل‘(
باإلضافة إلى المرافق الفردية.
ول ذلك ح َّددت الوكال ة للض مانات ثالث ة أھ داف عام ة مش تركة ب ين جمي ع ال دول المرتبط ة باتفاق ات ض مانات
شاملة ،على النحو المبيَّن أدناه:
)أ(

كشف أي تحريف لمواد نووية معلنة في المرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق؛

)ب(

كش ف أي إنت اج أو تجھي ز غي ر معل ن لم واد نووي ة ف ي مراف ق معلن ة أو أم اكن واقع ة خ ارج تل ك
المرافق؛

)ج(

كشف أي مواد أو أنشطة نووية غير معلنة موجودة في الدولة ككل.

٨

وعمالً على تحقيق األھداف العامة فيما يخص أي دولة م ا ،تض ع الوكال ة أھ دافا ً تقني ة للض مانات )يش ار إليھ ا
فيم ا يل ي باس م األھ داف التقني ة( لتوجي ه تخط يط األنش طة المتعلق ة بالض مانات لتل ك الدول ة وتنفي ذھا وتقييمھ ا.
وتش ِّكل األھداف التقني ة ،الت ي ت دخل ض من نط اق اتف اق الض مانات المعق ود م ع الدول ة ،أس اس تحدي د الت دابير
المتعلقة بالضمانات والقيام باألنشطة المتعلقة بالض مانات فيم ا يخ ص الدول ة .ويمك ن أن تختل ف ھ ذه األھ داف
م ن دول ة إل ى أخ رى ،تبع اً ،عل ى س بيل المث ال ،ل دورة الوق ود الن ووي وم ا ي رتبط بھ ا م ن ق درات تقني ة ل دى
الدولة .وتح َّدد األھداف التقنية من خالل إجراء تحليل لمسار االقتناء.
ويتيح مفھوم النظر إلى الدولة ككل فرصة لتركيز جھود التحقق وموارده على ما ھو مطلوب للوفاء باألھ داف
التي تخص دوالً بعينھا .وتستند المنھجية والطريقة إلى تقييم شامل للدول ة يأخ ذ ف ي االعتب ار العوام ل الخاص ة
بك ل دول ة ف ي ك ل مراح ل تنفي ذ الض مانات .وتش ِّكل الق درات التقني ة للنظ ام الحك ومي لحص ر ومراقب ة الم واد
النووية )أو النظام اإلقليمي لحصر ومراقبة المواد النووية( وقدرة الوكالة على تنفيذ تدابير ضمانات معيَّن ة ف ي
الدولة عوامل ھامة .وتتيح إمكانية تكيي ف مفھ وم مس توى الدول ة – للوص ول بب ؤرة تركي ز جھ ود التحق ق إل ى
المستوى األمثل – فوائد للدول وللوكالة عن طريق الحفاظ على الفعالي ة وف ي الوق ت نفس ه تحقي ق كف اءات ف ي
كافة مراحل تنفيذ الضمانات.

 -٥-٢التعاون بين الدولة والوكالة
ت نص الفق رة  ٣م ن الوثيق ة  INFCIRC/153عل ى أن التع اون الفع ال ب ين الدول ة والوكال ة ف ي تنفي ذ الض مانات
إجب اري ،ولكن ه مفي د أيض ا ً للط رفين عل ى ح د س واء .ويت يح التع اون فرص ا ً لتحقي ق تق دم ھ ام ،مث ل البح ث
والتط وير لتحس ين تكنولوجي ا الض مانات ودع م الب رامج الت ي يمك ن م ن خاللھ ا اختب ار تكنولوجي ا الض مانات
ونشرھا ،وتنفيذ مبادئ ’إدراج الضمانات في التصميم‘ ] .[١٠ ،٩وتتسم جھود ال دول الرامي ة إل ى تيس ير ق درة
المفتشين على إنجاز أنشطتھم سوا ًء في الميدان أو ف ي المق ر ،ف ي الوق ت المناس ب وبكف اءة ،بأھميتھ ا وتق ِّدرھا
الوكالة ،ويمكن أن تقلص أيضا ً من جھود مشغلي المرافق والسلطات الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفي ذ
الضمانات.
وينبغي أن تعمل الوكالة والسلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الض مانات مع ا ً للح د م ن ازدواجي ة
الجھود ،والتقليل إلى أدنى حد من األخطاء ،وتجن ب س وء التواص ل ،وتنفي ذ إج راءات فعال ة لتق ديم المعلوم ات
وإجراء أنشطة الوكال ة ف ي المي دان .ويمك ن للتق دم التكنول وجي ،مث ل إرس ال البيان ات غيابي ا ً بطريق ة آمن ة م ن
المع دات المركب ة ،أن يحق ق كف اءات م ن خ الل التع اون .وم ن األمثل ة األخ رى اس تخدام اس تنباطات ھيئ ات
التفتيش التابعة لل ُنظم الحكومية /اإلقليمي ة لحص ر ومراقب ة الم واد النووي ة و/أو اس تنباطات الس لطات الحكومي ة
أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات بعد تحقق الوكالة منھا على أساس عينة عش وائية .وتؤك د الفق رة ٣١
م ن الوثيق ة  INFCIRC/153ض رورة أن تتف ادى الوكال ة إزدواجي ة أنش طة الحص ر والمراقب ة الت ي تق وم بھ ا
الدول ة وأن تح افظ ف ي الوق ت نفس ه عل ى ق درتھا عل ى إج راء قياس ات ومالحظ ات مس تقلة والخل وص إل ى
استنتاجات الضمانات على أُسس سليمة.
الفقرة  ٣من الوثيقة
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تتعاون الوكالة والدولة على تسھيل تنفيذ الضمانات المنصوص عليھا فيه.
الفقرة  ٧من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن تق وم الدول ة بوض ع نظ ام لحس اب ومراقب ة جمي ع الم واد النووي ة الخاض عة للض مانات بموج ب
االتف اق ،وعل ى تطبي ق الض مانات عل ى نح و يس مح للوكال ة – ف ي مس عاھا لالس تيثاق م ن أن الم واد النووي ة ل م تح رَّ ف ع ن
االستخدامات السلمية صوب إنتاج أسلحة نووية أو أجھزة متفجرة نووي ة أخ رى – ب التحقق م ن النت ائج الت ي توص ل إليھ ا النظ ام
الوطني .وينبغي أن يشمل ھذا التحقق ،في ما يشمله ،قياسات ومالحظات مس تقلة تق وم بھ ا الوكال ة وفق ا ً لإلج راءات المح ددة ف ي
INFCIRC/153

٩

الجزء الث اني ال وارد أدن اه .وعل ى الوكال ة ،ف ي اض طالعھا بھ ذا التحق ق ،أن تض ع موض ع االعتب ار ال الزم م دى الفعالي ة التقني ة
للنظام الوطني.
الفقرة  ٣١من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق ،عمالً بالفقرة  ٧أع اله ،عل ى أن تس تعين الوكال ة ،ف ي م ا تض طلع ب ه م ن أنش طة التحق ق ،اس تعانة كامل ة
بالنظام الوطني لحساب ومراقبة جميع المواد النووي ة الخاض عة للض مانات بموج ب االتف اق .وأن تتف ادى أي ازدواج ال ض رورة
له لعمليات الحساب والمراقبة التي قامت بھا الدولة.

 -٣البنية األساسية الحكومية للضمانات
تستند البنية األساسية للضمانات في الدولة إلى النظام التشريعي والرقابي الحكومي و/أو اإلقليم ي وت نص عل ى
مراقبة المواد واألنشطة النووية وإدارتھا .وتدعم الدول تنفيذ ض مانات الوكال ة م ن خ الل التع اون الفع ال معھ ا
وعن طريق المعالجة الوافية لثالثة مجاالت أساسية:
(١

إرس اء الق وانين والل وائح ووض ع نظ ام لحص ر الم واد النووي ة ومراقبتھ ا عل ى المس توى
ال وطني/اإلقليمي ،بم ا يكف ل الوف اء تمام ا ً بمتطلب ات اتف اق الض مانات والبروتوك والت
والترتيبات الفرعية المتصلة به؛

(٢

تقديم تقارير وإعالنات صحيحة ومكتملة إلى الوكالة في الوقت المناسب؛

(٣

تق ديم ال دعم إل ى الوكال ة وتمكينھ ا م ن أن تع اين ف ي الوق ت المناس ب األم اكن والمعلوم ات
الالزمة لتحقيق أھداف الضمانات.

ويتناول ھذا القسم من اإلرشادات إرساء البنية األساسية الحكومية الالزمة لدعم تنفيذ ضمانات الوكالة.
 -١-٣إرساء البنية األساسية الرقابية الحكومية للضمانات
تنفذ الدول التزاماتھا المتعلقة بعدم االنتشار عن طريق س ن ق وانين ول وائح تح ِّدد متطلب ات بش أن حي ازة الم واد
النووية ومناولتھا واستخدامھا واستيرادھا وتصديرھا .وفيما يلي قائم ة غي ر حص رية بالعناص ر الت ي يج ب أن
يتناولھا اإلطار القانوني للدولة .ويمكن أن يختلف ترتيب ھذه اإلجراءات من دولة إلى دولة أخرى.

١٠



س ن ق وانين ول وائح لمراقب ة اس تخدام الم واد النووي ة واألنش طة المتص لة بالمج ال الن ووي
واإلشراف عليھا في الدولة بما يتفق مع التزامات الدولة بموجب اتفاق الضمانات المعقود معھا؛



إسناد المسؤوليات عن أنشطة الضمانات إلى سلطة حكومية أو إقليمية مس تقلة مس ؤولة ع ن تنفي ذ
الضمانات ومنحھا الصالحيات القانونية الالزمة لالضطالع بتلك المسؤوليات؛



تصميم نظام حكومي أو نظام إقليمي لحصر ومراقبة المواد النووية وتنفيذه؛



إنشاء آلية اتصال فعالة ،بما يشمل جھة اتصال ،بين الوكالة والدولة؛



تنفي ذ اإلج راءات والممارس ات الالزم ة لتيس ير جم ع المعلوم ات وتق ديم التق ارير ف ي الوق ت
المناسب وإجراء التحقق في الميدان.

ويزيد البروتوكول اإلضافي كثيراً من قدرة الوكالة على الوصول إلى المعلومات ومعاين ة األم اكن ف ي الدول ة.
وعم الً عل ى الوف اء بھ ذه االلتزام ات األوس ع ،ق د يتع ين توس يع الوظ ائف اإلش رافية والرقابي ة للدول ة .ويمك ن
للكيانات الحكومية المسؤولة عن األنش طة اإلش رافية الت ي يج ب اإلب الغ عنھ ا بمقتض ى البروتوك ول اإلض افي
أن تكون مختلفة عن الكيان المسؤول عن تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة .م ن ذل ك عل ى س بيل المث ال أن وزارة
التعليم يمكن أن تشرف على البحوث المتصلة بدورة الوقود النووي غي ر المنطوي ة عل ى م واد نووي ة الت ي ي تم
إجراؤھ ا ف ي الجامع ات – وھ ي أنش طة يج ب اإلب الغ عنھ ا بموج ب البروتوك ول اإلض افي .ويمك ن ل وزارة
مس ؤولة ع ن الم وارد الطبيعي ة أو الطاق ة أن ت ِّ
نظم تع دين اليوراني وم والثوري وم ،وتح َّدد الخط ط والسياس ات
الوطني ة لتط وير دورة الوق ود الن ووي ،وھ ي متص لة جميع ا ً باإلعالن ات المق َّدم ة ف ي إط ار البروتوك والت
اإلضافية .ويمكن في بعض الحاالت إسناد المسؤولية عن تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة لسلطة إقليمية مس ؤولة
ع ن تنفي ذ الض مانات ،بينم ا تس ند الدول ة المس ؤولية ع ن المس ائل المتص لة ب البروتوكول اإلض افي إل ى كي ان
حكومي وطني.
وفي أي حال من األحوال ،يلزم لكل سلطة حكومية أو إقليمية تابعة للدولة أن تنشئ قنوات واجبة التنفي ذ قانون ا ً
وفعالة لالتصال والتنس يق م ع ال وزارات والكيان ات األخ رى حس ب م ا يل زم لتجمي ع وتق ديم إعالن ات وتق ارير
مكتملة ودقيقة ،والتسھيل الفعال لعمليات التفتيش والزيارات والمعاينات التكميلية واستضافتھا .ويمكن الرج وع
إلى مزيد من المعلومات التفصيلية عن اإلعالنات المق َّدمة بموجب البروتوكول اإلضافي ف ي المنش ور الص ادر
عن الوكالة بعنوان مبادئ توجيھية وشكل إلع داد وتق ديم اإلعالن ات بمقتض ى الم ادتين  ٢و ٣م ن البروتوك ول
النموذجي اإلضافي التفاقات الضمانات ].[١١
وينبغي للسلطة المسؤولة عن تنفيذ الضمانات ،سوا ًء أكانت حكومية أم إقليمية ،أن تنفذ المھام الثالث التالية.
-١

تنظ يم جمي ع األنش طة النووي ة ومراقبتھ ا ف ي الدول ة لغ رض التأك د م ن أن الم واد النووي ة ال
تستخدم إالّ لألغراض السلمية ،والقيام بما يلي:



االطالع واإلش راف عل ى جمي ع الم واد النووي ة الخاض عة للض مانات ف ي الدول ة والمس توردة
إليھا والمصدرة منھا،



حصر المواد النووية ومراقبتھا،



إدارة المعلومات المتعلقة بالمرافق النووية واألماكن الواقعة خارج المرافق،



إدارة المعلوم ات المتعلق ة بس ائر األنش طة والم واد غي ر النووي ة والمع دات والتكنولوجي ا
والتجارة المتصلة بدورة الوقود النووي )في حالة الدول المرتبطة ببروتوكول إضافي(؛

-٢

تقديم معلومات صحيحة ومستوفاة في الوقت المناسب إلى الوكالة ،حسب االقتضاء ،بشأن م ا
يلي:



المواد النووية )األشكال والمقادير والتدفقات واألماكن واالستخدامات وعمليات النقل(،



المرافق النووية واألماكن الواقعة خارج المرافق،

١١



األنشطة المتصلة ب دورة الوق ود الن ووي ،وأماكنھ ا ،بم ا يش مل البح وث ،والتع دين ،ومعالج ة
النفاي ات ،وص نع المع دات ،والتج ارة ،وخط ط التط وير الن ووي )ف ي حال ة ال دول المرتبط ة
ببرتوكول إضافي(؛

-٣

تيس ير أنش طة الوكال ة لتأكي د المعلوم ات المق َّدم ة أو التحق ق منھ ا ،وحس م التس اؤالت وأوج ه
التضارب ،من خالل الترتيبات المؤسسية ،وعن طريق إتاحة معاينة ما يلي:



المرافق النووية واألماكن الواقعة خارج المرافق أثناء جميع مراحل دورة عمرھا،



أي مكان آخر توجد فيه مواد نووية؛



أي مكان داخل موقع )في حالة الدول المرتبطة ببروتوكول إضافي(،



أم اكن األنش طة المتص لة ب دورة الوق ود الن ووي )ف ي حال ة ال دول المرتبط ة ببروتوك ول
إضافي(،



األماكن األخرى ،حسب ما تطلبه الوكالة بموجب االتفاقات المعقودة.

ويمك ن لل دول أيض ا ً أن تت يح للوكال ة ،بص وة طوعي ة ،معلوم ات و/أو إمكاني ة المعاين ة بم ا يتج اوز المطل وب
بموجب االتفاقات والبروتوكوالت .من ذلك على سبيل المثال أن مجلس المحافظين وافق في ع ام  ١٩٩٣عل ى
’نظام تبليغ عام‘ )يُطلق عليه اآلن اسم ’نظام التبليغ الطوعي‘( ويرد بيان ه ف ي الوثيق ة  .GOV/2629ويت يح ھ ذا
الترتيب للدول آلية لإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بعمليات استيراد المواد النووية وتصديرھا الت ي تتج اوز م ا
تنص عليه اتفاقات الضمانات ،وبعض المعدات والم واد والتكنولوجي ات غي ر النووي ة .ويمك ن لل دول أيض ا ً أن
تق ِّدم معلوم ات وأن تت يح للوكال ة ،بص ورة طوعي ة ،إمكاني ة المعاين ة بم ا يتج اوز المطل وب بموج ب اتف اق
الضمانات أو البروتوكول اإلضافي .وال يلزم تكرار المعلومات المق َّدم ة بموج ب البروتوك ول اإلض افي ض من
نظ ام التبلي غ الط وعي ،ولك ن معلوم ات معيَّن ة ،مث ل التبلي غ ع ن عملي ات تص دير م واد م ا قب ل الفق رة الفرعي ة
)٣٤ج( ألغ راض نووي ة إل ى ال دول الح ائزة ألس لحة نووي ة ،غي ر مطلوب ة بموج ب البروتوك ول اإلض افي،
وينبغي لذلك أن يستمر اإلبالغ عنھا في إط ار نظ ام التبلي غ الط وعي .وحالم ا تلت زم دول ة بتق ديم معلوم ات ف ي
إطار نظام التبليغ الطوعي ،تتوقع الوكالة من الدولة أن تستمر في القيام بذلك.
وينبغي للدول التي ما زالت في المراحل المبكرة من تطوير بنيتھا األساسية الخاص ة بالض مانات أن تنظ ر ف ي
األخ ذ ب نھج ش امل عل ى النح و الموص ى ب ه ف ي وثيق ة مع الم تط وير البني ة األساس ية الوطني ة للق وى النووي ة
الصادرة عن الوكالة ضمن سلسلة الطاق ة النووي ة ] .[١٢وي دعو ھ ذا ال نھج إل ى التخط يط واإلع داد المبك رين،
والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة لمعالجة القضايا المتص لة باألم ان واألم ن والض مانات ،وإقام ة ح وار
مع الوكالة في مرحلة مبك رة م ن العملي ة .ويي ِّس ر ھ ذا ال نھج االس تباقي التع اون والتواص ل ،وھ و م ا يمك ن أن
يساعد على تجنب إجراء تغييرات باھظة التكلفة في المستقبل.

 -٢-٣النظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية
يمكن للقانون الوطني أن يح دد اإلط ار الرق ابي والتنظيم ي بش أن اس تخدام الطاق ة النووي ة لألغ راض الس لمية،
وأن يضع التعاريف ،وأن يرخص لكي ان ف ي الحكوم ة ب أن يك ون مس ؤوالً ع ن اإلش راف عل ى الم واد النووي ة

١٢

واألنشطة ذات الصلة) .(٥وتتولى السلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات ف ي الع ادة وض ع
اللوائح التي ُتح ِّدد متطلبات تنفيذ اتفاق الضمانات وأي بروتوكوالت .وعلى كل دولة ،بما فيھا ال دول المرتبط ة
ببروتوكول كميات صغيرة ،أن تضع وتتعھد نظاما ً لحصر ومراقبة جميع الم واد النووي ة الخاض عة للض مانات
بموجب االتفاق.
الفقرة  ٧من الوثيقة
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن تق وم الدول ة بوض ع نظ ام لحس اب ومراقب ة جمي ع الم واد النووي ة الخاض عة للض مانات بموج ب
االتف اق ،وعل ى تطبي ق الض مانات عل ى نح و يس مح للوكال ة – ف ي مس عاھا لالس تيثاق م ن أن الم واد النووي ة ل م تح رَّ ف ع ن
االستخدامات السلمية صوب إنتاج أسلحة نووية أو أجھزة متفجرة نووي ة أخ رى – ب التحقق م ن النت ائج الت ي توص ل إليھ ا النظ ام
الوطني... .
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وعمالً عل ى ت وفير معلوم ات مكتمل ة وص حيحة وف ي الوق ت المناس ب إل ى الوكال ة فيم ا يتعل ق ب المواد النووي ة
الموج ودة ل دى الدول ة ،يج ب أن تنش ئ الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة المس ؤولة ع ن تنفي ذ الض مانات نظام ا ً
لحصر )حساب( جميع المواد النووية ،ومراقبة استخدام تلك المواد وتحركاتھا ،ورصد اس تيرادھا وتص ديرھا.
ويتم حصر المواد النووية ضمن ھيكل من مناطق قياس المواد النووي ة ،عل ى غ رار الطريق ة الت ي تحس ب بھ ا
المصارف األموال المودعة من أصحاب الحسابات المصرفية .ويسجل نظام المحاسبة كمية المواد النووي ة ف ي
بداي ة فت رة م ا ،ويتتب ع اإلض افات الت ي ت دخل عل ى المخ زون وح االت الخص م من ه ،ويق ِّدم رص يداً ف ي نھاي ة
الفترة .ويتضمن المنش ور ال ذي أص درته الوكال ة بعن وان دلي ل حص ر الم واد النووي ة ] [١٣معلوم ات تفص يلية
بش أن حص ر الم واد النووي ة واإلب الغ عنھ ا .وتص مَّم التزام ات الدول ة المتعلق ة ب اإلبالغ وأنش طة التحق ق الت ي
تجريھا الوكالة على نحو يم ِّكن الوكالة من تحديد مخزون المواد النووية لدى الدولة وتأكيده عن طري ق التحق ق
من التقارير المق َّدمة من الدولة .ويبين اتفاق الضمانات الشاملة متطلب ات نظ ام حص ر ومراقب ة الم واد النووي ة،
ونظام السجالت الذي يتم من خالله توليد التقارير المتعلقة بالمواد النووية ،وبع ض المتطلب ات العام ة المتص لة
بأي تقرير عن مواد نووية.
وتح ِّدد األجزاء العام ة م ن الترتيب ات الفرعي ة ومالح ق اتف اق الض مانات الش املة الھيك ل المتف ق علي ه لمن اطق
قياس المواد النووية الذي سيس تخدم ف ي اإلب الغ ع ن الم واد النووي ة وحص رھا ،والمتطلب ات المتعلق ة بمحت وى
تق ارير الم واد النووي ة وش كلھا وتوقيتھ ا .وعن د تحدي د ھيك ل من اطق قي اس الم واد النووي ة ف ي دول ة م ا ،ت ولي
الوكالة االعتب ار الواج ب لس مات ُنظ م حص ر الم واد النووي ة المبيَّن ة ف ي المعلوم ات التص ميمية لك ل مرف ق أو
المعلومات المتعلقة باألماكن الواقعة خارج المرافق.
وينبغ ي لمش غلي المراف ق واألم اكن الواقع ة خ ارج المراف ق ف ي الدول ة وض ع إج راءات ألداء المھ ام الالزم ة
لحصر ومراقبة المواد النووية ،مثل تعيين شخص مسؤول ع ن الحص ر والمراقب ة ،واالحتف اظ بس جالت دقيق ة
لمخزونات المواد النووية والمعامالت الخاصة بھا ،وأخذ عينات للتحليل ،ورص د تحرك ات الم واد النووي ة ف ي
المحطة ،وضمان جودة قياسات) (٦المواد النووية ،وإجراء جرد مادي .وينبغي للمشغلين أيضا ً وضع إج راءات
إلع داد التق ارير الت ي تق َّدم إل ى الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة ،وإتاح ة الس جالت والوث ائق الداعم ة للمفتش ين،
وتيسير أنشطة الوكالة في المرفق أو في المكان الواقع خارج المرفق.

) (٥لمزيد من المعلومات عن القانون النووي ،انظر المنشور الذي أصدرته الوكالة بعنوان ُكتيِّب عن القانون الن ووي – تنفي ذ التش ريعات.٢٠١٠ ،
وانظر في القسم  ١٢الموارد المتاحة لمساعدة الدول على وضع ھيكل قانوني ورقابي.
) (٦تنشر الوكالة القيم المستھدفة الدولية الحالية التي تنطوي على أوجه عدم تيقن بالنسبة لقياسات المواد النووية في العدد  ٣٦٨من التقارير التقني ة
للضمانات ) .(STR-368وترد في قائمة المراجع إشارة إلى إصدار عام .٢٠١٠

١٣

وينبغي أن يو ِّفر النظام الحكومي على األقل جميع المعلومات المطلوبة للوفاء بمتطلبات الوكال ة بش أن اإلب الغ.
وينبغ ي أن تكف ل الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة المس ؤولة ع ن تنفي ذ الض مانات ج ودة معلوم ات مش غل
المرفق/المكان الواقع خارج المرفق قبل تقديمھا إلى الوكالة .وبعبارة أخرى ،يجب أن تتلق ى الس لطة الحكومي ة
أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الض مانات معلوم ات م ن المراف ق واألم اكن الواقع ة خ ارج المراف ق ،وأن تق يِّم
صحتھا واكتمالھا ،وأن تكفل وضعھا في الصيغة المتف ق عل ى اس تخدامھا ف ي اإلب الغ قب ل تق ديمھا ف ي الموع د
المح َّدد إل ى الوكال ة .وف ي الح االت الت ي يك ون فيھ ا النظ ام الحكومي/النظ ام اإلقليم ي لحص ر ومراقب ة الم واد
النووية قد أنشأ ھيئة تفتيش ،يمكن أن تشمل االستنباطات المق َّدمة من الدولة نتائج عمليات التفتيش التي أجرتھ ا
ھيئة التفتيش.
الفقرة  ٣٢من الوثيقة
ينبغي أن ينص االتفاق على أن يكون النظام الوطني لحساب ومراقبة جميع المواد النووية الخاض عة للض مانات بمقتض ى االتف اق
قائما ً على مجموعة من مواقع جرد الم واد ،وأن ي نص عل ى وض ع الت دابير التالي ة وم ا يماثلھ ا موض ع التطبي ق حس ب االقتض اء
ووفقا ً لما يحدَّد في الترتيبات الفرعية:
)أ( نظام قياس من أجل تحديد كميات المواد النووية المتلقاة أو المنتجة أو المشحونة أو المفقودة ،أو المسحوبة على نحو آخ ر م ن
العھدة ،وكميات العھدة؛
)ب( تقييم دقة عمليات القياس وصحتھا وتقدير ما ينطوي عليه القياس من عدم اليقين؛
)ج( إجراءات الكتشاف وفحص وتقييم فوارق القياس بين سجالت الشاحن وسجالت المستلم؛
)د( إجراءات للقيام بجرد مادي للعھدة؛
)ھـ( إجراءات لتقييم المتراكم من العھدة غير المقيسة والمفقودات غير المقيسة؛
)و( مجموعة من الس جالت والتق ارير تب ين ،بص دد ك ل موق ع لج رد الم واد ،عھ دة الم واد النووي ة والتغي رات الطارئ ة عل ى ھ ذه
العھد ،بما في ذلك الكميات الواردة إلى موقع جرد المواد والكميات المنقولة منه؛
)ز( أحكام تھدف إلى ضمان سالمة تطبيق اإلجراءات الحسابية وقواعدھا؛
)ح( إجراءات لتزويد الوكالة بتقارير وفقا ً للفقرات  ٦٩-٥٩أدناه.
البند  ١-٢-٢من الترتيبات الفرعية النموذجية
فيما يتعلق بالقياس :نظام قياس من أجل تحديد كمي ات الم واد النووي ة المتلق اة أو المنتج ة أو المش حونة أو المفق ودة ،أو المس حوبة
على نحو آخر من المخزون ،وكميات المخزون ،إلى جانب إجراءات لتقييم دقة عمليات القياس وصحتھا وتقدير ما ينط وي علي ه
القياس من عدم يقين ،وجرد المخزون المادي ،وتقييم المتراكم من المخزون غير المقيس والمفقودات غير المقيسة.
البند  ١-٢-٢الترتيبات الفرعية النموذجية
فيم ا يتعل ق بالحص ر :إج راءات لتحدي د الف روق ب ين قياس ات الش احن وقياس ات المس تلم واستعراض ھا وتقييمھ ا ،ومجموع ة م ن
السجالت والتقارير تبين ،بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد النووية ،مخزون المواد النووية والتغيُّرات الطارئ ة عل ى ھ ذا
المخ زون ،بم ا ف ي ذل ك الكمي ات ال واردة إل ى منطق ة قي اس الم واد النووي ة والكمي ات المنقول ة منھ ا ،وإج راءات لتزوي د الوكال ة
بتقارير وفقا ً للفقرات  ٦٥-٥٩و ٦٩-٦٧من االتفاق.
البند  ٣-١-٢من الترتيبات الفرعية النموذجية
]توضع[ أحكام لضمان التطبيق الصحيح إلجراءات الحصر وترتيباته.
الفقرة  ٥٥من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على وجوب أن يكون نظام القياسات ،الذي تستند إليه السجالت المستخدمة في إعداد التقارير ،إم ا مطابق ا ً
ألحدث المعايير الدولية أو مساويا ً في نوعيته لھذه المعايير.
INFCIRC/153

ويج ب أن تس تند التق ارير إل ى نظ ام م ن الس جالت ي تم م ن خالل ه تتب ع األنش طة المتص لة بالمج ال الن ووي
والمعامالت المتعلقة بالمواد النووي ة ومخزوناتھ ا واإلب الغ عنھ ا .وتش مل الس جالت ك الً م ن س جالت الحص ر
)سجالت المحاسبة( التي تتبع المواد النووية ،وسجالت التشغيل الت ي ت ِّ
وث ق الحال ة التش غيلية والب ارامترات ف ي
المرفق/المكان الواقع خ ارج المرف ق ،الھام ة لتحدي د كمي ة مخ زون الم واد النووي ة وتركيبت ه .ويج ب االحتف اظ
بسجالت لكل منطقة من مناطق قياس المواد النووية )موقع جرد العھدة(.
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الفقرة  ٥١من الوثيقة INFCIRC/153
ً
ً
ً
ينبغي أن ي نص االتف اق عل ى أن تق وم الدول ة ،ل دى إنش ائھا نظام ا وطني ا لحس اب ومراقب ة الم واد النووي ة ،وفق ا للفق رة  ٧أع اله،
باتخاذ تدابير تضمن مسك سجل لكل موقع من مواقع جرد المواد .وينبغ ي ال نص أيض ا ً عل ى وج وب تض مين الترتيب ات الفرعي ة
وصفا ً للسجالت التي يجب مسكھا بصدد كل موقع لجرد المواد.
الفقرة  ٥٢من الوثيقة INFCIRC/153
ً
ينبغي أن ي نص االتف اق عل ى أن تتخ ذ الدول ة م ن الترتيب ات م ا يي ِّس ر عل ى المفتش ين فح ص الس جالت ،خصوص ا إذا كان ت ھ ذه

السجالت موضوعة بلغة غير اإلسبانية أو اإلنكليزية أو الروسية أو الفرنسية.
الفقرة  ٥٣من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على وجوب االحتفاظ بالسجالت لمدة خمس سنوات على األقل.
الفقرة  ٥٤من الوثيقة INFCIRC/153
ً
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تتألف السجالت ،تبعا لمقتضى الحال ،من:
)أ( سجالت الحسابات لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب االتفاق؛
)ب( وسجالت العمليات التي تجري في المرافق الحاوية لھذه المواد النووية.

ويجب أن تتناول سجالت الحصر جميع المواد النووية الخاضعة للض مانات ،وأن تجم ع معلوم ات لك ل منطق ة
م ن من اطق قي اس الم واد النووي ة للتمك ين م ن تحدي د المخ زون عن د نقط ة زمني ة مح َّددة )مث ل التع ديالت،
والتصويبات ،والتغيُّرات التي تطرأ على المخزون ،ونتائج القياسات( .وفيم ا يل ي المعلوم ات المح َّددة الواج ب
جمعھا في سجالت الحصر .وترد في المرجع ] [١٣تعليمات مفيدة بشأن نظام السجالت.
الفقرة  ٥٦من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تبين سجالت الحسابات ما يلي بصدد كل موقع لجرد المواد:
)أ( جميع تغيُّرات العھدة ،بما يسمح بتحديد حصيلة بحروف العھدة الدفترية في أي حين؛
)ب( وجميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد العھدة المادية؛
)ج( وجميع التعديالت والتصويبات التي أُدخلت بصدد تغيُّرات والعھدات الدفترية ،والعھدات المادية.
الفقرة  ٥٧من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن من الواجب ،بصدد جميع تغيُّرات العھدة والعھدات المادية ،أن تبين السجالت ،في ك ل م ا يخ ص
كل دفعة من المواد النووية :ھوية المواد ،وبيان ات الدفع ة ،والبيان ات األساس ية .وينبغ ي أن ي نص أيض ا ً عل ى أن م ن الواج ب أن
تح ِّدد سجالت الحسابات كميات اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم ،كالً على حدة ،في كل دفعة م ن الم واد النووي ة .وع الوة عل ى
ذلك يجب أن يشار ،بصدد كل تغيُّر في العھدة ،إلى تاريخ ھذا التغيُّر ،وكذلك ،حسب االقتض اء ،إل ى موق ع قي اس الم واد المرس ل
وإلى موقع قياس المواد المتلقي ،أو الجھة المرسل إليھا.

وتش مل س جالت التش غيل وث ائق داعم ة ھام ة )مث ل وث ائق النق ل ،ونت ائج التحلي ل( الت ي تس اعد عل ى توض يح
مضمون التقارير ،وتحديد سياق تحليل السجالت والتقارير .ويش ِّكل فح ص الس جالت والوث ائق الداعم ة ج زءاً
جوھريا ً من التحقق من المواد النووية.
الفقرة  ٥٨من الوثيقة
ينبغي أن ينص االتفاق على أن من الواجب أن تبين سجالت العمليات بصدد كل موقع لجرد المواد ،وتبعا ً لمقتضى الحال:
)أ( بيانات التشغيل المستخدمة لتحديد التغيُّرات الطارئة على كميات وتركيب المواد النووية؛
)ب( البيانات التي يحصل عليھا من خالل معايرة الصھاريج واألجھزة وأخذ العينات وإجراء التحالي ل ،وإج راءات مراقب ة ج ودة
القياسات ،والقيم التقديرية المشتقة لألخطاء العشوائية واألخطاء النمطية؛
)ج( وصفا ً لسلسلة التصرفات المتخذة في التحضير لجرد العھدة المادية وتنفيذ ھذا الجرد ،بغية ضمان دقته وكماله؛
)د( وصفا ً للتصرفات المتخذة من أجل توكيد سبب وأبعاد أي خسارة قد تحدث ،سواء أكانت عارضة أم لم يكن قد تم قياسھا.
INFCIRC/153
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وترد أدناه المتطلبات العامة المتصلة بأي تقارير يتم إعدادھا بموجب اتفاق الضمانات الشاملة .ويرد مزي د م ن
التفاص يل بش أن التق ارير ف ي القس م  ٤المتعل ق بتزوي د الوكال ة بالمعلوم ات .ويج ب أن تكف ل البني ة األساس ية
الحكومية الالزمة لدعم تقديم التقارير إلى الوكالة تلبية تل ك المتطلب ات .ويمك ن لل دول أن تق دم التق ارير بإح دى
اللغات الرسمية المعمول بھا ف ي الوكال ة ،أو حس ب م ا ي تم االتف اق علي ه ف ي الترتيب ات الفرعي ة ،ولك ن يفض ل
استخدام اللغة اإلنكليزية )لغة عمل الوكالة(.
الفقرة  ٥٩من الوثيقة
تزود الدولة بالتقارير المذكورة بالتفصيل في المواد  ٦٩-٦٠أدناه بصدد المواد النووي ة الخاض عة
ينبغي أن ينص االتفاق على أن ِّ
للضمانات بمقتضى االتفاق.
الفقرة  ٦٠من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تكتب التقارير باإلسبانية أو اإلنكليزية أو الروسية أو الفرنسية ،ما لم ي نص عل ى خ الف ذل ك ف ي
الترتيبات الفرعية.
الفقرة  ٦١من الوثيقة INFCIRC/153
ً
ينبغي أن ينص االتفاق على أن توضع التقارير باالستناد إلى السجالت التي يجب مس كھا وفق ا للم واد  ٥٨-٥١أع اله ،وأن تت ألف
التقارير ،تبعا ً للحالة ،من تقارير حسابية وتقارير خاصة.
INFCIRC/153

 -٣-٣تزويد الوكالة بالمعلومات
يجب إنشاء بنية أساسية في الدولة لتوليد التقارير المطلوبة في كل مرفق أو في ك ل مك ان واق ع خ ارج المرف ق
لضمان جودة تلك التقارير وسالمتھا ،ولتقديم المعلوم ات إل ى الوكال ة بالش كل المتف ق علي ه ف ي الموع د المح َّدد
وبصورة آمنة .ويجب تقديم جميع التقارير واإلعالنات إلى الوكالة عن طريق البري د اإللكترون ي أو م ن خ الل
اتصاالت إلكترونية آمنة.
الفقرة  ٨من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أنه ،ضمانا ً للتنفيذ الفعال للضمانات التي يقضي بھا ،ينبغي تزويد الوكالة ،وفق ا ً لألحك ام ال واردة ف ي
الجزء الثاني أدناه ،بمعلومات ع ن الم واد النووي ة الخاض عة للض مانات بموج ب االتف اق وعم ا تنط وي علي ه المراف ق م ن س مات
ذات أھمية لتطبيق الضمانات على تلك المواد... .

ويتطل ب البروتوك ول اإلض افي أيض ا ً تزوي د الوكال ة بمعلوم ات ،و ُتح ِّدد الم ادة  ٢مض مون تل ك المعلوم ات،
وتح ِّدد المادة  ٣توقيت تقديم المعلومات إلى الوكالة .وال ترد ھذه المواد بالكامل في ھذا القسم ،ولكنھ ا ت رد ف ي
أقسام أخرى من ھ ذه اإلرش ادات .ويج ب إرس اء البني ة األساس ية الالزم ة لجم ع المعلوم ات وتھيئتھ ا وتق ديمھا
بموج ب البروتوك ول اإلض افي م ن جان ب ك ل دول ة ،ويش مل ذل ك ف ي كثي ر م ن األحي ان التنس يق ب ين
كيانات/وكاالت حكومية كثيرة.
ويجب على الدول التي عقدت ترتيبات فرعية ف ي إط ار اتف اق ض مانات ش املة أن تق ِّدم معلوم ات إل ى الوكال ة
بش أن الق وانين والل وائح الوطني ة المنطبق ة ،والبني ة األساس ية الرقابي ة ،والس لطات ،واإلج راءات والممارس ات
المتبعة داخل الدولة للوفاء بالتزامات الضمانات .ويح ِّدد البن د  ٢-٢م ن الترتيب ات الفرعي ة النموذجي ة متطلب ات
اإلب الغ .وھ ذه المعلوم ات ض رورية للوكال ة م ن أج ل بل ورة فھ م أفض ل لمس ؤوليات الس لطة الحكومي ة أو
اإلقليمية وصالحياتھا وحقوقھا ،فضالً عن استقاللھا .وتأخذ الوكالة ف ي االعتب ار ھ ذه العوام ل ،م ن ب ين جمل ة
عوامل أخرى ،عند تصميم نھج الضمانات على مستوى الدولة.
البند  ٢-٢من الترتيبات الفرعية النموذجية
مواص فات المعلوم ات الواج ب تق ديمھا )حس ب االقتض اء(؛ فيم ا يتعل ق بك ل مف ردة م ن المف ردات ال واردة ف ي البن د  ،١-٢تق دم
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معلومات عن اآلتي:
ُ
ِّ
 -١التش ريعات القائم ة )الق وانين والل وائح واإلج راءات اإلداري ة العام ة( الت ي تح دد متطلب ات أو تض ع مع ايير دني ا )مخطط ات،
وخالصات موجزة للنصوص ذات الصلة ،ومراجع( ،ونصوص الق وانين أو الل وائح أو اإلج راءات اإلداري ة العام ة الجدي دة ذات
الصلة ،في أقرب وقت ممكن بعد إصدارھا.
 -٢الوح دة )الوح دات( التنظيمي ة المس ؤولة ف ي المراف ق و/أو عل ى المس توى ال وطني ،ع ن القي اس ،والحص ر ،وض مان أداء
الوظائف بشكل سليم.
 -٣الص الحيات الرقابي ة الممنوح ة لك ل وح دة م ن الوح دات التنظيمي ة؛ وم دى قي ام الوح دة ب إجراء عملي ات المراجع ة؛ وم دى
إجرائھا قياسات مستقلة.
 -٤اإلجراءات والتقنيات المستخدمة في كل وحدة تنظيمية للوفاء بالمتطلبات أو المعايير الدنيا ...

 -٤-٣الدعم الحكومي لتيسير أنشطة الوكالة في الدولة
يجب أن ترس ي ال دول أيض ا ً البني ة األساس ية الض رورية ،بم ا فيھ ا المتطلب ات واإلج راءات والترتيب ات التقني ة
الكفيل ة بتمك ين المفتش ين والفني ين الت ابعين للوكال ة م ن إج راء المعاين ة ،وتيس ير اس تالم مع داتھم واس تخدامھا.
ويجب بالمثل أن يحصل المفتشون والفنيون على المعلومات الضرورية والدعم ال الزم الض طالعھم باألنش طة
المحددة في اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافي .ويمكن أن يشمل الدعم ت وفير م رافقين ،وم ا يل زم
من أفراد ومعدات في مجال الوقاية من اإلشعاعات ،وم وظفين تقني ين وتش غيليين ،وت دريب ،حس ب االقتض اء.
ويمث ل تيس ير أنش طة الوكال ة عنص راً حاس م األھمي ة ف ي البني ة األساس ية الحكومي ة ،ويتوق ف تحدي د المعاين ة
والدعم الفعالين على وجود متطلبات وإجراءات مح َّددة تحديداً جيداً في المرافق وسائر األماكن في الدولة.
ويمكن للمفتشين إجراء المعاينة عن طريق إخطار مسبَّق موجه إلى الدولة بش أن مك ان نش اط التحق ق وتوقيت ه،
ويجوز أن تكون بعض عمليات التفتيش الروتيني مفاجئة .وعمالً عل ى دع م أنش طة الوكال ة دعم ا ً فع االً ،يج ب
إخطار مش غلي المراف ق ،وإتاح ة الس جالت والتق ارير ،وتيس ير أنش طة المفتش ين أثن اء المعاين ة .وف ي الح االت
التي تكون فيھا عمليات التفتيش الروتيني مفاجئة ،تناقش الوكالة والس لطة الحكومي ة واإلقليمي ة مس بقا ً ترتيب ات
تنفي ذ عملي ات التفت يش .واس تناداً إل ى ھ ذه الترتيب ات ،يج ب أن تك ون الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة والجھ ات
المش ِّغلة للمرف ق مس تعدة الس تيعاب التفت يش دون إش عار مس بق والعم ل ف ي الوق ت نفس ه عل ى تيس ير مھ ام
المفتشين حتى يمكن تحقيق أھداف التفتيش .ويحق للدول مرافقة مفتشي الوكالة أثن اء عملي ات التفت يش ش ريطة
أال يتسبب ذلك في تأخير أنشطة الوكالة أو عرقلتھا.
ويجوز للوكالة ،بموجب البروتوكول اإلضافي ،أن تطلب معاين ة تكميلي ة لألم اكن الواقع ة ف ي الدول ة م ن أج ل
ما يلي:






تأكيد عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة؛
حسم أي تساؤل أو تضارب بشأن المعلومات المق َّدمة من الدولة؛
تأكيد إخراج المرفق أو المكان الواقع خارج المرفق من الخدمة؛
أخذ عينات بيئية من مواقع مح َّددة؛
إجراء أنشطة بنا ًء على طلب الدولة بموجب المادة  ٨من الوثيقة .INFCIRC/540

الفقرة  ٩من الوثيقة
ينبغي أن ينص االتفاق على أن على الدولة أن تتخذ الخطوات الالزمة التي تكفل تمكين مفتشي الوكالة من االض طالع عل ى نح و
فعال بوظائفھم التي يقضي بھا االتفاق... .
الفقرة  ٨٤من الوثيقة INFCIRC/153
ومع ذلك ينبغي أن ينص االتفاق أيضا ً على أن يكون في وس ع الوكال ة ،كت دبير تكميل ي ،أن تق وم دون إخط ار م َّس بق بجان ب م ن
INFCIRC/153
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عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليھا في المادة  ٨٠وفق ا ً لمب دأ أخ ذ العين ات عش وائيا ً ... .كم ا أن عل ى الدول ة أن تب ذل أي
جھد ممكن لتيسير مھمة المفتشين.
المادة  ٤من الوثيقة INFCIRC/540
ُتطبَّق اإلجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة  ٥من ھذا البروتوكول:
أ -ال تسعى الوكالة آليا ً أو تلقائيا ً إلى التحقق من المعلومات المشار إليھا في المادة ٢؛ ولكن يكون للوكالة معاينة ما يلي:
’ ‘١أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’ ‘١أو الفقرة الفرعية أ ’ ‘٢م ن الم ادة ٥؛ وذل ك عل ى أس اس انتق ائي م ن أج ل التأك د
من عدم وجود أي مواد نووية أو أنشطة نووية غير معلنة؛
’ ‘٢أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية ب أو الفق رة الفرعي ة ج م ن الم ادة  ،٥وذل ك م ن أج ل حس م أي تس اؤل يتعل ق بص حة
واكتمال المعلومات المقدَّمة بموجب المادة  ٢أو من أجل حسم أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات؛
’ ‘٣أي مك ان مش ار إلي ه ف ي الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘٣م ن الم ادة  ،٥وذل ك بالق در ال الزم للوكال ة م ن أج ل أن تؤك د – ألغ راض
الضمانات – إعالن ]الدولة[ بشأن حالة اإلخراج من الخدمة لمرف ق أو مك ان واق ع خ ارج المراف ق ك ان يش يع في ه اس تخدام م واد
نووية... .
المادة  ٥من الوثيقة INFCIRC/540
تو ِّفر ]الدولة[ للوكالة معاينة ما يلي:
’ ‘١أي موضع في موقع؛
أ-
’ ‘٢أي مكان تحدده )الدولة( بموجب الفقرات الفرعية من أ’ ‘٥إلى أ’ ‘٨من المادة ٢؛
’ ‘٣أي مرف ق أُخ رج م ن الخدم ة ،أو أي مك ان واق ع خ ارج المراف ق أُخ رج م ن الخدم ة ك ان يش يع في ه اس تخدام م واد

نووية.
ب -أي مك ان حددت ه ]الدول ة[ بموج ب الفق رة الفرعي ة أ’ ‘١أو الفق رة الفرعي ة أ’ ‘٤أو الفق رة الفرعي ة أ’) ‘٩ب( أو الفق رة ب م ن
المادة  ،٢خالف األماكن المشار إليھا في الفقرة الفرعية أ’ ‘١أعاله؛ شريطة أن تبذل ]الدولة[ ،إذا عجزت عن أن ت و ِّفر مث ل ھ ذه
المعاينة ،كل جھد معقول لتلبية متطلبات الوكالة بوسائل أخرى ودون تأخير.
ج -أي مكان آخر تح دده الوكال ة ،خ الف األم اكن المش ار إليھ ا ف ي الفق رتين أ وب أع اله ،م ن أج ل أخ ذ عين ات بيئي ة م ن مك ان
بعينه؛ شريطة أن تبذل ]الدولة[ ،إذا عجزت عن أن تو ِّفر مث ل ھ ذه المعاين ة ،ك ل جھ د معق ول لتلبي ة متطلب ات الوكال ة ف ي أم اكن
مجاورة أو بوسائل أخرى ودون تأخير.
المادة  ٨من الوثيقة INFCIRC/540
ليس في ھذا البروتوكول ما يمنع ]الدولة[ من أن تعرض على الوكالة إجراء معاينة ألماكن أخرى باإلضافة إل ى األم اكن المش ار
إليھا في المادتين  ٥و ،٩أو من أن تطلب من الوكالة االضطالع بأنشطة تحق ق ف ي مك ان مع يَّن .وتب ذل الوكال ة ك ل جھ د معق ول
لالستجابة – دون تأخير – لمثل ھذا الطلب.
المادة  ٩من الوثيقة INFCIRC/540
تو ِّفر ]الدولة[ للوكالة معاينة األماكن التي ُتحددھا الوكالة من أجل أخذ عينات بيئية من مناطق شاسعة؛ شريطة أن تب ذل ]الدول ة[،
إذا عجزت عن أن تو ِّفر مثل ھذه المعاينة ،كل جھد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن بديلة... .

ويمكن أن يحتاج المفتشون إلى معاينة تقارير وسجالت ووثائق داعمة ومع دات معيَّن ة ،م ن ب ين أم ور أخ رى.
ويتضمن القسم  ٩المتطلبات المحددة المرتبطة بالدول التي تيسِّر المعاينة التي تجريھا الوكال ة م ن أج ل أنش طة
التحقق .وفيما يتعلق بالبنية األساسية ،يجب على الدول أن ُتح ِّدد وتطبق الس لطة والمتطلب ات الض رورية لكفال ة
معاينة المفتشين للمعلومات واألماكن في الدولة م ن أج ل أنش طة التحق ق ،ويمك ن أن تض طلع بجمي ع الوظ ائف
الضرورية لتحقيق أھداف الضمانات.
ومن الوظائف الھامة للبنية األساسية للدولة تيسير استيراد وتصدير معدات الوكالة والعينات من الدول ة وإليھ ا.
ويمك ن أن تت أخر عملي ات التفت يش إذا ت أخرت مع دات الوكال ة الالزم ة ألنش طتھا الميداني ة بس بب إج راءات
التخليص الجمركي .ويمكن أن يحدث التأخير مثالً إذا كان موظفو الجمارك يتوقع ون س داد ض رائب أو رس وم
ال يلزم من الوكالة سدادھا ألنھا معفاة من تلك الرسوم بموجب اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة ].[١٤
وينبغي للدول أن تضع التش ريع الض روري الكفي ل بإعف اء الوكال ة م ن الض رائب أو الرس وم المفروض ة عل ى
االستيراد .وينبغي للسلطة الحكومية أو اإلقليمية المس ؤولة ع ن تنفي ذ الض مانات أن تكف ل أن الوكال ة عل ى عل م
١٨

ب أي إخط ارات وأي وث ائق مطلوب ة لتل ك الش حنات ،وينبغ ي تحدي د خط وط اتص ال واض حة م ع الس لطات
الحكومية المعنية في الدولة لمعالجة أيٍ من تلك القضايا في الوقت المناسب.
ويتطلب أيضا ً شحن العينات البيئية وعين ات الم واد النووي ة الت ي تأخ ذھا الوكال ة اتب اع إج راءات مح َّددة وذل ك
م ثالً لض مان بق اء عب وة العين ة عل ى حالھ ا والحف اظ عل ى س المة العين ة .ويج ب عل ى الس لطة الحكومي ة أو
اإلقليمية والوكال ة عل ى ح د س واء فھ م المتطلب ات ،وينبغ ي للس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة المس ؤولة ع ن تنفي ذ
الضمانات أن تتواصل بفعالية مع كل من الوكالة والوكاالت الحكومية األخرى المشاركة في ھذه العمليات.
ويحت اج المفتش ون والفني ون الت ابعون للوكال ة ف ي كثي ر م ن األحي ان إل ى مس اعدة م ن مش غلي المراف ق ل دعم
أنشطتھم المتعلقة بالضمانات .ويل زم م ن الدول ة أن تي ِّس ر ت وفير تل ك المس اعدة .ويمك ن أن يش مل ذل ك تركي ب
أنابيب توصيل أو تثبيت دعائم حاملة ،وتقديم العون في ش راء الخ دمات أو المع دات ،والمس اعدة ف ي التواص ل
)مثل توفير الترجمة الفورية(.
الفقرة  ٨٨من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدل(
ً
حين يحتاج المفتشون ،بصدد عمليات التفتيش التي يقومون بھا ،إلى خدمات مت وفرة ف ي الدول ة ،وخصوص ا إل ى اس تعمال بع ض
المعدات ،تقوم الدولة بتسھيل حصولھم على ھذه الخدمات واستعمالھم لھذه المعدات.
الفقرة  ٨٩من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن ه يح ق للدول ة أن تجع ل ممثل ين لھ ا يرافق ون المفتش ين خ الل عملي ات التفت يش الت ي يقوم ون بھ ا،
بشرط أالّ يسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو إعاقتھم على نحو آخر عن االضطالع بوظائفھم.

 -٥-٣نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تنطبق على ما
يلي:

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
البنية األساسية المؤسسية الحكومية للضمانات

البنية األساسية القانونية والرقابية
إرساء قوانين ولوائح والحفاظ عليھا في الدولة لتسمية
سلطة حكومية وإقليمية مستقلة مسؤولة عن الضمانات،
ومنحھا حقوقا ً وصالحيات ،وتزويدھا بالموارد البشرية
والتقنية والمالية الكافية للوفاء بالتزامات الدولة المتعلقة
بالضمانات.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

٧

وضع متطلبات رقابية تحدد متطلبات اإلذن/الترخيص
باستخدام المواد النووية وحيازتھا وترخيصھا ونقلھا
وحصرھا ومراقبتھا وتنفيذ تلك المتطلبات في الدولة.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

٧

تقييم االمتثال للمتطلبات الرقابية وتطبيقه على جميع
حائزي المواد النووية الموجودين داخل الدولة أو
الخاضعين لواليتھا.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

٧

معرفة الدولة/السلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن
تنفيذ الضمانات بكمية واستخدام ومكان جميع المواد
النووية الموجودة فيھا أو الخاضعة لواليتھا أو لسيطرتھا،
وإخضاعھا لضمانات الوكالة.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

٧

مراقبة الدولة لحيازة واستخدام ونقل واستيراد وتصدير
جميع المواد النووية وغيرھا من المفردات الخاضعة

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات

٧

١٩

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة

نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تنطبق على ما
يلي:

لإلبالغ بموجب اتفاق ضمانات وبروتوكول إضافي،
لتيسير كشف الدولة لألنشطة غير المرخصة التي تنطوي
على مواد نووية وغيرھا من المفردات الخاضعة للتحكم
الرقابي.

ضمانات شاملة

تزويد الوكالة بجميع المعلومات المطلوبة والدعم
الضروري لتيسير تنفيذ أنشطة الضمانات بفعالية وبكفاءة.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

٧

تزويد الوكالة بمعلومات عن السلطة الرقابية الحكومية
المسؤولة عن الضمانات ،وتحديد المتطلبات الرقابية في الدولة
لتنفيذ التزاماتھا المتعلقة بالضمانات في حالة الدول المرتبطة
بترتيبات فرعية.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة
وترتيبات فرعية

البن د  -٢-٢م ن
الترتيبات الفرعية

INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية

النظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية
احتواء مناطق قياس المواد النووية على جميع المواد
النووية الخاضعة لكامل إجراءات الضمانات المحددة في
اتفاق الضمانات الشاملة ،ووضع سجالت كاملة لكل منطقة
من مناطق قياس المواد النووية واالحتفاظ بھا ،حسب
االقتضاء.

جميع الدول
المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة
وغير مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

٥٣ ،٥١ ،٣٢

تحديد مناطق قياس المواد النووية كي يتسنى حصر جميع
المواد النووية وتحقيق أھداف ضمانات الوكالة.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

٥٨ ،٥٦ ،٣٢

التنفيذ الفعال لإلجراءات اإلدارية المتصلة بحصر ومراقبة
المواد النووية في كل مناطق قياس المواد النووية ،واستناد
تلك اإلجراءات إلى نظام من التقارير والسجالت
والقياسات التي تسمح بتتبع التغييرات التي تطرأ على
المخزون وإغالق أرصدة المواد.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

٥٦

إجراء عمليات مراجعة مستقلة لسجالت المواد النووية
وقياساتھا ،حسب اللزوم ،للتثبت من صحة سجالت
المشغلين وضمان جودة التقارير واإلعالنات المقدمة إلى
الوكالة.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

البن د  -٣-١-٢م ن
الترتيبات الفرعية

دقة وصحة القياسات التي يتم إجراؤھا لتحديد قيم حصر
)(٧
المواد النووية ،قريبة من آخر القيم المستھدفة الدولية

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات

٥٥

البن د  -١-٢-٢م ن
الترتيبات الفرعية

) (٧القيم المستھدفة الدولية لعام  ٢٠١٠فيما يتعلق بأوجه عدم الت يقن م ن القي اس ف ي تطبي ق الض مانات عل ى الم واد النووي ة
) (Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materialsالع دد  ٣٦٨م ن التق ارير التقني ة للض مانات الص ادرة ع ن
الوكالة ،تشرين الثاني/نوفمبر .(٢٠١٠
) International Target

٢٠

نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تنطبق على ما
يلي:

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
لألخطاء العشوائية والنظامية في قياسات االختبارات
المتلفة وغير المتلفة) (٨للمواد النووية أو مساوية لھا.

شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

تزويد مفتشي الوكالة في التوقيت المناسب بكل السجالت
والوثائق الداعمة الضرورية بالشكل واللغة المتفق عليھما،
وفقا ً لملحق المرفق /المكان ذي الصلة الواقع خارج
المرفق.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة ،أو
المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدَّل

٦٠ ،٥٤ ،٥٢

احتواء السجالت على معلومات دقيقة ومكتملة عن
المخزون المادي والتغيرات الطارئة على الرصيد ،ونتائج
القياس ،وأوجه عدم التيقن التي تعتري القياس ،وكل ما
يدخل من تعديالت وتصويبات على المعلومات المذكورة
أعاله ،إلى جانب جميع الوثائق الداعمة ذات الصلة،
للمساعدة في تقييم السجالت.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

٥٧ ،٥٦ ،٥٤
البن د  ١-٢-٢م ن
الترتيبات الفرعية

البنية األساسية الالزمة لتزويد الوكالة بالمعلومات
تزويد الوكالة بجميع المعلومات المطلوبة والدعم
الضروري لتيسير تنفيذ أنشطة الضمانات بفعالية وبكفاءة.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

٧

تزويد الوكالة بمعلومات عن السلطة الرقابية الحكومية
المسؤولة عن الضمانات والمتطلبات الرقابية المحدَّدة في الدولة
لتنفيذ التزاماتھا المتعلقة بالضمانات في حالة الدول المرتبطة
بترتيبات فرعية.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة
وترتيبات فرعية

البند  ٢-٢من
الترتيبات الفرعية

البنية األساسية الالزمة لتيسير أنشطة الوكالة في الدولة
وضع التدابير القانونية والرقابية واإلجرائية الضرورية
لتيسير المعاينة التكميلية وعمليات التفتيش المعلنة
والمفاجئة ،وتزويد المفتشين بالمعلومات الضرورية،
وتمكينھم من معاينة األماكن ،وتزويدھم بالدعم المطلوب
من الدولة لالضطالع بجميع أنشطة الضمانات الضرورية
دون تأخير.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

٨٩ ،٨٨ ،٨٤ ،٩

إتاحة جميع المواد النووية واألجھزة والمعايير ذات الصلة
للمفتشين من أجل التحقق في الوقت المناسب ،وتمكين
مفتشي الوكالة من مراقبة أخذ العينات ،والتحقق من
شمولية العينات ،ومراقبة معايرة األجھزة ،وشحن العينات
لتحليلھا في الوقت المناسب وعلى نحو آمن.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

٩

تزويد الوكالة بالدعم التقني ذي الصلة من أجل االضطالع
باألنشطة حسب اللزوم ،مثل تركيب معدات القياس
المستقل واالحتواء والمراقبة وإصالحھا وصيانتھا

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة

٨٨

٩ ،٥ ،٤

) (٨انظ ر المعلوم ات التفص يلية بش أن قياس ات الم واد النووي ة ف ي الص فحات  ٤٥-٤١م ن القس م  ٢-٥م ن الكتي ب الخ اص بحص ر الم واد النووي ة
الصادر عن الوكالة ).[١٣] (Nuclear Material Accounting Handbook

٢١

نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تنطبق على ما
يلي:

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
ببروتوكول كميات
صغيرة ،أو
المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدل

-٤

توفير معلومات َّأولية عن المواد النووية

 -١-٤مقدمة
تقيِّم الوكالة كامل البرنامج النووي ودورة الوقود للدولة – م ن التع دين والتجھي ز إل ى ال تخلص النھ ائي .وتق َّدم
بعض المعلومات بموجب اتفاقات الضمانات الشاملة وتق َّدم معلومات أخ رى بموج ب البروتوك والت اإلض افية.
وييس ر تق ديم معلوم ات ص حيحة ومتكمل ة وحديث ة ف ي الوق ت المناس ب عملي ة التحق ق ،ويم ِّك ن م ن تطبي ق
ض مانات فعال ة ومتس مة بالكف اءة عل ى أس اس تقي يم جمي ع المعلوم ات المتاح ة ع ن الدول ة .وتي ِّس ر ُنظ م حص ر
الم واد النووي ة الفائق ة الفعالي ة الت ي تولِّ د معلوم ات حديث ة بش أن ت دفقات الم واد النووي ة ومخزوناتھ ا اس تخدام
تدابير من قبيل ُنظم الرصد الغيابي عن بُعد والتفتيش المفاجئ .وتزي د ش فافية األنش طة النووي ة ف ي الدول ة فھ م
الوكالة للبرنامج النووي ،وتيسِّر تحليل تماس كه واتس اقه ،وتزي د ف ي نھاي ة المط اف م ن الثق ة ف ي االس تنتاجات
التي تخلص إليھا الوكالة بش أن تل ك الدول ة .وتق يَّم مع ا ً جمي ع المعلوم ات المق َّدم ة م ن الدول ة والمعلوم ات الت ي
تجمعھا الوكالة ،وتحلل وتستخدم لتصميم نھج ضمانات خاص بالدولة.

وكما جاء في الفقرتين  ١و ٢م ن الوثيق ة  ،INFCIRC/153تتعھ د ال دول ب أن تقب ل ض مانات ُتط َّب ق عل ى جمي ع
المواد المصدرية أو المواد االنشطارية الخاص ة ،ويل زم م ن الوكال ة أن تكف ل تطبي ق الض مانات عل ى ك ل تل ك
المواد .ومع ذلك ،تختلف متطلبات اإلبالغ وأنشطة التحق ق تبع ا ً لعوام ل م ن قبي ل ش كل تل ك الم واد وتركيزھ ا
ونقائھ ا وكمياتھ ا واس تخدامھا .وفيم ا يل ي أدن اه تعري ف ’الم واد االنش طارية الخاص ة‘ و’الم واد المص درية‘
المأخوذ عن الوثيقة  INFCIRC/153والمادة العشرين من النظام األساسي للوكالة.
"يقص د بعب ارة ’الم ادة االنش طارية الخاص ة‘ البلوتوني وم– ٢٣٩؛ واليوراني وم – ٢٣٣؛ واليوراني وم
المثرى بأحد النظيرين  ٢٣٥و ،٢٣٣وأي مادة تحتوي واحدة أو أكثر مم ا س بق ،وأي م ادة انش طارية
أخ رى يع ِّينھ ا مجل س المح افظين م ن ح ين إل ى آخ ر .غي ر أن عب ارة ’الم ادة االنش طارية الخاص ة‘ ال
تنطبق على المادة المصدرية.
يقصد بعبارة ’اليورانيوم المثرى بأحد النظيرين  ٢٣٥و ‘٢٣٣اليوراني وم المحت وي عل ى أي النظي رين
 ٢٣٥و ٢٣٣أو كليھما بكميات تكون معھا نسبة وفرة مجم وع ھ ذين النظ رين إل ى النظي ر  ٢٣٨أكب ر
من نسبة النظير  ٢٣٥إلى النظير  ٢٣٨في اليورانيوم الطبيعي.
يقص د بعب ارة ’الم ادة المص درية‘ اليوراني وم المحت وي عل ى م زيج النظ ائر الموج ود ف ي الطبيع ة،
واليورانيوم الفقير بالنظير  ،٢٣٥والثوريوم ،وأي مادة من المواد السابقة الذكر تك ون بش كل مع َّدن أو
م زيج مع ادن أو مرك ب كيم اوي أو م ادة مرك زة؛ وأي م ادة أخ رى تحت وي عل ى واح دة أو أكث ر م ن
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المواد الس ابقة بدرج ة التركي ز الت ي يقررھ ا مجل س المح افظين م ن ح ين إل ى آخ ر ،وأي م ادة أخ رى
يقررھا مجلس المحافظين من حين إلى آخر".
وتشمل عبارة ’المادة المصدرية‘ المواد التي يمكن اس تخدامھا ف ي إنت اج م ادة انش طارية خاص ة .ويمك ن إث راء
اليوراني وم ف ي نظي ر اليوراني وم –  ٢٣٥باس تخدام ع دد م ن التكنولوجي ات ،مث ل االنتش ار الغ ازي ،والط اردة
المركزية الغازية ،واألساليب الكھرمغنطيسية أو القائمة على الليزر .ويؤدي التشعيع اإللكترون ي لليوراني وم –
 ٢٣٨إل ى تولي د البلوتوني وم .٢٣٩-وين تج الثوري وم ٢٣٢-اليوراني وم ٢٣٣-م ن خ الل التش عيع الني وتروني.
وتمثل تركيزات اليورانيوم الطبيعي والثوريوم ،على سبيل المثال ،مواد مصدرية .ومن الض روري ف ي بع ض
الحاالت ،نظراً للتطور التكنولوجي في دورة الوقود النووي ،أن تعمل الدول والوكالة معا ً في توض يح م ا ل دى
الدولة من م ادة مص درية مس توفية للش روط ال واردة ف ي الفق رة الفرعي ة )٣٤ج( وم ا ل ديھا م ن م ادة مص درية
غير مستوفية لتلك الشروط.
ويشار في الفقرة الفرعية )٣٤ج( إلى تطبيق جميع إجراءات الضمانات المح َّددة ف ي الج زء الث اني م ن الوثيق ة
:INFCIRC/153
الفقرة  ٣٤من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على ما يلي:
)...ج( لدى خروج أي مواد نووية ،ذات تركيب ونقاء تصلح معھما لصنع وقود أو لإلثراء النظيري ،من المصنع أو م ن مرحل ة
المعالجة التي تم إنتاجھا فيھا ،أو حين تستورد الدولة مواد نووية مماثل ة أو أي م واد نووي ة أخ رى أنتج ت ف ي مرحل ة الحق ة م ن
مراحل دورة الوقود النووية ،تصبح المواد النووية المذكورة خاضعة إلجراءات الضمانات األخرى المحددة في االتفاق.

األولي عن مخ زون الم واد النووي ة ف ي الدول ة جمي ع الم واد النووي ة المش ار إليھ ا ف ي
ويجب أن يشمل التقرير َّ
الفقرة الفرعية )٣٤ج( ،حسب ما جاء ف ي القس م  ٢-٤أدن اه .وينبغ ي التش اور م ع الوكال ة ف ي الح االت الت ي ال
يكون واضحا ً فيھا ما إذا كانت المادة المصدرية تفي أو ال تف ي بالش روط المح َّددة ف ي الفق رة الفرعي ة )٣٤ج(.
ويشار أحيانا ً إلى المادة المحتوية على يورانيوم أو ثوريوم وال تفي بش روط الفق رة الفرعي ة )٣٤ج( بأنھ ا م ادة
م ن م واد ’م ا قب ل الفق رة الفرعي ة )٣٤ج(‘ .وتح ِّدد الوثيقت ان  INFCIRC/153و INFCIRC/540عل ى الس واء
متطلبات المعلومات الواجب اإلبالغ عنھا بش أن م واد م ا قب ل الفق رة الفرعي ة )٣٤ج( .وين اقش ذل ك الحق ا ً ف ي
القسمين  -٢-٢-٤و ٧من ھذه اإلرشادات.
ويمك ن اس تخدام الم واد النووي ة لغ رض ن ووي أو لغ رض غي ر ن ووي .ويقص د ب الغرض الن ووي اس تخدام
الخواص النووية للمادة في تطبيق المادة النووي ة .وأم ا الغ رض غي ر الن ووي فيقص د ب ه أن التطبي ق ال يس تفيد
من الخواص النووي ة ،ولكن ه يس تخدم الخص ائص األخ رى للم ادة ،مث ل الكثاف ة ،أو امتص اص اإلش عاعات ،أو
التوصيل.
األولية عن المواد النووية
 -٢-٤المعلومات َّ
يجب على الدولة ،في غضون  ٣٠يوما ً من نھاي ة الي وم األخي ر م ن الش ھر التق ويمي ال ذي يب دأ في ه نف اذ اتف اق
األولي بشأن جميع المواد النووية .ويجب أن تق ِّدم الدولة أيض ا ً
الضمانات الشاملة ،أن تق ِّدم إلى الوكالة تقريرھا َّ
معلومات تصميمة عن المرافق ،ومعلومات عن األماكن الواقعة خارج المرافق ،في غضون  ٦٠يوما ً م ن ب دء
نفاذ اتفاق الضمانات الشاملة المعقود معھ ا .ويج ب عل ى الدول ة ،مت ى ب دأ نف اذ بروتوكولھ ا اإلض افي ،أن تق ِّدم
األولي ة المق َّدم ة بموج ب
األولي ة المطلوب ة ف ي غض ون  ١٨٠يوم ا ً .وتش مل اإلعالن ات َّ
إل ى الوكال ة اإلعالن ات َّ
البروتوك ول اإلض افي معلوم ات ع ن الم واد النووي ة ف ي الدول ة ودورة الوق ود الن ووي الت ي تك ِّم ل المعلوم ات
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المق َّدمة بموجب اتفاق الضمانات الشاملة .وتساعد اإلعالنات الصحيحة والمكتملة المق َّدمة بموج ب البروتوك ول
اإلضافي على تحسين فھم الوكالة للقدرات واألنش طة الخاص ة ب دورة الوق ود الن ووي ف ي الدول ة ،ويش ِّكل ذل ك
جزءاً ھاما ً من التقييم الشامل للدولة.
ويناقش ھذا القسم متطلبات تقديم المعلومات إلى الوكالة بمجرد بدء نفاذ اتفاق الضمانات الش املة والبروتوك ول
اإلض افي .وي رتبط القس م  ١-٢-٤المتعل ق ب التقرير الب دئي بش أن الم واد النووي ة ف ي المق ام األول بال دول الت ي
ُتع ِّدل بروتوك ول الكمي ات الص غيرة أو تلغي ه ،أو الت ي تعق د اتف اق ض مانات ش املة )وتق ِّدم بع د ذل ك تقريرھ ا
البدئي بشأن المواد النووية(.
 -١-٢-٤التقرير البدئي بشأن رصيد المواد النووية
يتعيَّن على جميع الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة ،بما فيھا الدول المرتبطة ببروتوكول كميات ص غيرة،
أن تحتفظ بقائمة جرد دقيقة لجميع المواد النووي ة الموج ودة ف ي الدول ة أو الخاض عة لواليتھ ا أو لس يطرتھا ف ي
أي مكان آخر .وحالما يبدأ نفاذ اتفاق الض مانات الش املة )أو بع د إلغ اء بروتوك ول الكمي ات الص غيرة أو قب ول
ال نص المع َّدل لبروتوك ول الكمي ات الص غيرة( ،يج ب أن ت زوِّ د الدول ة الوكال ة بتقري ر ب دئي ع ن جمي ع الم واد
النووية الخاضعة للضمانات.
ويبين التقرير البدئي المواد النووية وأماكنھا التي توج د فيھ ا داخ ل الدول ة ،وتس تخدمه الوكال ة لتحدي د الرص يد
األولي للدولة والتحقق منه .ويجب تقديم التقرير إلى الوكالة في غضون األي ام الثالث ين الت ي تل ي الي وم األخي ر
َّ
م ن الش ھر التق ويمي ال ذي يب دأ في ه نف اذ اتف اق الض مانات الش املة )أو عن دما يقب ل ال نص المع َّدل لبروتوك ول
الكميات الص غيرة ،أو عن دما يُلغ ى برتوك ول الكمي ات الص غيرة( .ويمك ن تق ديم التقري ر الب دئي ف ي ش كل بي ان
مختصر عن كل مرفق أو عن كل مكان واقع خارج المرف ق ،غي ر أن الوكال ة تف ِّ
ض ل أن يك ون ذل ك ف ي ش كل
قائمة جرد مادي) .(٩وحالما يُعقد الملحق ذي الصلة بالترتيبات الفرعية ،يتم اإلبالغ عن رص يد ك ل منطق ة م ن
مناطق قياس المواد النووية إلى الوكالة باستخدام شكل قائمة الجرد المادي.
ومن النتائج الھامة المترتبة على تقديم التقرير البدئي إقامة حوار م ع الوكال ة .وينبغ ي أالّ ت ؤخر ال دول إرس ال
التقرير البدئي بسبب عدم التيقن من اكتماله .ويمكن للوكالة أن تساعد الدول ة ف ي فھ م كيفي ة البح ث ع ن الم واد
النووية ،ويمكن تقديم تصويبات التقرير الب دئي أو تعديالت ه أثن اء قي ام الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة المس ؤولة
عن تنفيذ الضمانات بتحديد جميع أرصدة المواد النووي ة ف ي الدول ة .وي تم ك ذلك تبلي غ الوكال ة ب التغييرات الت ي
تطرأ على الرصيد سنويا ً من خالل تحديثات للتقرير البدئي).(١٠
الفقرة  ٦٢من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
تزود الوكالة بتقرير بدئي يتناول جميع المواد النووية التي ستخضع للضمانات بمقتض ى االتف اق.
ينبغي أن ينص االتفاق على أن َّ
وينبغي أن ينص االتفاق أيضا ً على أن ترسل الدولة تقريرھا البدئي إلى الوكالة في غضون األيام الثالثين التي تل ي الي وم األخي ر
من الشھر الشمسي الذي يدخل فيه ھذا االتفاق حيز النف اذ ،وأن يص ور ھ ذا التقري ر الحال ة كم ا كان ت ف ي الي وم األخي ر م ن ذل ك
الشھر.
الفقرة  ٣٣من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن الضمانات لن تنطبق بموجبه على المواد الداخلة في أنشطة التعدين ومعالجة الخامات.

) (٩شكل قائمة الجرد المادي ھو  R.02/cفي البند  ١٠من الترتيبات الفرعية.
) (١٠يمك ن الرج وع إل ى وص ف لعملي ة تق ديم التقري ر الب دئي وأش كاله ف ي المنش ور الص ادر ع ن الوكال ة بعن وان

Non-Proliferation of Nuclear
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األسلحة النووية واألمن النووي – نظرة عامة على المتطلبات الرقابية فيما يتعلق بالدول التي لديھا مواد وأنشطة نووية محدودة(.
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ويجب أن يشمل التقرير البدئي جميع المواد النووية التي تفي بشروط الفقرة الفرعية )٣٤ج( بغض النظ ر ع ن
استخدامھا أو كميتھا .ومع ذل ك ،وبموج ب الفق رة  ٣٣م ن الوثيق ة  ،INFCIRC/153ال تس ري الض مانات عل ى
المواد النووية الداخلة في أنشطة التعدين أو معالجة الخامات ،وال يتع يَّن بالت الي إدراج تل ك الم واد ف ي التقري ر
البدئي.
األول ي بموج ب البروتوك ول اإلض افي بش أن أرص دة م واد مـــ ـا قبـــ ـل الفقـــ ـرة
 -٢-٢-٤اإلع الن َّ
الفرعية )٣٤ج(
عم الً عل ى تزوي د الوكال ة بص ورة أش مل ع ن البرن امج الن ووي للدول ة ،يقتض ي البروتوك ول اإلض افي تق ديم
معلومات عن أرصدة مواد ما قبل الفقرة الفرعية )٣٤ج( في موقع واحد ،سواء أك ان القص د منھ ا اس تخدامات
نھائي ة نووي ة أم غي ر نووي ة ،والت ي ليس ت بع د ف ي ش كل اس تخدام نھ ائي غي ر ن ووي ،والت ي تتج اوز كمياتھ ا
حدوداً معيَّنة )ترد أدناه الشروط المح َّددة(.
ويجب أن تق َّدم أيضا ً معلومات عن مواد ما قب ل الفق رة الفرعي ة )٣٤ج( الموج ودة بكمي ات أص غر ف ي مختل ف
األم اكن ،بغ ض النظ ر ع ن اس تخدامھا المقص ود ،إذا ك ان مجم وع الم واد الموج ودة ف ي الدول ة كك ل يتج اوز
الحدود الموضوعة في البند )أ( من الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘٦م ن الم ادة  ٢م ن الوثيق ة  .INFCIRC/540وال تھ دف
الوثيق ة الم ذكورة إل ى اس تخدام الحص ر التفص يلي للم ادة النووي ة م ن أج ل تولي د المعلوم ات المق َّدم ة ع ن ھ ذه
المادة المصدرية ،ويعني ذلك أنه يجوز تقديم أرقام وتقديرات مقرَّ بة بشأن الكميات.
م ن ذل ك عل ى س بيل المث ال أن ش ركة لص نع المع ادن الثقيل ة يمك ن أن تح وز ع دة مئ ات م ن أطن ان أوكس يد
اليورانيوم المندرج ضمن مواد ما قبل الفق رة الفرعي ة )٣٤ج( الس تخدامھا ف ي ص نع الخ زف )اس تخدام نھ ائي
غير نووي( .واألكسيد مادة تلقيم في العملي ة ،ول ذلك ل م يتخ ذ بع د ش كل اس تخدام نھ ائي غي ر ن ووي ،وتتج اوز
كمية اليورانيوم عشرة أطنان مترية ،ولذلك يجب اإلعالن عن المعلومات المتعلقة بھذا اليورانيوم.
المادة  ٢من الوثيقة
تزود ]الدولة[ الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
أ– ِّ
’ ‘٦معلومات بشأن المواد المصدرية التي لم تصل إلى التركيب والنق اء المناس بين لص نع الوق ود أو إلثرائھ ا إث را ًء نظيري ا ً وذل ك
على النحو التالي:
كميات تلك المواد – سواء كانت تس تخدم ف ي أغ راض نووي ة أو غي ر نووي ة – وتركيبھ ا الكيمي ائي وأوج ه اس تخدامھا
)أ(
الفعلي أو المزمع ،بالنسبة لكل مكان في ]الدول ة[ توج د في ه مث ل ھ ذه الم واد بكمي ات تتج اوز عش رة أطن ان متري ة م ن
اليورانيوم و/أو عشرين طنا ً متريا ً من الثوريوم ،وبالنسبة لألماكن األخرى التي توجد بھا كميات تزيد على طن مت ري
واحد ،مجموعھا فيما يخص ]الدولة[ ككل ،إذا ك ان مجموعھ ا يتج اوز عش رة أطن ان متري ة م ن اليوراني وم أو عش رين
طنا ً متريا ً من الثوريوم .وال يستلزم تقديم ھذه المعلومات إجراء حصر مفصَّل للمواد النووية؛
علما ً بأنه ال يشترط تقديم معلومات عن مثل ھذه المواد المعتزم استخدامھا استخداما ً غير نووي ،بمج رد بلوغھ ا ش كل اس تخدامھا
النھائي غير النووي.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
أ– تقدم ]الدولة[ للوكالة المعلومات المحدَّدة في الفقرة أ ’ ‘٦من المادة  ٢في غضون  ١٨٠يوما ً من بدء نفاذ ھذا البروتوكول.
INFCIRC/540

٢٥

األول ي بموج ب البروتوك ول اإلض افي بش أن أرص دة الم واد النووي ة المعف اة م ن
 -٣-٢-٤اإلع الن َّ
الضمانات
يمكن أن يبدأ نفاذ البروتوكول اإلضافي المعق ود م ع الدول ة بع د بض ع س نوات م ن عق د اتف اق ض مانات ش املة
وتنفي ذ الض مانات المنص وص عليھ ا في ه .وف ي ھ ذه الحال ة ،يمك ن أن توج د ف ي الدول ة م واد نووي ة معف اة م ن
األول ي بموج ب البروتوك ول اإلض افي تق ديم معلوم ات إل ى الوكال ة بش أن الم واد
الضمانات .ويتطلب اإلع الن َّ
النووية المعفاة من الضمانات .ويجب اإلبالغ عن جميع الم واد النووي ة المعف اة بموج ب الفق رة  ٣٧م ن الوثيق ة
) INFCIRC/153اإلعفاء على أساس الكمية( .ويجب أيضا ً اإلب الغ ع ن الم واد النووي ة المعف اة بموج ب الفق رة
) ٣٦ب( م ن الوثيق ة ) INFCIRC/153اإلعف اء عل ى أس اس االس تخدام( إذا ل م تك ن ق د وص لت بع د إل ى ش كل
استخدامھا النھائي غير النووي ،وكانت تتجاوز كميتھا الحدود القصوى الموضوعة ف ي الفق رة  ٣٧م ن الوثيق ة
.INFCIRC/153
من ذلك على سبيل المثال أن جامعة يمكن أن تحوز  ٣٥غراما ً من اليورانيوم المث رى بنس بة  %٤٠م ن نظي ر
اليورانيوم  ٢٣٥-المعفى على أساس الكمية والمستخدم في تجارب الوقود .ويجب اإلعالن عن تل ك الم ادة ألن
إعفاءھا استند إلى الكمية .ويمكن أن تحوز شركة تص نيع ت دريع جيم ي  ٢١ ٥٠٠ك غ م ن اليوراني وم المس تنفد
في مخزوناتھا كمادة تلقين لعملية التصنيع التي تجريھا ،وتكون قد أعفيت على أساس االس تخدام .وب النظر إل ى
أن الكمية تزيد على عشرين طنا ً متريا ً ول م تتخ ذ الم ادة بع د ش كل اس تخدام نھ ائي غي ر ن ووي ،يج ب اإلع الن
أيضا ً عن ھذه المادة بموجب البروتوكول اإلضافي.
الفقرة أ من المادة  ٢من الوثيقة
تزود ]الدولة[ الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
ِّ
’) ‘٧أ( معلومات بش أن كمي ات الم واد النووي ة المعف اة م ن الض مانات بمقتض ى ]الفق رة  ٣٧م ن الوثيق ة  ،[INFCIRC/153وبش أن
أوجه استخدامھا وأماكنھا؛
)ب( معلومات )قد تأخذ شكل تقديرات( بشأن الكميات واالستخدامات في كل مكان بالنس بة للم واد النووي ة المعف اة م ن الض مانات
بمقتضى ]الفقرة الفرعية )٣٦ب( من الوثيق ة  [INFCIRC/153ولكنھ ا ل م تأخ ذ بع د ش كل االس تخدام النھ ائي غي ر الن ووي ،عن دما
تكون بكمي ات تتج اوز الكمي ات الم ذكورة ف ي ]الفق رة  ٣٧م ن الوثيق ة  .[INFCIRC/153وال يس تلزم تق ديم ھ ذه المعلوم ات إج راء
حصر مفصَّل للمواد النووية.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
أ– تق دم ]الدول ة[ للوكال ة المعلوم ات المح دَّدة ف ي الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘٧م ن الم ادة  ٢ف ي غض ون  ١٨٠يوم ا ً م ن ب دء نف اذ ھ ذا
البروتوكول.
INFCIRC/540

 -٣-٤نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
تنطبق على ما يلي:
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة

INFCIRC/153

INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
األولية بشأن المواد النووية
المعلومات َّ
تقديم تقرير َّأولي صحيح ومكتمل في الوقت المحدَّد،
وبالشكل المتفق عليه ،ويشمل جميع المواد النووية
الخاضعة للضمانات .وتقديم تصويبات التقرير البدئي أو
تعديالته إلى الوكالة حسب اللزوم .وقيام الدولة
المرتبطة ببروتوكول كميات صغيرة معدَّل بتقديم
تحديثات كل سنة بشأن التقرير البدئي لبيان التغيرات
في الرصيد ،حسب االقتضاء.

٢٦

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببرتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدَّل

)٣٤ج(٦٢ ،٣٣ ،

تنطبق على ما يلي:
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة

INFCIRC/153

INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
تقديم معلومات صحيحة ومكتملة إلى الوكالة في الوقت
المحدَّد بشأن أرصدة مواد ما قبل الفقرة الفرعية )٣٤ج(
على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية أ ’ ‘٦من
المادة  ٢من الوثيقة .INFCIRC/540

البروتوكول اإلضافي

تقديم معلومات صحيحة ومكتملة إلى الوكالة في الموعد
المحدَّد بشأن المواد النووية المعفاة من الضمانات
بموجب الفقرة  ٣٧من الوثيقة  ،INFCIRC/153وبشأن
المواد النووية المعفاة من الضمانات على أساس
االستخدام ،والتي لم تأخذ بعد شكل استخدام نھائي غير
نووي ،وتتجاوز الحدود القصوى الموضوعة في الفقرة
 ٣٧من الوثيقة .INFCIRC/153

البروتوكول اإلضافي

-٥

الفقرة الفرعية أ
’ ‘٦من المادة ٢
٣
الفقرتان الفرعيتان
أ ’ ‘٧أ ،ب ’‘٧من
المادة ٢
٣

توفير معلومات عن األماكن الواقعة داخل الدولة

يج ب عل ى ال دول تق ديم معلوم ات إل ى الوكال ة بش أن األم اكن الواقع ة داخلھ ا ذات الص لة ببرنامجھ ا الن ووي.
وتناقش األقسام الواردة أدناه التزامات اإلبالغ المتص لة ب المرافق واألم اكن الواقع ة خارجھ ا ،ومواق ع المراف ق
واألماكن الواقعة خارجھا.
 -١-٥المعلومات المتعلقة بتصميم المرفق
تق ِّدم الدولة ،حالم ا يب دأ نف اذ اتف اق الض مانات الش املة المعق ود معھ ا ،معلوم ات تص ميمية ع ن المراف ق القائم ة
أثناء مناقشات الترتيبات الفرعية ،وذلك في العادة في غضون  ٩٠يوما ً من بدء نفاذ االتف اق .وتق َّدم المعلوم ات
التص ميمية الخاص ة ب المرفق ف ي ش كل اس تبيان معلوم ات تص ميمية .وتفح ص الوكال ة المعلوم ات التص ميمة
وتتحقق منھا لدعم عدد من أنشطة الضمانات .وتتحقق الوكالة من إجراء األنشطة وفق ا ً للتص اميم المح ددة لھ ا.
وتقيِّم الوكالة أيضا ً المرفق ،بما في ذلك تقييم أدائه ونسقه العام وعملياته م ن أج ل تص ميم نھ ج ض مانات فع ال
لتحقي ق أھ داف الض مانات .وتق رِّ ر الوكال ة ت دابير الض مانات المح َّددة ،وتق وم بتركي ب مع دات الض مانات
واختبارھا ،حسب االقتضاء.
وفيم ا يتعل ق ب المرافق المزم ع إقامتھ ا ،يت يح ت وفير معلوم ات تص ميمية ف ي مرحل ة مبك رة وقت ا ً كافي ا ً للوكال ة
والسلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفي ذ الض مانات للتع اون ف ي التحض ير لتنفي ذ الض مانات .ويج ب
على جميع ال دول المرتبط ة باتفاق ات ض مانات ش املة ،وبروتوك والت كمي ات ص غيرة أص لية ،وبروتوك والت
كميات صغيرة مع َّدلة ،إخطار الوكالة مبكراً قدر المستطاع بخطط إقامة مرفق جديد .وعن دما تتوق ع دول ة بن اء
األولية بشأن المرفق المزمع إقامته إل ى الوكال ة ف ي اس تبيان معلوم ات تص ميمية
مرفق ،يمكن تقديم المعلومات َّ
أو كنص حر في رسالة .ويمك ن أن يقتص ر التبلي غ المبك ر عل ى أھ م المعلوم ات األساس ية ،مث ل "مف اعلين م ن
مفاعالت الماء الخفيف ،سعة كل منھما  ٧٠٠ميغاواط تقريبا ً" .وبالنظر إلى أن الق رارات ُتتخ ذ بش أن التص ميم
المح َّدد ،ينبغ ي تق ديم معلوم ات إض افية إل ى الوكال ة ،بم ا ف ي ذل ك معلوم ات ع ن المك ان الم ادي ،والرس ومات
األولية ،ومخططات عمليات المحطة ،وما إلى ذلك .وينبغي أن يبدأ الحوار بين الوكال ة والدول ة ف ي
التصميمية َّ

٢٧

البدايات األولى لعملية التخطيط لبناء مرف ق ن ووي .ويت يح ھ ذا التع اون دم ج س مات ف ي تص ميم المرف ق ل دعم
تنفيذ الضمانات ،وھو ما قد يو ِّفر المال طيلة مدة تشغيل المرفق.
ويلزم تقديم معلومات تص ميمية أوّ لي ة مبك رة م ن ك ل ال دول المرتبط ة باتفاق ات ض مانات تكميلي ة ،عل ى النح و
المب يَّن ف ي الوثيق ة  GOV/2554/Attachment 2/Rev.2الت ي ص درت ف ي ع ام  ١٩٩٢بعن وان تعزي ز ض مانات
) Strengthening of Agency Safeguards – the Provision

الوكالة – تقديم المعلومات التصميمية واس تخدامھا
 ،(and Use of Design Informationالت ي أخ ذ المجل س علم ا ً بھ ا ف ي ملخ ص ال رئيس ال ذي ُنشِ ر ف ي الوثيق ة
 GOV/OR.777ف ي ش باط/فبراير  .١٩٩٢و ُع ِّدل الحق ا ً البن د  ١-٣م ن الترتيب ات الفرعي ة النموذجي ة )الج زء
العام( كي يشمل مقرر المجلس الذي يقضي بالتبكير بتق ديم معلوم ات تص ميمية ع ن المراف ق الجدي دة ب دءاً م ن
مرحلة تحديد المشروع ،مع تق ديم معلوم ات إض افية بص ورة متك ررة أثن اء تق ُّدم س ير المش روع .ويج ب عل ى
ال دول إب الغ الوكال ة بمج رد اتخ اذ ق رار بتش ييد المرف ق أو التص ريح بتش غيله ،أيھم ا أس بق .وتتض مّن الوثيق ة
 GOV/2554/Attachment 2/Rev.2إرشادات مفي دة بش أن ن وع المعلوم ات الت ي ينبغ ي تق ديمھا ف ي ك ل مرحل ة
من مراحل المشروع .ويجب تقديم استبيان المعلومات التصميمية المستوفاة بش أن أي مرف ق جدي د إل ى الوكال ة
باالستناد إلى خطط التشييد األوّ لية في أقرب وقت ممكن قبل  ١٨٠يوما ً من بدء التشييد.
وللوكالة الحق ف ي فح ص المعلوم ات التص ميمية والتح ُّق ق منھ ا طيل ة دورة عم ر المرف ق – قب ل التش ييد حت ى
اإلخراج النھائي من الخدم ة .وخ الل المراح ل المبك رة م ن المش روع ،تعم ل الوكال ة م ع الس لطة الحكومي ة أو
اإلقليمي ة لتحدي د وجدول ة اإلج راءات المطل وب اتخاذھ ا باالش تراك م ع الدول ة ،والجھ ة المش ّغلة للمرف ق،
والوكال ة ،مث ل مناقش ة َنھ ج ض مانات الوكال ة ،وتركي ب مع دات الض مانات ،وفح ص المعلوم ات التص ميمية،
وزيارات التح ّقق أثناء التشييد .ويجب عل ى الوكال ة أيض ا ً إج راء التخط يط ال الزم للميزاني ة والب رامج .ويمك ن
للتعاون بين الوكالة والسلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات والجھة المش ّغلة ف ي التخط يط
أن يفضي إلى تحسين فعالية الضمانات وكفاءتھا تحسينا ً ملموسا ً ،والحد أيضا ً من أثر عمليات المرف ق ،خاص ة
في الحاالت التي تنطوي على تكنولوجيات نووية جديدة وأنواع جديدة من المرافق.
وتتاح قوالب استبيانات معلومات تصميمية لمختلف أن واع المراف ق الس تخدامھا م ن جان ب الس لطات الحكومي ة
أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات ف ي تق ديم المعلوم ات التص ميمية األوّ لي ة .وت رد ف ي المراج ع وص لة
ت ربط بقال ب للمعلوم ات المتعلق ة باألم اكن الواقع ة خ ارج المراف ق .وينبغ ي تح ديث اس تبيان المعلوم ات
التصميمية حالما يتاح مزيد من المعلومات التفصيلية عن المرفق .وتو ِّفر الترتيب ات الفرعي ة معلوم ات إض افية
عن نوع المعلومات الواجب تقديمھا في كل مرحلة م ن مراح ل عملي ة التص ميم والتط وير .وف ي ض وء تح ُّس ن
استبيان المعلومات التصميمية ،ستشرع الوكالة والدولة في التفاوض على ملحق المرفق باالس تناد إل ى اس تبيان
المعلومات التصميمية .ويح ّدد ملحق المرفق التفاصيل المح ّددة الخاصة بتنفيذ الضمانات في المرفق.
الفقرة  ٨من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينصّ االتفاق على أنه ،ضمانا ً للتنفيذ الفعّال للضمانات التي يقضي بھا ،ينبغي تزويد الوكالة ،وفق ا ً لألحك ام ال واردة ف ي
الجزء الثاني أدناه ،بمعلومات ع ن الم واد النووي ة الخاض عة للض مانات بموج ب االتف اق وع ّم ا تنط وي علي ه المراف ق م ن س مات
ذات أھمية لتطبيق الضمانات على تلك المواد... .
الفقرة  ٤٢من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الك ّميات الصغيرة األصلي(
زود الوكال ة – أثن اء مناقش ة الترتيب ات الفرعي ة – بمعلوم ات تص ميمية
عمالً بالمادة  ٨أعاله ،ينبغي أن ي نص االتف اق عل ى أن ت َّ
عن المرافق القائمة ،وأن ُت َحدّد في الترتيبات الفرعية ال ُم َھل الزمنية لتقديم تلك المعلومات عن المرافق الجدي دة .وينبغ ي أن ي نصّ
أيضا ً على أن ُتقدَّم ھذه المعلومات في أقرب وقت ممكن قبل إدخال أي مواد نووية في أي مرفق جديد.
المرفق باء من الوثيقة ) GOV/INF/276/Mod.1بروتوكول الك ّميات الصغيرة المعدَّ ل(
أوالً )) (٣ب( حتى يتس ّنى أن ُتع َقد في حينھا الترتيبات الفرعية المنص وص عليھ ا ف ي الم ادة  ٣٨م ن االتف اق ،تق وم ]الدول ة[ بم ا
يلي:

٢٨

إما بإبالغ الوكالة مسبقا ً بوقت كا ٍ
ف بم ا س يكون ل ديھا م ن م واد نووي ة ض من أنش طة نووي ة س لمية داخ ل أراض يھا أو
)أ(
تحت واليتھا القانونية أو سيطرتھا في أي مكان ،بكميات تتجاوز الحدود المشار إليھا في الجزء األول من االتفاق،
أو إبالغ الوكالة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده ،أيھما أسبق.
)ب(
الفقرة  ٤٣من الوثيقة INFCIRC/153
تزود بھا الوكالة ،بشأن كل مرفق ،ستتضمن حسب االقتضاء:
ينبغي أن ينص االتفاق على أن المعلومات الوصفية التي َّ
تحديداً لھوية المرفق ،بذكر طابعه العام وأغراضه وقدرت ه االس مية وموقع ه الجغراف ي ،وإي راد االس م والعن وان الل ذين
)أ(
يستعمالن ألغراض العمليات الروتينية؛
ووصفا ً للترتيب الداخلي العام للمرفق يشير بق در المس تطاع إل ى ش كل الم واد النووي ة وموقعھ ا وحركتھ ا وإل ى الش كل
)ب(
العام لما تتضمنه من معدات ھامة تستخدم أو تنتج أو تعالج مواد نووية؛
ووصفا ً لما للمرفق من خصائص تتصل بالمحاسبة عن المواد وباالحتواء والمراقبة؛
)ج(
ً
ووصفا لما في المرفق من إجراءات قائمة أو معتزمة على ص عيد المحاس بة والرقاب ة عل ى الم واد النووي ة ،يُع يِّن عل ى
)د(
الخصوص مواقع جرد المواد التي أقامھا المش ِّغل ،وعمليات قياس التدفق ،وأساليب الجرد المادي للعھدة.
البند  -١-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
الملحوظة  :٤يُعد أي مرفق قيد التشييد وقت بدء نفاذ اتفاق الضمانات مرفقا ً قائما ً.
البند  -١-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
] -١-١-٣ينبغي تقديم[ استبيان الوكالة المستوفى بشأن المعلومات التصميمية عن المرافق القائم ة ف ي غض ون  ٦٠يوم ا ً م ن ب دء
نفاذ االتفاق.
] -٢-١-٣ينبغي تقديم[ معلومات تصميمية َّأولية ع ن المراف ق الجدي دة بمج رد اتخ اذ ق رار بتش ييد المرف ق أو بالتص ريح بتش ييده،
أيھما أسبق.
] -٣-١-٣ينبغي تقديم[ معلومات أخرى عن تصاميم المرافق الجديدة أثناء وضع التصميم .وتقدَّم المعلوم ات مبك راً أثن اء مراح ل
األولي ،وتشييده وإخراجه من الخدمة.
تحديد المشروع ،وتصميمه َّ
] -٤-١-٣ينبغي تقديم[ استبيان الوكالة المستوفى بشأن المعلوم ات التص ميمة ع ن المراف ق الجدي دة ،باالس تناد إل ى خط ط التش ييد
األولية في أقرب وقت ممكن ،ولكن في جميع األحوال قبل  ١٨٠يوما ً من الشروع في التشييد.
َّ
] -٥-١-٣ينبغ ي تق ديم[ اس تبيان الوكال ة المس توفى بش أن المعلوم ات التص ميمية ع ن المراف ق الجدي دة ،عل ى أس اس التص اميم
"الفعلية" في أقرب وقت ممكن ،ولكن في كل األحوال في موع د ال يتج اوز  ١٨٠يوم ا ً قب ل اس تالم أول دفع ة م ن الم واد النووي ة
في المرفق.
الفقرة  ٤٤من الوثيقة INFCIRC/153
كذلك ينبغي أن ينص االتفاق على وجوب تزويد الوكالة بغير ذلك من المعلومات المتص لة بتطبي ق الض مانات بص دد ك ل مرف ق،
وعلى وجه الخصوص بصدد ھيكل توزيع المس ؤوليات المتص لة بالمحاس بة والرقاب ة عل ى الم واد .كم ا ينبغ ي أن ي نص عل ى أن
تقوم الدولة بتزويد الوكالة بمعلومات إضافية عن إجراءات الصحة والسالمة التي يجب عل ى الوكال ة أن تتق َّي د بھ ا ويتوج ب عل ى
المفتشين أن يلتزموا بھا في المرفق.

 -٢-٥التغيرات التي تطرأ على تصميم المرفق أو عملياته
يجب أن تقيّم الوكالة التغيرات الطارئة على تصميم المرفق ،أو التغيرات الطارئة على طريقة إجراء العملي ات
في المرفق ،لتحديد أثرھا عل ى نھ ج الض مانات .ويمك ن أن تحت اج الوكال ة إل ى إدخ ال تغيي رات عل ى ت دابيرھا
الخاصة بالضمانات ،ويمكن أن تشمل أنشطة من قبيل تركيب معدات أو تغيير أم اكن الك اميرات .ول ذلك يج ب
تقديم المعلومات إلى الوكالة قبل مدة كافية من إج راء التغيي ر ،وتحدي داً "بمج رد اتخ اذ ق رار بتع ديل المرف ق".
ويعني ذلك أنه يجب على السلطات الحكومية أو اإلقليمي ة تحدي د متطلب ات ووض ع إج راءات لمش غلي المراف ق
م ن أج ل رص د ش كل التص ميم وإب الغ الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة عن د النظ ر ف ي إدخ ال تع ديالت عل ى
عملي ات المرف ق قب ل إج راء تغيي رات جوھري ة .و ُتح َّدد ف ي ملح ق المرف ق التغيي رات الجوھري ة الت ي تقتض ي
تبليغا ً مسبقا ً للوكالة ،وينبغي تقديمھا إلى الوكالة كتحديثات الستبيان المعلومات التصميمية.
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الفقرة  ٤٥من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على تقديم المعلومات التصميمية بشأن أي تع ديل فيم ا يتص ل ب أغراض الض مانات ،كيم ا يُنظ ر فيھ ا ،ف ي
وقت مبكر بالقدر الكافي لتكييف إجراءات الضمانات حسب اللزوم.
البند  -١-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
] -٦-١-٣ينبغي تقديم[ معلومات عن التغيرات الملموسة المقترح ة ف ي البيان ات المقدَّم ة م ن قب ل بموج ب البن د  ١-١-٣أو البنـ ـد
 ،-٥-١-٣بما في ذلك المعلومات المحدَّدة في ملحق المرفق المعني ،بمجرد اتخاذ قرار بتعديل المرفق.
] -٧-١-٣ينبغي تقديم[ معلومات عن التغيرات الملموسة في البيانات المقدمة من قبل بموجب البند  ١-١-٣أو البن د  ،-٥-١-٣بم ا
فيھا المعلومات المحددة في ملحق المرفق المعني باالستناد إلى البيانات "الفعلي ة" ف ي أق رب وق ت ممك ن بع د االنتھ اء م ن إج راء
تغييرات ملموسة.
] -٨-١-٣ينبغي تقديم[ معلومات عن التغييرات التي تطرأ على البيانات المقدمة من قب ل بموج ب البن د  -١-١-٣أو البن د -٥-١-٣
بخالف التغييرات المحددة في البند  -٦-١-٣إلى جانب التقرير األول عن التغيرات في الرصيد بعد االنتھاء من إجراء التعديل.

 -٣-٥المعلومات المتعلقة باألماكن الواقعة خارج المرافق
’األماكن الواقعة خ ارج المراف ق‘ ھ ي منش آت أو أم اكن ليس ت مراف ق ،ولكنھ ا تس تخدِم ف ي الع ادة م واد نووي ة
بكميات أقل من كيلوغرام فعّال واح ٍد أو أقل) .(١١ويجب تزويد الوكالة بمعلومات ع ن خص ائص ھ ذه األم اكن،
وتش ِّكل ھذه المعلومات مكوِّ نا ً ھاما ً من مكوّ نات تقييم الدولة .ويجب تقديم معلومات عن األم اكن الواقع ة خ ارج
المراف ق القائم ة ف ي غض ون  ٦٠يوم ا ً م ن ب دء نف اذ اتف اق الض مانات الش املة .وينبغ ي تق ديم معلوم ات ع ن
األماكن المزمع إقامتھا خ ارج المراف ق إل ى الوكال ة ف ي أق رب وق ت ممك ن ،ولك ن ف ي موع د ال يتج اوز ١٨٠
يوما ً قبل استالم المواد النووية .وتشمل المعلومات المتعلقة باألماكن الواقعة خارج المراف ق المك ان الجغراف ي،
واستخدام المادة النووية والجھة الحائزة لھا ،وإجراءات حصر المواد النووية ومراقبتھ ا والمس ؤولية التنظيمي ة
عن ذلك .ويتاح قالب لإلبالغ عن المعلومات المتعلقة باألماكن القائمة والجديدة الواقعة خارج المرافق.
ويجب أن تق ِّدم الدول إلى الوكالة معلومات مح ّدثة بش أن األم اكن الواقع ة خ ارج المراف ق ف ي موع د ال يتج اوز
 ٣٠يوما ً بعد حدوث التغيي ر .وينبغ ي اس تخدام قال ب معلوم ات األم اكن الواقع ة خ ارج المراف ق) (١٢لتق ديم ھ ذه
المعلومات إلى الوكالة .ويجب أيضا ً اإلبالغ عن التغيرات التي تط رأ عل ى أي معلوم ات قُ ِّدمت م ن قب ل ،مث ل
الغرض من المكان الواقع خارج المرفق ،أو مالكه/مش ّغله ،أو حالته التشغيلية أو مكانه المادي.
الفقرة  ٤٩من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أنه حين تكون ھناك مواد نووية ُتستخدَ م عادة خارج المرافق ،ينبغي تزويد الوكالة حسب االقتض اء،
بالمعلومات التالية:
وصف عام لالس تعمال ال ذي تخض ع ل ه الم واد النووي ة ،ولموقعھ ا الجغراف ي ،واس م مس تعملھا وعنوان ه المس تخدم ف ي
)أ(
األمور الروتينية؛
وصف عام لإلجراءات الراھنة ،والمعتزم اتخاذھا ،من أجل حس اب ومراقب ة الم واد النووي ة ،وال س يما لھيك ل توزي ع
)ب(
المسؤوليات التنظيمية عن الحساب والمراقبة.
وينبغي أن ينص االتفاق أيضا ً على وجوب إعالم الوكالة ،دون إبطاء ،بأي تغيي ر يط رأ عل ى المعلوم ات الت ي قُ دّمت إليھ ا عم الً
بھذه المادة.
البند  -١-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
ً
] -٩-١-٣ينبغي تقديم[ معلومات عن األماكن الواقعة خارج المرافق القائمة ،في غضون  ٦٠يوما من بدأ نفاذ االتفاق.
] -١٠-١-٣ينبغي تقديم[ معلوم ات ع ن األم اكن الجدي دة الواقع ة خ ارج المراف ق الت ي س تنقل إليھ ا م واد نووي ة ،ف ي أق رب وق ت
ممكن  ...قبل ما ال يقل عن  ١٨٠يوما ً من موعد استالم أي مواد نووية في المكان المعني.
] -١١-١-٣ينبغي تقديم[ معلومات عن التغييرات التي تطرأ على البيانات المقدَّمة من قبل ]بشأن األماكن الواقعة خ ارج المراف ق[
) (١١يمكن تجميع األماكن الواقعة خارج المرافق ضمن منطقة "جامعة" لقياس المواد النووية في الدولة ،وفي ھذه الحالة ،يك ون مجم وع المخ زون
أو َ
الخرج في منطقة قياس المواد النووية أقل من كيلوغرام فعّال من المواد النووية.
) (١٢يمك ن الرج وع إل ى قال ب المعلوم ات المتعلق ة باألم اكن الواقع ة خ ارج المراف ق ف ي العن وان اإللكترون ي الت الي:
.https://www.iaea.org/sites/default/files/final_lof_info_template.pdf
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 ...في موعد ال يتجاوز  ٣٠يوما ً من حدوث التغيير.
الملحوظة  :٣فيما يتعلق بالبندين  -٩-١-٣و ،-١٠-١-٣في حالة أي شك فيم ا إذا ك ان ينبغ ي تص نيف مك ان جدي د بأن ه مرف ق أو
منطقة قياس مواد نووية واقعة خارج المرافق ،ينبغي ]للدولة[ أن تتش اور م ع الوكال ة  ...ف ي أق رب وق ت ممك ن وبم ا ال يتج اوز
موعد اتخاذ قرار بتشييد مكان جديد أو استخدام مادة نووية فيه.

 -٤-٥المعلومات المتعلقة بالمواقع
ينطوي مصطلح ’الموقع‘ على تعريف محدد في إطار الوثيقة  .INFCIRC/540ويشمل ھ ذا المص طلح
المن اطق المبيَّن ة ف ي المعلوم ات التص ميمة المتعلق ة بمرف ق )أو ف ي المعلوم ات المتعلق ة بمك ان واق ع خ ارج
المرفق( .ويج ب أن تش مل جمي ع المنش آت الت ي تق ع ف ي نف س المك ان ال ذي يق ع في ه المرف ق أو المك ان الواق ع
خارج المرفق ،ويق ِّدم خدمات أساسية إلى المرفق أو المكان الواقع خ ارج المرف ق .ويج ب اإلع الن ع ن مواق ع
المراف ق العامل ة وك ذلك المراف ق المغلق ة بموج ب البروتوك ول اإلض افي .ويج ب اإلع الن ع ن مواق ع األم اكن
المغلق ة الواقع ة خ ارج المراف ق إذا كان ت األنش طة المنف ذة داخ ل ذل ك المك ان الواق ع خ ارج المرف ق متص لة
بالتحوي ل أو اإلث راء أو ص نع الوق ود أو إع ادة المعالج ة .ويج ب عل ى ال دول أن ت زوِّ د الوكال ة ،إذا ُ
طل ب منھ ا
ذلك ،بمعلومات عن األنشطة في مك ان مع يَّن )األنش طة غي ر المدرج ة كج زء م ن اإلع الن ع ن الموق ع( ال ذي
ترى الوكالة أنه ربما يكون مرتبطا ً ارتباطا ً وظيفيا ً باألنشطة في ذلك الموقع .وعمالً عل ى تقل يص الحاج ة إل ى
تلك الطلبات ،ينبغي للدول أن ُتدرج جميع المنشآت المرتبطة وظيفيا ً ب المرفق أو المك ان الواق ع خ ارج المرف ق
في اإلعالن عن الموقع .وينبغ ي عموم ا ً أن يك ون الموق ع منطق ة متس قة جغرافي ا ً .وم ن المكون ات الھام ة لھ ذا
ص لة ومش روحة تب ين بوض وح ح دود الموق ع ،ونطاق ه ،واتجاھ ه ،وتض ع عالم ات
اإلعالن خريطة للموق ع مف َّ
تعريفية للمباني حتى يمكن مضاھاتھا مع كل بند في اإلعالن.
وكثير من المباني في المواقع يدعم مباشرة العمليات النووية ،ول ذلك فھ ي مكون ات ھام ة لق درات دورة الوق ود
النووي في الدولة .وھي ھامة للضمانات ،إذ يمكن استخدامھا بس ھولة ف ي األنش طة النووي ة ،م ع االس تفادة م ن
نفس البنية األساسية والخبرة الفنية المتاحة في موقع المرف ق المعل ن .وال تش ِّكل ملكي ة ك ل مبن ى أو المس ؤولية
اإلدارية عنه عامالً عند تحديد ما إذا كان ينبغي إدراج المبنى في الموقع .ويتوق ع أن تش مل مواق ع كثي رة مب ان
تملكھا أو تديرھا أطراف مختلفة .وال يلزم اإلع الن ع ن معلوم ات ع ن األنش طة التاريخي ة واالس تخدامات ف ي
المب اني المقام ة داخ ل المواق ع .وم ع ذل ك ،يمك ن للوكال ة أن تأخ ذ عين ات بيئي ة م ن ك ل المب اني الموج ودة ف ي
المواقع ،ويمكن أن يكشف ذلك عن االستخدام التاريخي للمواد النووية ويدفع الوكال ة إل ى أن تطل ب م ن الدول ة
تقديم إيضاحات أو إسھابات بشأن المعلومات المتعلقة ب ذلك الموق ع .ول ذلك ق د ترغ ب ال دول ف ي أن ُت درج ف ي
اإلعالن ع ن الموق ع معلوم ات تاريخي ة بش أن اس تخدام الم واد النووي ة ف ي الماض ي ف ي المب اني الموج ودة ف ي
المواقع.
ويجب إبالغ الوكالة بأوصاف جميع المباني المقامة في موقع ما واألنشطة المضطلع بھا في تل ك المب اني ،إل ى
جانب خريطة الموقع ،في غضون  ١٨٠يوما ً م ن ب دء نف اذ البروتوك ول اإلض افي .وت و ِّفر الخط وط التوجيھي ة
بشأن البروتوكوالت اإلضافية )المرجع ] ([١١معلومات مفيدة بشأن تقديم اإلعالن ات المتعلق ة ب المواقع .وعل ى
شاكلة جميع اإلعالنات ،تشجَّ ع السلطة الحكومية أو اإلقليمية المس ؤولة ع ن تنفي ذ الض مانات عل ى التش اور م ع
الوكالة في حالة عدم التيقن من تعيين حدود الموقع أو أي مسائل أخرى متعلقة بإعالنات الموقع.
ويجب على الدول أن ت زوِّ د الوكال ة ف ي الخ امس عش ر م ن أيار/م ايو م ن ك ل ع ام بمعلوم ات مح َّدث ة ع ن ك ل
موقع ،على أن تغطي تلك المعلومات التغيرات التي تكون قد طرأت أثناء السنة التقويمية أو قبلھا .وإذا ل م تك ن
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أي تغييرات قد طرأت على أي مواقع ،ينبغي لل دول تق ديم إعالن ات ت ذكر فيھ ا أن ه ’ال ش يء يُعل ن عن ه‘ أو ’ل م
يطرأ أي تغيير‘.
المادة  ٢من الوثيقة INFCIRC/540
تزود ]الدولة[ الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
أ– ِّ
’ ‘٣وصف عام لكل مبنى مقام في كل موقع ،يتضمن أوجه اس تخدام المبن ى ومحتوي ات المبن ى إذا كان ت محتويات ه ال تتض ح م ن
ھذا الوصف ،ويتضمن الوصف خريطة للموقع.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
أ -تقدّم المعلومات المحدَّدة في الفقرة الفرعية ألف ’ ‘٣من المادة  ،٢في غضون  ١٨٠يوما ً من بدء نفاذ البروتوكول اإلضافي.
المادة  ٢من الوثيقة INFCIRC/540
و -تبذل )الدولة( كل جھد معقول من أجل تزويد الوكالة بالمعلومات التالية:
’ ‘٢وصف عام لألنشطة وھوية الشخص أو الكيان التي يضطلع بتلك األنشطة ،التي ُتنفذ في أماكن تحددھا الوكالة خارج موق ع،
والتي ترى الوكالة أنھا ربما كانت مرتبطة ارتباطا ً وظيفيا ً بأنشطة ذلك الموقع.
ويخضع توفير ھذه المعلومات لطلب محدَّد من جانب الوكالة .وتقدَّم المعلومات بالتشاور مع الوكالة وفي توقيت سريع.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
ب -تق ِّدم ]الدولة[ للوكال ة ،بحل ول  ١٥أيار/م ايو م ن ك ل ع ام ،اس تيفاءات للمعلوم ات المش ار إليھ ا ف ي الفق رة أ ’ ‘٣م ن الم ادة ٢
أعاله عن الفت رة الت ي تغط ي الس نة التقوي ة الس ابقة .وإذا ل م تك ن ھن اك أي تغ ُّي رات ق د ط رأت عل ى المعلوم ات الس ابق تق ديمھا،
أوضحت ]الدولة[ ذلك.

 -٥-٥األنشطة التشغيلية في المرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق
يمكن للوكالة أن تطلب من الدول المرتبطة ببروتوكول إضافي معلوم ات بش أن األنش طة التش غيلية ذات الص لة
بالضمانات في المرافق وفي األماكن الواقعة خارج المرافق التي تتوقع الوكالة أن تكون مفيدة في زي ادة فعالي ة
الض مانات أو كفاءاتھ ا .م ن ذل ك عل ى س بيل المث ال أن الدول ة لك ي تي ِّس ر جدول ة عملي ات التفت يش المؤقت ة
العشوائية بإخطار عاجل ،يمك ن أن تق ِّدم مزي داً م ن المعلوم ات ف ي الوق ت المناس ب بش أن عملي ات نق ل الم واد
النووي ة وأرص دتھا .ويج ب أن تتف ق الوكال ة والدول ة بش أن ت وفير ھ ذه المعلوم ات م ن جان ب الدول ة ،وتوقي ت
تقديمھا إلى الوكالة .وباإلضافة إلى ذلك ال يوجد أي شكل موحَّ د لتق ديم ھ ذه المعلوم ات .وإذا ل م تطل ب الوكال ة
معلومات بموجب الفقرة الفرعية أ ’ ‘٢من المادة  ،٢ال يلزم تقديم إعالن ينص على أنه ’ال شيء يعلن عنه‘.
المادة  ٢من الوثيقة
تزود ]الدولة[ الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
أِّ -
’ ‘٢معلومات تحددھا الوكالة على أساس الفوائد المتوقعة فيما يتعلق بالفعالية أو الكفاءة ،ويتفق عليھا مع ]الدولة[ ،بش أن األنش طة
التشغيلية ذات الصلة بالضمانات ،المضطلع بھا في مرافق وفي أماكن واقعة خارج المرافق يشيع فيھا استخدام مواد نووية.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
و– تتفق ]الدولة[ والوكالة على توقيت وتواتر تقديم المعلومات المحددة في الفقرة الفرعيـــة ألـــــف ’ ‘٢مـــن المادة .٢
INFCIRC/540

 -٦-٥المعلومات المتعلقة بالصحة واألمان في مرافق بعينھا
يل زم م ن ال دول ،بموج ب الترتيب ات الفرعي ة المعق ودة معھ ا ،أن تق ِّدم معلوم ات للمس اعدة عل ى كفال ة س المة
المفتشين وإمكانية حصولھم على العالج الطبي ،حسب اللزوم ،أثناء اضطالعھم بواجباتھم ف ي الدول ة .وينبغ ي
أن تك ون المعلوم ات المق َّدم ة ع ن المراف ق واإلج راءات الطبي ة خاص ة بك ل مرف ق أو بك ل مك ان ي زوره
المفتشون.
البند  -١-٢-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
]ينبغ ي تق ديم[ معلوم ات ع ن ق وانين ول وائح األم ان والوقاي ة م ن اإلش عاعات ف ي ]الدول ة[ حس ب انطباقھ ا عل ى مفتش ي الوكال ة،
بصفة َّأولية عن د ب دء نف اذ الترتيب ات الفرعي ة .و]ينبغ ي تق ديم[ معلوم ات ع ن الق وانين أو الل وائح ذات الص لة ،أو التغيي رات ،ف ي

٣٢

أقرب وقت ممكن بعد إصدار تلك القوانين أو اللوائح الجديدة أو إدخال تلك التغييرات.
البند  -٢-٢-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
ينبغي تقديم معلومات عن تدابير المراقبة اإلشعاعية والمرافق الطبي ة المتاح ة لمفتش ي الوكال ة ف ي ح ال وق وع ح وادث إش عاعية،
بصفة َّأولية عند بدء نفاذ الترتيب الفرعي.
البند  -٣-٢-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
ينبغي تقديم معلومات عن الجرعات اإلشعاعية التي يتلقاھا مفتشو الوكالة في أدائھم وظائفھم ف ي )الدول ة( ك ل ثالث ة أش ھر ،وف ي
أقرب وقت ممكن بعد حدوث تعرض كبير لإلشعاعات.

 -٧-٥نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تنطبق على ما
يلي:

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة

INFCIRC/153

INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
توفير معلومات عن األماكن الموجودة في الدولة

معلومات َّأولية ومح َّدثة عن المرافق
تقديم معلومات تصميمية مفصلة في الوقت المحدَّد إلى
الوكالة عن كل مرفق من المرافق القائمة ،باستخدام
الشكل المتفق عليه ،في غضون  ٦٠يوما ً من بدء نفاذ
اتفاق الضمانات.
تبليغ الوكالة وتوفير معلومات تصميمية َّأولية عن
المرافق المزمع إقامتھا بمجرد اتخاذ قرار بتشييد المرفق
أو الترخيص بتشييده )أيھما أسبق(.
تقديم استبيان معلومات تصميمية باالستناد إلى خطط
األولية إلى الوكالة قبل  ١٨٠يوما ً على
التصميم والتشييد َّ
األقل من الشروع في التشييد .وتقديم استبيان مستوفى
بشأن المعلومات التصميمية باالستناد إلى التصاميم الفعلية
إلى الوكالة قبل  ١٨٠يوما ً على األقل من استالم مواد
نووية في مرفق جديد.
تزويد الوكالة بمعلومات عن التغييرات التي تطرأ على
تصميم عمليات المرفق قبل وقت كافٍ من إجراء التغيير،
بما يتيح مدة كافية للتحليل والتقييم ،وكفالة الحفاظ على
فعالية نظام الضمانات في المرفق.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة
جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة
الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة
الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

٤٤ ،٤٣ ،٤٢

 ،٤٢نص بروتوكول
الكميات الصغيرة
المعدَّل
البند  ١-٣من
الترتيبات الفرعية
٤٣

٤٥
البند  ١-٣من
الترتيبات الفرعية

معلومات َّأولية ومح َّدثة عن األماكن الواقعة خارج
المرافق
تزويد الوكالة بمعلومات كاملة وصحيحة وفي الوقت
المناسب بشأن جميع األماكن الواقعة خارج المرافق في
الدولة بمجرد بدء نفاذ اتفاق الضمانات الشاملة.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة ،أو
المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدَّل

٤٩

٣٣

نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
تزويد الوكالة بمعلومات عن األماكن الجديدة الواقعة
خارج المرافق في أقرب وقت ممكن قبل  ١٨٠يوما ً على
األقل من إدخال المواد النووية إلى المكان الواقع خارج
المرفق.
تحديث المعلومات المتعلقة باألماكن الواقعة خارج
المرافق كي ُتعبِّر عن التغيرات التي تطرأ عليھا ،وتقديم
تلك المعلومات إلى الوكالة في موعد ال يتجاوز  ٣٠يوما ً
من إجراء التغيير.

تنطبق على ما
يلي:
جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة
جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة

INFCIRC/153

INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
البند  ١-٣من
الترتيبات الفرعية
٤٩

معلومات عن المرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق
المحددة في الترتيبات الفرعية

تزويد الوكالة ،حسب االقتضاء ووفقا ً للترتيبات الفرعية،
بمعلومات عن كل مرفق أو مكان واقع خارج المرفق
حول المواضيع التالية :المسؤولية التنظيمية عن حصر
المواد ومراقبتھا؛ وإجراءات الصحة واألمان الخاصة
بالمرفق؛ والقوانين واللوائح ذات الصلة بالمفتشين
ووقايتھم من اإلشعاعات؛ واألماكن التي يمكن أن تقدَّم
فيھا خدمات طبية إلى المفتشين في حال وقوع حادث
ينطوي على إشعاعات.
قيام الدولة بتزويد الوكالة ،حسب االقتضاء ووفقا
للترتيبات الفرعية ،بتقارير عن الجرعات اإلشعاعية التي
يتلقاھا المفتشون أثناء أدائھم وظائفھم في الدولة كل ثالثة
أشھر وفي أقرب وقت ممكن بعد حدوث أي تعرض كبير
لإلشعاعات.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

٤٤
البند  ٢-٣من
الترتيبات الفرعية

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

البند  ٢-٣من
الترتيبات الفرعية

معلومات َّأولية ومحدثة عن المواقع
تزويد الوكالة بأوصاف كاملة ودقيقة بشأن كل المواقع،
بما في ذلك خرائط تفصيلية للمواقع وأوصاف األنشطة
التي يتم االضطالع بھا في المباني المحددة ،في غضون
 ١٨٠يوما ً من بدء نفاذ البروتوكول اإلضافي.
حصول الوكالة على معلومات محدَّثة على األقل سنويا ً
)بحلول  ١٥أيار/مايو( تعبر عن التغيرات في ھيكل كل
موقع واستخدامه ،بما في ذلك خريطة محدَّثة للموقع
ومعلومات محدثة عن األنشطة المضطلع بھا في المباني
المقامة في الموقع ،وكذلك معلومات كاملة ودقيقة عن
جميع المواقع الجديدة.

-٦

البروتوكول
اإلضافي

الفقرة الفرعية أ ’‘٣
من المادة ٢؛
٣

البروتوكول
اإلضافي

الفقرة الفرعية أ ’‘٣
من المادة ٢؛
٣

األولية والمحدَّ ثة بشأن األنشطة المرتبطة بدورة الوقود النووي
إعالنات الدول َّ

باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة بالمواد النووية والمرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق ،تق ِّدم الدول ة أيض ا ً
إعالن ات َّأولي ة بموج ب البروتوك ول اإلض افي لمس اعدة الوكال ة عل ى تقي يم اكتم ال إعالن ات الدول ة .و ُتكتس ب
الق درات النووي ة بط ريقتين رئيس يتين (١ :التط وير ال وطني م ن خ الل البح وث ،و (٢اس تيراد التكنولوجي ا
والقدرات من الخارج .ويستند تقييم اكتمال إعالنات الدولة إلى تقييم لمدى اتساق المعلومات المق َّدمة من الدول ة
وجمي ع المعلوم ات األخ رى الت ي تحص ل عليھ ا الوكال ة .وتس اعد اإلعالن ات المق َّدم ة بموج ب البروتوك ول
اإلضافي على توسيع فھم الوكالة للبرنامج النووي للدولة بما يتجاوز األنشطة الت ي تنط وي مباش رة عل ى م واد

٣٤

نووية وتشمل أنشطة أخرى مرتبطة بدورة الوقود النووي التي تش ِّكل جزءاً ال يتجزأ م ن التق دم التكنول وجي –
البح ث والتط وير ،والتص نيع ،وعملي ات االس تيراد والتص دير المرتبط ة بالمج ال الن ووي .وتس اعد أيض ا ً
المعلومات المق َّدمة بشأن عمليات االستيراد والتصدير وبشأن الشراكات الدولية ،الوكالة على بلورة فھ م أفض ل
للقدرات النووية لدى الدول األخرى.
األولية التي يناقشھا ھذا القس م إل ى الوكال ة ف ي غض ون  ١٨٠يوم ا ً بع د ب دء نف اذ
ويجب تقديم جميع اإلعالنات َّ
البروتوكول اإلضافي ،بما يعكس الوضع في الدولة في أي موعد واق ع ب ين ت اريخ ب دء النف اذ وبع د  ١٨٠يوم ا ً
من بدء النفاذ .وتق َّدم بحلول  ١٥مايو/أيار تحديثات تغطي السنة التقويمية السابقة.
 -١-٦أنشطة البحث والتطوير المرتبطة ب دورة الوق ود الن ووي غي ر المنطوي ة عل ى م واد نووي ة
واألماكن المتصلة بھا
يتطلب تطوير قدرات دورة الوقود النووي بحثا ً وتطويراً ال يشمل في كثير م ن األحي ان اس تخدام م واد نووي ة.
وتقضي الفقرة الفرعية أ ’ ‘١من المادة  ٢من الوثيقة  INFCIRC/540باإلعالن للوكالة عن ك ل أنش طة البح ث
والتطوير المرتبطة بدورة الوقود النووي وغير المنطوية على مواد نووية والمضطلع بھا في أي بقع ة وتت ولى
الدولة تمويلھا أو – بالتحديد – ترخيصھا أو مراقبتھا ،أو المض طلع بھ ا نياب ة عنھ ا ،وتح ديث تل ك المعلوم ات
سنويا ً.
وباإلض افة إل ى م ا س بق ،تقتض ي الفق رة الفرعي ة ب ’ ‘١م ن الم ادة  ٢م ن ال دول أن "تب ذل ك ل جھ د معق ول"
لإلعالن عن المعلومات المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير المرتبطة بدورة الوقود النووي وغير المنطوية عل ى
مواد نووية والتي ال تمولھا الحكومة أو ترعاھا ،والمرتبطة تحديداً باإلثراء أو إعادة معالجة الوقود الن ووي أو
معالجة النفايات المتوسطة اإلش عاع أو القوي ة اإلش عاع المحتوي ة عل ى بلوتوني وم أو يوراني وم ش ديد اإلث راء أو
يورانيوم –  .٢٣٣وفي حال وجود شكوك بشأن اإلبالغ عن نشاط مح َّدد من أنشطة البح ث والتط وير بموج ب
الفقرة الفرعية أ ’ ‘١أو أ ’ ‘٢من المادة  ،٢ينبغي أن تتشاور السلطة الحكومية أو اإلقليمية مع الوكالة.
وتش مل المعلوم ات الواج ب تق ديمھا بش أن أنش طة البح ث والتط وير المرتبط ة ب دورة الوق ود الن ووي م ا يل ي:
وصف للبحث وأھدافه والمنظمات أو األفراد الذين يضطلعون به ،ومكانه .ويمكن أن تك ون ھن اك ح االت ُتنف ذ
فيھا أنشطة بحث وتطوير في عدة أماكن ،بل وربما ف ي دول أخ رى ،أو م ن جان ب ع دة منظم ات .وينبغ ي أن
يشمل اإلعالن بنداً منفصالً بشأن ك ل منظم ة وأم اكن إج راء األنش طة ،بم ا ف ي ذل ك األم اكن الواقع ة ف ي دول
أخرى.
المادة  ٢من الوثيقة
تزود ]الدولة[ الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
أ– ِّ
’ ‘١وصف عام ألنشطة البحوث اإلنمائية المتعلقة بدورة الوقود النووي والتي ال تنطوي على مواد نووية والمض طلع بھ ا ف ي أي
بقعة والتي تتولى ]الدولة[ تمويلھا أو – بالتحديد – ترخيص ھا أو مراقبتھ ا ،أو المض طلع بھ ا نياب ة عنھ ا؛ ومعلوم ات تح ِّدد مك ان
تلك األنشطة.
ب -تبذل ]الدولة[ كل جھد معقول من أجل تزويد الوكالة بالمعلومات التالية:
’ ‘١وصف ع ام ألنش طة البح وث اإلنمائي ة المتعلق ة ب دورة الوق ود الن ووي الت ي ال تنط وي عل ى م واد نووي ة وتتص ل عل ى وج ه
التحديد باإلثراء وإعادة معالجة الوقود الن ووي أو معالج ة النفاي ات المتوس طة أو القوي ة اإلش عاع الت ي تحت وي عل ى بلوتوني وم أو
يوراني وم ش ديد اإلث راء أو يوراني وم –  ،٢٣٣المض طلع بھ ا ف ي أي بقع ة داخ ل ]الدول ة[ ولك ن ال تت ولى ]الدول ة[ تمويلھ ا أو –
بالتحديد – ترخيصھا أو مراقبتھا ،أو المضطلع بھا نيابة عنھا؛ ومعلومات تح ِّدد مكان تل ك األنش طة .وألغ راض ھ ذه الفق رة ف إن
مصطلح "معالجة" النفايات المتوسطة أو القوية اإلشعاع ال يشمل عمليات إعادة تعبئة النفاي ات أو عملي ات تكييفھ ا غي ر المنطوي ة
على فصل العناصر ،من أجل خزن النفايات أو التخلص منھا.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
أ– تق ِّدم ]الدولة[ للوكالة المعلومات المحدَّدة ف ي الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘١والفق رة الفرعي ة ب ’ ‘١م ن الم ادة  ... ٢ف ي غض ون ١٨٠
يوما ً من بدء النفاذ.
INFCIRC/540

٣٥

 -٢-٦األنشطة المرتبطة بالمجال النووي المحددة في المرفق األول من البروتوكول اإلضافي
تحت اج معالج ة الم واد النووي ة واس تخدامھا مع دات وتكنولوجي ا بعض ھا مص مم خصيص ا ً لالس تخدام ف ي دورة
الوقود النووي ،بينما تستخدم أنواع أخرى ألغراض دورة الوقود النووي والتطبيقات األخرى عل ى ح د س واء.
ويتطل ب البروتوك ول اإلض افي م ن الدول ة أن تعل ن ع ن حج م العملي ات ومك ان األنش طة المح ددة ف ي المرف ق
األول من الوثيقة  .INFCIRC/540وتشمل ھذه األنشطة صنع الم واد والمع دات وال ُنظم الخاص ة ب دورة الوق ود
النووي ،وتقارن الوكالة حج م العملي ات م ع احتياج ات الدول ة وعملي ات التص دير المعلن ة إل ى ال دول األخ رى،
األول ي بموج ب البروتوك ول
بتك وين ص ورة أفض ل ع ن األنش طة والتج ارة النووي ة .ويمك ن ف ي اإلع الن َّ
اإلضافي )الذي يق َّدم اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ البروتوك ول( وص ف حج م العملي ات باعتب اره مجم وع اإلنت اج
خ الل األش ھر االثن ي عش ر الس ابقة ،أو الق درة اإلنتاجي ة وم دى اس تخدام تل ك الق درة بص فة عام ة .وإذا ك ان
النشاط قائما ً في موقع ،ينبغي أن يشير اإلعالن إلى رم ز المرف ق أو المك ان الواق ع خ ارج المرف ق ذي الص لة.
ودون اإلخالل بالمادة  ١٦من الوثيقة  ،INFCIRC/540يجوز للدول أن تق ِّدم معلومات ع ن أنش طة غي ر مح َّددة
ف ي الم رفقين األول والث اني بالوثيق ة  ،INFCIRC/540مث ل إنت اج التريتي وم ،والبريلي وم الفل زي ،والب ورون –
 .١٠وي نص البرتوك ول اإلض افي عل ى أن تق ِّدم الدول ة معلوم ات طوعي ة ف ي إعالناتھ ا المق َّدم ة بموج ب
البروتوكول اإلضافي.
المادة  ٢من الوثيقة
تزود الدولة الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
أِّ -
’ ‘٤وصف لحجم العمليات المنفذة في كل مكان يشارك في األنشطة المحددة في المرفق األول بھذا البروتوكول.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
أ– تق ِّدم ]الدولة[ للوكالة المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ ’ ‘٤من المادة  ... ٢في غضون  ١٨٠يوما ً من بدء النفاذ.
INFCIRC/540

 -٣-٦المناجم ومحطات التركيز
األولي المق َّدم بموجب البروتوك ول اإلض افي ،يج ب تق ديم معلوم ات بش أن من اجم اليوراني وم
في إطار اإلعالن َّ
ومحطات تركيز اليورانيوم والثوريوم العاملة والمغلقة .ويساعد ذلك الوكالة عل ى فھ م أم ور م ن قبي ل مجم وع
أرص دة الم واد النووي ة ف ي الدول ة ،وق درة الدول ة عل ى إنت اج م واد مص درية ،واالتس اق ب ين مس تويات إنت اج
اليورانيوم أو الثوريوم واستخدامھما في الدولة وتصديرھما خارج الدولة .وينبغي اإلعالن ع ن أنش طة التع دين
التي تنتج اليورانيوم أو الثوريوم كمنتج فرعي .وينبغي اإلعالن عن المناجم المغلقة بصورة دائمة في اإلع الن
األولي بما يشير إلى حالتھا التشغيلية وقدرتھا اإلنتاجية الصفرية.
َّ
ويمكن للوكالة أن تطلب معلومات عن اإلنتاج السنوي الراھن في منجم بعين ه أو محط ة تركي ز بعينھ ا ،ويج ب
على الدول أن تستجيب لتلك الطلبات في غض ون  ٦٠يوم ا ً م ن اس تالمھا .وإذا ك ان الم نجم أو محط ة التركي ز
في موقع ،ينبغي اإلشارة إلى رمز المكان الواقع خارج المرفق أو المرفق ذي الصلة كج زء م ن المك ان .وم ن
المفيد جداً لتقييم المعلومات ال ذي تجري ه الوكال ة تق ديم خريط ة مش روحة تب يِّن األم اكن المعلن ة بموج ب الفق رة
الفرعية أ ’ ‘٥من المادة .٢

٣٦

المادة  ٢من الوثيقة INFCIRC/540
تزود الدولة الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
أ– ِّ
ِّ
’ ‘٥معلوم ات تح دد مك ان من اجم ومص انع تركي ز اليوراني وم وحالتھ ا التش غيلية وق درتھا اإلنتاجي ة التقديري ة الس نوية واإلنت اج
السنوي الراھن لتل ك المن اجم والمص انع بالنس بة ]للدول ة[ كك ل .وبن ا ًء عل ى طل ب الوكال ة ت ذكر ]الدول ة[ اإلنت اج الس نوي ال راھن
لمنجم بعينه أو لمصنع تركيز بعينه .وال يستلزم تقديم تلك المعلومات إجراء حصر مفصل للمواد النووية.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
ً
أ– تق ِّدم ]الدولة[ للوكالة المعلومات المحددة في الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘٥م ن الم ادة  ... ،٢ف ي غض ون  ١٨٠يوم ا م ن ب دء نف اذ ھ ذا
البروتوكول.

 -٤-٦خطط التطوير النووي
يستغرق تطوير دورة الوقود النووي وقتا ً طويالً ،ويتطلب ذل ك تخطيط ا ً ودراس ة متأني ة .ويش مل تقي يم الوكال ة
للبرنامج النووي لكل دولة تقييما ً ألنشطة الدولة في سياق خططھا األطول أجالً .ويلزم من كل دول ة ،م ن أج ل
مس اعدة الوكال ة ف ي ھ ذا التقي يم ،أن تق ِّدم إعالن ا ً بش أن خطتھ ا العش رية المعتم دة المتعلق ة بأعم ال التط وير
المرتبطة بدورة الوقود النووي ،وتقديم تحديثات س نوية بش أنھا .وينبغ ي أن يُع ِّب ر اإلع الن ع ن خط ط التط وير
النووي الحكومية الرسمية المعتمدة من السلطات المختصة في الدولة).(١٣
الفقرة أ من المادة  ٢من الوثيقة
’ ‘١٠الخطط العامة لفترة السنوات العشر التالية فيما يخص تط وير دورة الوق ود الن ووي )بم ا ف ي ذل ك أنش طة البح وث اإلنمائي ة
المزمعة المتعلقة بدورة الوقود النووي( عندما تعتمدھا السلطات المالئمة في ]الدولة[.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
ً
أ– تق ِّدم ]الدولة[ للوكالة المعلومات المحددة في الفقرة الفرعي ة أ ’ ‘١٠م ن الم ادة  ... ٢ف ي غض ون  ١٨٠يوم ا م ن ب دء نف اذ ھ ذا
البروتوكول.
INFCIRC/540

 -٥-٦عمليات تصدير معدات ومواد غير نووية محددة واستيرادھا
يمكن للدولة أن تكتسب قدرات تقنية ع ن طري ق اس تيراد التكنولوجي ا والم واد م ن الخ ارج .وتعل ن للوكال ة ك ل
ثالثة أشھر ،بموجب بروتوكول إضافي ،معلومات عن عمليات تصدير المفردات ف ي المج االت المس رودة ف ي
المرفق الثاني من الوثيقة  ،INFCIRC/540لتيسير فھم الوكالة للبرنامج النووي الكامل للدولة ،ولتك وين ص ورة
أش مل بش أن األنش طة النووي ة ف ي ال دول األخ رى .ويمك ن للوكال ة أن تطل ب م ن ال دول المس توردة تأكي د
المعلومات التي تحصل عليھا الوكالة بشأن التصدير إلى ذلك البل د) .(١٤ويج ب أيض ا ً عل ى الدول ة المص درة أن
ُتبلغ عن المكان الذي ستستخدم فيه المعدات أو المواد المص َّدرة في الدولة المستقبلة.
ويمك ن لل دول أيض ا ً أن ت زود الوكال ة طوعي ا ً بمعلوم ات ومعاين ات تتج اوز م ا يقتض يه اتف اق الض مانات أو
البروتوكول اإلض افي .وم ن أمثل ة الت وفير الط وعي للمعلوم ات نظ ام التبلي غ الط وعي المب يَّن ف ي القس م -١-٣
أعاله.
المادة  ٢من الوثيقة
تزود الدولة الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
أ– ِّ
’ ‘٩معلومات بشأن األنواع المحدَّدة من المعدات والمواد غير النووية المسرودة في المرفق الثاني:
)أ( بالنسبة لك ل عملي ة تص دير خ ارج ]الدول ة[ لتل ك المع دات والم واد :ھويتھ ا ،وكمياتھ ا ،ومك ان اس تخدامھا المزم ع ف ي الدول ة
المتلقية ،وتاريخ التصدير أو تاريخ التصدير المتوقع حسب االقتضاء؛
INFCIRC/540

) (١٣ھذه السلطة ھي في كثير من األحيان الوكالة الحكومية المسؤولية عن إنتاج الطاقة في الدولة ،مثل وزارة الطاقة أو وزارة الموارد الطبيعية.
) (١٤إذا لم تطلب الوكالة تقديم معلومات في فصل معيَّن من السنة ،ال يتعيَّن على الوكالة تقديم إعالن بموجب الفق رة الفرعي ة أ ’) ‘٩ب( م ن الم ادة
 ٢من الوثيقة .INFCIRC/540

٣٧

)ب( بنا ًء على طلب محدَّد تقدمه الوكالة ،تأكيد ُتوفره ]الدولة[ ،باعتبارھا دولة مستوردة ،للمعلومات التي تقدمھا دولة أخ رى إل ى
الوكالة بشأن تصدير مثل ھذه المعدات والمواد إلى ]الدولة[.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
د– تق ِّدم ]الدولة[ للوكالة كل ثالثة شھور المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية أ ’) ‘٩أ( م ن الم ادة  .٢وتق دَّم ھ ذه المعلوم ات ف ي
غضون  ٦٠يوما ً من تاريخ انتھاء فترة الثالثة شھور.
ز– تق ِّدم ]الدولة[ للوكالة المعلومات المذكورة في الفقرة الفرعية أ ’) ‘٩ب( من المادة في غضون  ٦٠يوما ً من الطلب المق دَّم م ن
الوكالة.

 -٦-٦تحديث اإلعالنات المقدَّ مة بمقتض ى البروتوك ول اإلض افي بش أن األنش طة المرتبط ة ب دورة
الوقود النووي في الدولة
يجب على الدول المرتبطة ببروتوكول إضافي نافذ أن تق ِّدم كل سنة إعالنا ً محدثا ً ،بما في ذل ك معلوم ات بش أن
أنشطة البح ث والتط وير المرتبط ة ب دورة الوق ود الن ووي غي ر المنطوي ة عل ى م واد نووي ة ،وأنش طة التص نيع
وخطة الدولة التي تستغرق عشر سنوات من أج ل التط وير الن ووي .ويج ب أيض ا ً تح ديث المعلوم ات المتعلق ة
بمكان من اجم اليوراني وم ومحط ات تركي ز اليوراني وم والثوري وم وحالتھ ا التش غيلية وق درتھا اإلنتاجي ة .ويج ب
األولي المق َّدم بموج ب البروتوك ول اإلض افي ،ويج ب اإلع الن
بصورة أساسية تحديث كل ما يرد في اإلعالن َّ
في التحديث عن أي أنشطة يمكن اإلبالغ عنھا وتكون قد وقعت أثناء السنة السابقة .وإذا لم يكن لدى الدول ة م ا
تعلن عنه بموجب مادة معيَّنة ،ينبغي أن تشير الدولة إلى ذلك عن طريق ذك ر ’ال ش يء يُعل ن عن ه‘ فيم ا يتعل ق
بذلك البند من اإلعالن .ويجب تقديم اإلعالن المحدث بموجب البروتوكول اإلضافي بحل ول  ١٥أيار/م ايو ع ن
الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة.
وفيما يتعل ق باإلعالن ات المرتبط ة بأنش طة المرف ق األول بموج ب الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘٤م ن الم ادة  ،٢إذا ك ان
موقع قد توقف عن إجراء أنشطة المرفق األول ،ينبغي تق ديم إع الن نھ ائي ف ي ص دد ذل ك ،وال يل زم تق ديم أي
إعالنات إضافية ما لم تستأنف األنشطة المدرجة في المرفق األول.
ب من المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
تق ِّدم ]الدولة[ للوكال ة ،بحل ول  ١٥أيار/م ايو م ن ك ل ع ام ،اس تيفاءات للمعلوم ات المح دَّدة ف ي الفق رات الفرعي ة أ ’ ،‘١وأ ’ ،‘٣وأ
’ ،‘٤وأ ’ ،‘٥وأ ’) ‘٦أ( ،وأ ’ ،‘٧وأ ’ ‘١٠والفقرة الفرعية ب ’ ‘١من المادة  ٢عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية الس ابقة .وإذا
لم تكن ھناك أي تغييرات قد طرأت على المعلومات السابق تقديمھا ،أوضحت ]الدولة[ ذلك.

 -٧-٦نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
تنطبق على ما يلي:
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
:INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
األولية والمستوفاة من الدولة بشأن أنشطتھا المرتبطة بدورة الوقود النووي
اإلعالنات َّ
تزويد الوكالة بمعلومات كاملة وصحيحة وفي
الوقت المناسب بشأن أنشطة البحث والتطوير
المرتبطة بدورة الوقود النووي غير المنطوية على
مواد نووية ،وحجم العمليات في كل مكان مشارك
في أنشطة نووية محددة في المرفق  ١من الوثيقة
 ،INFCIRC/540وخطط التطوير النووي،
بمستوى التفصيل المفيد لتقييم التماسك واالتساق
الداخلي ،واالتساق مع كافة المعلومات األخرى
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البروتوكول اإلضافي

الفقرات الفرعية أ
’ ،‘١وأ ’ ،‘٤وأ ’‘١٠
من المادة ٢
الفقرة الفرعية ب ’‘١
من المادة ،٢
المادة ٣

تنطبق على ما يلي:
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
:INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
التي تحصل عليھا الوكالة.
تزويد الوكالة بمعلومات كاملة وصحيحة وفي
الوقت المناسب بشأن جميع مناجم اليورانيوم
ومحطات تركيز اليورانيوم والثوريوم ،وحالتھا.

البروتوكول اإلضافي

تزويد الوكالة ،كل ثالثة أشھر ،بمعلومات كاملة
وصحيحة وفي الوقت المناسب عن كل عمليات
تصدير مفردات مدرجة في المرفق الثاني للوثيقة
 .INFCIRC/540وتزويد الوكالة ،في غضون ٦٠
يوما ً من تلقي طلب منھا ،بمعلومات عن عمليات
استيراد مفردات مدرجة في المرفق الثاني.

البروتوكول اإلضافي

تقديم استيفاءات كاملة وصحيحة لإلعالنات
المتعلقة بأنشطة البحث والتطوير ذات الصلة
]الفقرة الفرعية أ ’ ،‘١وب ’ ‘١من المادة ،[٢
وأنشطة التصنيع ]الفقرة الفرعية أ ’ ‘٤من المادة
 ،[٢وتعدين اليورانيوم ومحطات تركيز اليورانيوم
والثوريوم ]الفقرة الفرعية أ ’ ‘٥من المادة ،[٢
وخطط التطوير النووي ]الفقرة الفرعية أ ’ ‘١٠من
المادة  [٢بحلول  ١٥أيار/مايو من كل عام ،عن
الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة ،لتمكين
الوكالة من تقييم استمرار التماسك واالتساق
الداخلي واالتساق مع سائر المعلومات المتاحة
للوكالة.

البروتوكول اإلضافي

الفقرات الفرعية أ
’ ،‘١وأ ’ ‘٤وأ ’ ‘٥وأ
’ ‘١٠من المادة ،٢
والفقرة ب من المادة
.٣

تلقي الوكالة إعالنا ً كامالً من الدولة ،بما يشمل كل
مادة من المواد ذات الصلة ،مع تقديم معلومات
مستوفاة ،واستخدام عبارة ’ال شيء يعلن عنه‘ أو
’لم يطرأ تغيير‘ حسب االقتضاء.

البروتوكول اإلضافي

٣
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الفقرة الفرعية أ ’‘٥
من المادة ،٢
المادة ٣
الفقرة الفرعية أ ’‘٩
من المادة ٢
٣

التغيرات في أرصدة المواد النووية ،وعمليات تصديرھا واستيرادھا

األولية المق َّدمة من الدول الوكالة على تحدي د رص يد الم واد النووي ة وتقي يم البرن امج الن ووي
تساعد المعلومات َّ
األولية إلى الوكالة من أج ل تيس ير التحق ق المس تمر وعملي ات التقي يم.
للدولة .ويجب تقديم تحديثات للمعلومات َّ
ويي ِّس ر تق ديم معلوم ات ص حيحة وف ي الوق ت المناس ب وكامل ة ومس توفاة اس تخدام ت دابير م ن قبي ل عملي ات
التفت يش العش وائي المف اجئ والرص د م ن بُع د ،ويمك ن أن يس اعد أيض ا ً عل ى الح د م ن ح االت التس اؤالت أو
األولي ة
التض اربات ف ي اإلعالن ات المقدم ة بموج ب البروتوك ول اإلض افي .ويج ب تح ديث ك ل المعلوم ات َّ
المق َّدمة من الدولة.
 -١-٧التغيرات في الرصيد وتقارير حصر المواد
يتغيَّر رصيد المواد النووية باستمرار في بعض المرافق في ظل تح رك الم واد خ الل المرف ق ،وتغ ُّي ر المك ان،
والش كل والتركي ز ف ي بع ض األحي ان .ويتغ َّي ر الرص يد أيض ا ً نظ راً لنق ل الم واد م ن منطق ة م ن من اطق قي اس
الم واد النووي ة إل ى منطق ة أخ رى ،أو اس تيرادھا م ن الخ ارج أو تص ديرھا م ن الدول ة .وتبل غ الوكال ة بھ ذه
٣٩

التغي رات ف ي ’تقري ر التغ ُّي ر ف ي الرص يد‘ .وتتطل ب تقني ات زي ادة فعالي ة الض مانات وكفاءاتھ ا ،مث ل عملي ات
التفت يش المف اجئ و ُنظ م الرص د الغي ابي ،تتب ع التغي رات الت ي تط رأ عل ى الرص يد وتس جيلھا بدق ة متناھي ة
وبصورة متكررة ،حتى يتسنى تزويد المفتشين لدى وصولھم بتقارير ُتعبِّر عن الحالة الفعلية في المرفق.
وتتثب ت عملي ة الج رد الم ادي لمخ زون الم واد النووي ة ف ي منطق ة قي اس الم واد النووي ة م ن ص حة المعلوم ات
المقيَّدة في سجالت الحصر ،وتشمل عملية لكشف االختالفات وحسمھا ،وھ ي عملي ة يُطل ق عليھ ا اس م ’إغ الق
الرصيد المادي‘ .وعند إجراء ج رد للمخ زون الم ادي ،ي تم حص ر وقي اس جمي ع الم واد النووي ة الموج ودة ف ي
منطق ة قي اس الم واد النووي ة )أو عين ة س ليمة إحص ائيا ً تمث ل كام ل مخ زون تل ك الم واد( ،وتق ارن النت ائج م ع
المخ زون وفق ا ً لس جالت حص ر الم واد النووي ة )وھ و م ا يع رف باس م ’الج رد ال دفتري‘( .وتق يَّم الف روق ب ين
االثنين ،ويتوقع وجود بعض الفروق في المرافق التي تحتوي على مواد في حالة سائبة ،نتيج ة لمعالج ة الم واد
وأوجه عدم التيقن التي ينط وي عليھ ا القي اس ،ولك ن الف روق الھام ة إحص ائيا ً يمك ن أن تش ير إل ى فق دان م واد
نووي ة أو س رقتھا أو تحريفھ ا ،ويج ب التحقي ق فيھ ا وتس ويتھا .وتق َّدم نت ائج عملي ة تقي يم الرص يد الم ادي ف ي
’تقرير حصر المواد‘ مصحوبة بنتائج الجرد المادي في قائمة الجرد المادي.
الفقرة  ٦٣من الوثيقة
ينبغي أن ينص االتفاق على قيام الدولة بتزويد الوكالة ،بصدد كل من مواقع جرد المواد ،بالتقارير الحسابية التالية:
)أ( تقارير عن تغيُّرات العھدة تبين جميع التغيرات التي طرأت على عھدة المواد النووي ة .وترس ل ھ ذه التق ارير ف ي أس رع وق ت
ممكن ،وعلى أي حال في غضون ثالثين يوما ً بعد نھاية الشھر الذي حدثت فيه أو تقررت فيه التغيُّرات المذكورة؛
)ب( تقارير عن جرد المواد تصف رصيد العھدة المادية باالستناد إلى جرد مادي للم واد النووي ة الموج ودة فع الً ف ي موق ع ج رد
المواد .وترسل ھذه التقارير في أسرع وقت ممكن ،وعلى أي حال في غضون  ٣٠يوما ً بعد الجرد المادي.
وتوضع ھذه التقارير على أساس المعلومات المتاحة في تاريخ إعداد التقارير ذاتھا ،مع إمك ان تص ويبھا ف ي ت اريخ الح ق حس ب
المطلوب.
الفقرة  ٦٤من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تحدَّد تقارير تغيُرات العھدة ،بصدد كل دفعة من المواد النووية ،ھوية ھذه المواد وبيانات الدفع ة،
وتاريخ تغيُّر العھدة ،كما تح ِّدد ،تبع ا ً لمقتض ى الح ال ،موق ع ج رد الم واد المر ِّس ل وموق ع ج رد الم واد المتلق ي أو الجھ ة المرس ل
إليھا .وترفق ھذه التقارير بتعليقات دقيقة:
)أ( تشرح تغيُّرات العھدة ،على أساس بيانات التشغيل الواردة في سجالت العمليات المقدَّمة بمقتضى المادة ) ٥٨أ( أعاله؛
)ب( وتصف ،وفقا ً للمنصوص عليه في الترتيبات الفرعية ،برنامج العمليات المتوقع ،وال سيما عمليات الجرد المادي.
الفقرة  ٦٥من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على وجوب قيام الدولة باإلبالغ عن كل تغيُّر في العھدة ،وكل تعديل فيھا أو تصويب لھا ،إما دوريا ً عل ى
شكل قائمة جامعة ،وإم ا بش أن ك ل واقع ة عل ى ح دة .وي تم اإلب الغ ع ن تغ ُّي رات العھ دة بص دد ك ل دفع ة عل ى ح دة؛ عل ى أن ف ي
اإلمكان ،وفقا ً لما تنص عليه الترتيبات الفرعية ،أن ُتجمع التغي رات الزھي دة ،مث ل العين ات الت ي تؤخ ذ بقص د تحليلھ ا ،بحي ث ي تم
اإلبالغ عنھا بوصفھا تغيّراً واحداً في العھدة.
الفقرة  ٦٧من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تقارير العھدة المادية تنطوي ،ما لم تتفق الدولة والوكالة على خالف ذلك ،على البنود التالية:
)أ( العھدة المادية البدئية؛
)ب( تغيُّرات العھدة )مع البدء بحاالت الزيادة ،ثم االنتقال إلى حاالت النقصان(؛
)ج( العھدة الدفترية النھائية؛
)د( الفوارق بين سجالت الشاحن وسجالت المستلم؛
)ھـ( العھدة الدفترية النھائية المعدلة؛
)و( العھدة المادية النھائية؛
)ز( المواد غير المعلَّلة.
ً
ويجب أن يرفق ،بكل تقري ر ع ن رص يد الم واد ،كش ف بالعھ دة المادي ة ي ورد جمي ع ال دفعات ك ال عل ى ح دة ويح ِّدد ھوي ة الم واد
وبيانات الدفعة لكل دفعة على حدة.
البند  -٢-٤-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
]تقدَّم التقارير المذكورة أعاله في الفقرتين  ٦٥و ٦٧من الوثيقة  ... [INFCIRC/153في أقرب وقت ممكن ،عل ى أالّ يتج اوز ذل ك
 ٣٠يوما ً من نھاية الشھر الذي يحدث فيه تغير في المخزون أو يتم فيه إجراء جرد للمخزون المادي.
INFCIRC/153
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 -٢-٧رفع الضمانات
األولي للمخ زون )أو كإض افة لج رد المخ زون( قب ل
يجب إبالغ الوكالة بجميع المواد النووية كجزء من الجرد َّ
أن تصبح المواد النووية مؤھلة لرفع الض مانات عنھ ا .وي نص اتف اق الض مانات الش املة عل ى رف ع الض مانات
بنا ًء على قرار من الوكالة عندما تفي المواد بشروط صارمة معيَّنة .ويجوز للوكالة أن تقرِّ ر أن المواد النووي ة
قد استھلكت ،وھو ما يسمح برفع الضمانات عنھا .ويجوز للوكال ة أيض ا ً أن تق رِّ ر أن الم واد النووي ة ق د خ ِّفف ت
أو أص بحت غي ر قابل ة لالس تخالص عملي ا ً ول م تع د "ص الحة لالس تعمال ف ي أي نش اط ن ووي ذي مغ زى م ن
زاوية الضمانات" .ويسجَّ ل رفع الضمانات كتغيُّر في الرصيد.
الفقرة  ١١من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على رفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات المنصوص عليھا فيه متى ق ررت الوكال ة أن
ھذه المواد قد استھلكت ،أو أنھا قد بلغت من التشعيع درجة لم تعد معھا صالحة لالستعمال في أي نشاط نووي ھام من وجه نظ ر
الضمانات أو أنھا قد أصبحت عمليا ً غير قابلة لالستصالح.
الفقرة  ١٣من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أنه ،إذا كانت الدولة تود أن تستخدم مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب االتف اق ف ي أنش طة غي ر
نووية ،مثل إنتاج السبائك أو الخزفي ات ،فيج ب أن تتف ق م ع الوكال ة عل ى الظ روف الت ي يمك ن فيھ ا رف ع الض مانات ع ن الم واد
النووية المذكورة.
الفقرة  ٣٥من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن الضمانات المطبَّقة بموجبه على المواد النووية الخاض عة للض مانات المنص وص عليھ ا في ه ترف ع
في الظروف المحددة في الفقرة  . ١١أما إذا لم تتو َّفر الظروف المحدَّدة في تلك الفقرة ،واعتبرت الدول ة رغ م ذل ك أن استص الح
المواد النووية الخاضعة للضمانات ،الموجودة في النفايات التي ستعالج ،ليس في الوقت الراھن عمليا ً أو مرغوب ا ً ب ه ،ف إن الدول ة
والوكال ة تتش اوران بش أن ت دابير الض مانات المناس بة الت ي يج ب تطبيقھ ا .وينبغ ي أيض ا ً أن ي نص االتف اق عل ى أن الض مانات
المطبَّقة بموجبه على المواد النووية سترفع في الظروف المحددة في الفقرة  ،١٣شريطة أن تتفق الدول ة والوكال ة عل ى أن الم واد
النووية المذكورة ليست عمليا ً قابلة لالستصالح.

وعم الً ب البروتوكول اإلض افي ،يج ب أن تق ِّدم ال دول معلوم ات ع ن التغيي رات الت ي تط رأ عل ى المك ان أو
المعالجة اإلضافية للنفايات المتوسطة اإلش عاع أو القوي ة اإلش عاع المحتوي ة عل ى بلوتوني وم أو يوراني وم ش ديد
اإلثراء أو يورانيوم –  ٢٣٣وتك ون الض مانات ق د رفع ت عنھ ا .وتق َّدم ھ ذه المعلوم ات كج زء م ن اس تيفاءات
األولي )م ا ل م توج د
اإلعالن المق َّدم بموجب البروتوكول اإلضافي ،حسب اللزوم ،ولكنھا ال ُتدرج في اإلعالن َّ
تلك الخط ط المتعلق ة بالمعالج ة اإلض افية ف ي موع د ب دء نف اذ البروتوك ول اإلض افي( .ويتع يَّن تق ديم معلوم ات
مستوفاة ،بما يشمل عبارة ’ال شيء يُعلن عنه‘ أو ’لم يطرأ أي تغيير‘ في كل إعالن سنوي الحق.
الفقرة أ من المادة  ٢من الوثيقة INFCIRC/540
أ– تزويِّد ]الدولة[ الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
’ ‘٨معلومات بشأن المكان أو المعالجة اإلضافية للنفايات المتوس طة أو القوي ة اإلش عاع الت ي تحت وي عل ى بلوتوني وم أو يوراني وم
شديد اإلثراء )أو يورانيوم –  ٢٣٣والتي رفعت عنھ ا الض مانات بمقتض ى ]الفق رة  ١١م ن الوثيق ة  .[INFCIRC/153وألغ راض
ھذه الفقرة فإن عبارة "المعالجة اإلضافية" ال تشمل عمليات إعادة تعبئة النفايات أو عمليات تكييفھا اإلضافي غير المنطوي ة عل ى
فصل العناصر ،من أجل خزن النفايات أو التخلص منھا.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
ً
ھـ -تق ِّدم ]الدولة[ للوكالة المعلومات المحدَّدة في الفقرة الفرعية أ ’ ‘٨من المادة  ٢قبل  ١٨٠يوما م ن إج راء أي معالج ة إض افية،
كما تق ِّدم بحلول  ١٥أيار/مايو من كل عام معلومات عن التغييرات التي تطرأ ف ي المك ان ع ن الفت رة الت ي تغط ي الس نة التقويمي ة
السابقة.

 -٣-٧اإلعفاء من الضمانات
يجوز للدول أن تطل ب إعف اء الم واد النووي ة الت ي تف ي بش روط معيَّن ة م ن الض مانات المفروض ة م ن الوكال ة.
وترد في الفق رتين  ٣٦و ٣٧م ن الوثيق ة  INFCIRC/153الش روط المح َّددة لإلعف اء .وف ي ح ال معالج ة الم واد
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المعفاة ،أو في حال تخزينھا مع المواد الخاض عة للض مانات ،أو إذا كان ت ستص در إل ى خ ارج الدول ة )أي ف ي
حال تغيُّر ملكيتھا( ،يجب على الدولة أن ترتب مع الوكالة إلعادة تطبيق الضمانات .ويتم اإلب الغ ع ن اإلعف اء
م ن الض مانات المفروض ة عل ى الم واد النووي ة ،وك ذلك أي إع ادة لتطبي ق للض مانات ،باعتب اره تغي راً ف ي
الرصيد .وال يلزم أي إبالغ إضافي عن المواد النووية المعفاة التي يتم تصديرھا من دولة إذا كانت ف ي مرحل ة
العبور أو إذا لم تكن ستغيِّر الملكية )مثل حاويات شحن اليورانيوم المستنفد( .وأرسلت أمانة الوكالة إل ى ال دول
في  ٤تموز/يوليه  [١٥] ٢٠٠٠رسالة أوضحت فيھا متطلبات اإلبالغ المتعلقة بعمليات تص دير الم واد النووي ة
المعفاة.
الفقرة  ٣٦من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تقوم الوكالة ،بنا ًء على طلب الدولة ،بإعفاء المواد النووية التالية من الضمانات:
)أ( المواد االنشطارية الخاصة ،حين تستخدم بكميات تساوي جراما ً واحداً أو أقل بوصفھا عناصر استشعار في أجھزة؛
)ب( والمواد النووية المستخدمة في أنشطة غير نووية وفقا ً للفقرة  ١٣أعاله ،حين تكون ھذه المواد قابلة لالستصالح؛
)ج( والبلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم  ٢٣٨بنسبة تركيز تتجاوز .%٨٠
الفقرة  ٣٧من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق عل ى أن تعف ى م ن الض مانات ،بن ا ًء عل ى طل ب الدول ة ،الم واد النووي ة الت ي تك ون خاض عة لھ ا ل وال ھ ذا
اإلعفاء ،شريطة أالّ يتجاوز مجموع المواد النووية المعفاة في الدولة على ھذا النحو ،في أي حين:
)أ( ما مجموعه كيلوجرام واحد من المواد االنشطارية الخاصة المؤلفة من واحد أو أكثر من المواد التالية:
’ ‘١البلوتونيوم؛
’ ‘٢اليورانيوم المثرى بنسبة  (%٢٠) ٠٫٢أو أكثر ،وفي ھذه الحالة يعتبر وزنه الحسابي حصيلة ضرب وزنه بنسبة إثرائه؛
’ ‘٣واليورانيوم المثرى بنسبة أق ل م ن  (%٢٠) ٠٫٢ولكنھ ا أعل ى م ن نس بة إث راء اليوراني وم الطبيع ي ،وف ي ھ ذه الحال ة يعتب ر
وزنه الحسابي حصيلة ضرب وزنه بخمسة أمثال مربع نسبة إثرائه؛
)ب( وم ا مجموع ه عش رة أطن ان متري ة م ن اليوراني وم الطبيع ي واليوراني وم المس تنفد إذا كان ت نس بة اإلث راء تف وق ٠٫٠٠٥
)(%٠٫٥؛
)ج( وعشرين طنا ً متريا ً من اليورانيوم المستنفد إذا كانت نسبة اإلثراء تساوي  (%٠٫٥) ٠٫٠٠٥أو أقل؛
)د( و ٢٠طنا ً متريا ً من الثوريوم؛
أو أي مقادير أعلى يحددھا المجلس على قصد توحيد أساليب التطبيق.
الفقرة  ٣٨من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ي نص االتف اق عل ى أن ه ،إذا كان ت ھن اك م واد نووي ة معف اة م ن الض مانات س تعالج أو تخ َّزن م ع م واد نووي ة خاض عة
للضمانات ،فينبغي النص على أن يعاد تطبيق الضمانات على تلك المواد المعفاة.

ويقض ي البروتوك ول اإلض افي بتق ديم اس تيفاءات س نوية للمعلوم ات المتعلق ة ب المواد المعف اة المعلن ة بموج ب
الفقرة الفرعية أ ’ ‘٧من المادة  ٢من الوثيقة .INFCIRC/540
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
ب– تق ِّدم ]الدولة[ استيفاءات سنوية للمعلومات المحدَّدة في الفقرة الفرعية أ ’ ‘٧من المادة  ٢بحلول  ١٥أيار/مايو عن فت رة الس نة
التقويمية السابقة .وإذا لم تطرأ أي تغييرات ،يشار إلى عدم حدوث أي تغيير.

 -٤-٧عمليات استيراد المواد النووية السابقة على الفقرة الفرعية ) ٣٤ج( وعمليات تصديرھا
يلزم من جميع الدول المرتبطة باتفاق ضمانات شاملة )ومرتبطة أو غير مرتبطة ببروتوك ول كمّي ات ص غيرة(
أن تق ِّدم تقري راً ع ن عملي ات اس تيراد م واد م ا قب ل الفق رة الفرعي ة )٣٤ج( أو تص ديرھا إل ى دول غي ر ح ائزة
ألسلحة نووية م ا ل م تك ن الم ادة مُص ّدرة خصيص ا ً ألغ راض غي ر نووي ة .ووفق ا ً للنص وص النمطي ة لك ٍل م ن
بروتوكول الكمّيات الصغيرة األصلي وبروتوكول الكميات الصغيرة المع ّدل فإن المعلوم ات المُب َل غ عنھ ا بش أن
عمليات استيراد مواد ما قبل الفقرة الفرعية )٣٤ج( وتصديرھا يمكن توحي دھا ،وتق َّدم ف ي تقري ر س نوي .غي ر
أن الوكالة تفضِّل الحصول على تلك المعلومات في غضون  ٣٠يوم ا ً م ن االس تيراد أو التص دير .وتن ا َقش ف ي
القسم  ٥-٧عمليات استيراد المواد النووية السابقة على الفقرة الفرعية )٣٤ج( وتصديرھا.

٤٢

الفقرة  ٣٤من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة األصلي والمعدّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على ما يلي:
لدى تصدير أي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم تبلغ بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة الفرعي ة
)أ(
)ج( أدناه ،تصديراً مباشراً أو غير مباشر ،إلى دولة غير حائزة على أسلحة نووية ،تقوم الدول ة ب إبالغ الوكال ة بمق دار
ھذه المواد وتكوينھا ووجھتھا ،ما لم تكن المواد المذكورة مصدَّرة خصيصا ً ألغراض غير نووية؛
ول دى اس تيراد أي م واد حاوي ة ليورني وم أو ثوري وم ل م تبل غ بع د مرحل ة دورة الوق ود الن ووي الموص وفة ف ي الفق رة
)ب(
الفرعية )ج( أدناه ،تقوم الدولة بإبالغ الوكالة بمق دار ھ ذه الم واد وتكوينھ ا ،م ا ل م تك ن ھ ذه الم واد مس توردة خصيص ا ً
ألغراض غير نووية؛ ....

ويجب اإلبالغ سنوياً ،بموجب البروتوكول اإلضافي ،عن عمليات استيراد مواد ما قبل الفقرة الفرعي ة )٣٤ج(
وعمليات تصديرھا ألغراض غير نووية) .(١٥وتفي بشروط معيّنة.
المادة  ٢من الوثيقة INFCIRC/540
تزوّ د ]الدولة[ الوكالة بإعالن يحتوي على ما يلي:
أ-
معلومات بشأن المواد المصدرية التي لم تصل إلى التركيب والنق اء المناس بين لص نع الوق ود أو إلثرائھ ا إث را ًء نظيري ا ً
’‘٦
وذلك على النحو التالي:
)ب( كميات كل عملية تصدير خارج ]الدولة[ لتلك المواد – خصيصا ً من أجل أغ راض غي ر نووي ة – والتركي ب الكيمي ائي
لتلك المواد ووجھتھا ،عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي:
) (١عشرة أطنان مترية من اليورانيوم ،أو ما مجموعه يتجاوز خالل الع ام عش رة أطن ان متري ة بالنس بة لعملي ات التص دير
المتتابعة خارج ]الدولة[ من اليورانيوم المصدَّر إلى نفس الدولة والتي تقل كمية كل منھا عن عشرة أطنان مترية؛
) (٢عش رين طن ا ً متري ا ً م ن الثوري وم ،أو م ا مجموع ه يتج اوز خ الل الع ام عش رين طن ا ً متري ا ً بالنس بة لعملي ات التص دير
المتتابعة خارج ]الدولة[ من الثوريوم المصدَّر إلى نفس الدولة والتي تقل كمية كل منھا عن عشرين طنا ً مترياً؛
)ج( كميات كل عملية استيراد داخل ]الدولة[ لتلك المواد – خصيصا ً من أج ل أغ راض غي ر نووي ة – والتركي ب الكيمي ائي
لتلك المواد ومكانھا الراھن وأوجه استخدامھا الفعلي أو المُز َمع ،عندما تكون بكميات تتجاوز ما يلي:
) (١عشرة أطنان مترية من اليورانيوم ،أو ما مجموعه يتج اوز خ الل الع ام عش رة أطن ان متري ة بالنس بة لعملي ات اس تيراد
اليورانيوم المتتابعة داخل ]الدولة[ والتي تقل كمية كل منھا عن عشرة أطنان مترية؛
ً
ً
) (٢عش رين طن ا ً متري ا ً م ن الثوري وم ،أو م ا مجموع ه يتج اوز خ الل الع ام عش رين طن ا متري ا بالنس بة لعملي ات اس تيراد
الثوريوم المتتابعة داخل ]الدولة[ والتي تقل كمية كل منھا عن عشرين طنا ً مترياً؛
علما ً بأنه ال يُش َت َرط تقديم معلومات عن مثل ھذه المواد المعتزم استخدامھا استخداما ً غير نووي ،بمج رد بلوغھ ا ش كل اس تخدامھا
النھائي غير النووي.
المادة  ٣من الوثيقة INFCIRC/540
تق ِّدم ]الدولة[ للوكالة ،بحلول  ١٥أيار/مايو من كل ع ام ،المعلوم ات المح دّدة ف ي الفق رتين الف رعيتين أ ’) ‘٦ب( و )ج(
)ج(
من المادة  ٢عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة.

 -٥-٧عمليات النقل الدولي للمواد النووية المحدَّ دة في الفقرة الفرعية )٣٤ج(
تتبّع الوكالة تحرُّ كات المواد النووية بين الدول ،والمشار إليھا ف ي الوثيق ة  INFCIRC/153بأنھ ا ’عملي ات النق ل
الدولية ‘،وتشمل كالً من عمليات االستيراد وعمليات التص دير .وتتح ّق ق الوكال ة م ن أن عملي ات التص دير إل ى
مكان معيَّن في دولة ما تخضع فيھا المواد للضمانات ُتس َت َلم فعليا ً في ذلك المكان وي تم اإلب الغ عنھ ا كج زء م ن
التقرير التالي عن التغ ُّي ر ف ي الرص يد بش أن منطق ة قي اس الم واد النووي ة المتلقي ة .ويج ب عل ى ال دول إخط ار
الوكالة بعمليات النقل المزمعة للمواد النووية خارج الدولة.

) (١٥يُستخدَم الثوريوم مثالً في بعض األحيان كثقل للتوازن في صناعة الطائرات؛ ويلزم اإلبالغ عن أي عملية تصدير ألكثر من عشرين طن ا ً م ن
الثوريوم لھذا الغرض بموجب الفقرة الفرعية أ’ ‘٦من المادة  ٢من الوثيقة .INFCIRC/540

٤٣

الفقرة  ١٢من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة األصلي والمعدّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق ،بصدد المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجبه ،على قيام الدول باإلبالغ عن أي نق ل لھ ذه الم واد إل ى
خارج الدول ،وفقا ً لألحكام الواردة في الفقرات  ٩٢إلى  ٩٤أدناه... .

ويشار إلى نقل المسؤولية عن المواد النووية من الدولة المص ِّدرة إلى الدولة المتلقية في الفق رة  ٩١م ن الوثيق ة
 .INFCIRC/153وال تقع على الدول التي تم ر م ن خاللھ ا الم واد النووي ة إل ى وجھتھ ا النھائي ة أي مس ؤوليات
فيما يتعلّق باإلبالغ عن النقل.
الفقرة  ٩١من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة األصلي والمعدّ ل(
ينبغي أن ينصّ االتف اق عل ى أن ُتع َتب ر الدول ة ھ ي المس ؤولة ع ن الم واد النووي ة الخاض عة للض مانات أو الواج ب إخض اعھا لھ ا
بمقتضاه ،خالل نقلھا دولياً ،ألغراض االتفاق ،في الحالتين التاليتين:
في حالة االستيراد ،منذ اللحظة التي تتو ّقف فيھا مس ؤولية الدول ة المص ِّدرة ع ن الم واد النووي ة الم ذكورة ،ولك ن حت ى
)أ(
ُرسل إليه؛
م
ال
المكان
إلى
المواد
تلك
فيھا
تصل
التي
اللحظة
عن
يتأخر
ال
موعد
َ
وفي حالة التصدير ،حتى اللحظة التي تضطلع فيھا الدولة المستوردة بالمسؤولية عن المواد النووية ،ولكن حت ى موع د
)ب(
المرسل إليه.
ال يتأخر عن اللحظة التي تصل فيھا تلك المواد إلى المكان
َ
وينبغي أن ينص االتفاق على أن تقوم الدولتان المعنيتان بوضع ترتيبات مالئمة لتحديد النقط ة الت ي ي تم عن دھا انتق ال المس ؤولية.
وال يج وز اعتب ار ھ ذه المس ؤولية ع ن الم واد النووي ة واقع ة عل ى ع اتق دول ة م ا لمج رد ك ون الم ادة تعب ر أراض يھا أو مياھھ ا
اإلقليمية ،أو كونھا منقولة تحت علمھا أو في إحدى طائراتھا.

ويتعيَّن تزويد الوكالة بإخطارات بشأن عملي ات النق ل ال دولي ف ي الوق ت المناس ب ال ذي يت يح للمفتش ين التحق ق
من المحتويات ووضع االختام حسب اللزوم .وتقع على الدولة الت ي تص در م واد نووي ة المس ؤولية ع ن التبلي غ
المب ِّكر عن الشحنة .وتيسِّر ھذه اإلخطارات قيام الوكالة بالتحقق من النقل الدولي.
الفقرة  ٩٢من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على وجوب تبليغ الوكالة بأي عملية نق ل معتزم ة إل ى خ ارج الدول ة لم واد نووي ة خاض عة للض مانات إذا
كان وزنھا يتجاوز كيلوغراما ً فعاالً واحداً ،أو إذا كان من المعتزم القيام ،في غض ون ثالث ة أش ھر ،بع دة ش حنات متفرق ة موجھ ة
إلى دولة واحدة بعينھا تزن كل شحنة منھا أقل من كيلوغرام فعال واحد ولكنھا في مجموعھا تتجاوزه .ويج ب أن ي تم ھ ذا التبلي غ
بعد عقد الترتيب ات التعاقدي ة الت ي تفض ي إل ى عملي ة النق ل ،ولك ن – ف ي األح وال العادي ة – قب ل أس بوعين عل ى األق ل م ن الب دء
بإعداد المادة النووية للشحن .وللوكالة والدولة أن تتفقا على غير ھذه اإلجراءات لإلخطار المسبق .ويجب أن يتضمن اإلخطار:
)أ( تحديداً لھوية المواد النووية المعتزم نقلھا ،وتحديداً – إذا أمكن – لكميتھا المتوقعة والعناص ر الت ي تتك ون منھ ا ،وموق ع ج رد
المواد الذي ستؤخذ منه؛
)ب( الدولة التي توجه إليھا المواد النووية؛
)ج( التواريخ التي س ُتعد فيھا المواد النووية للشحن والمواقع التي تعد فيھا تلك المواد للشحن؛
)د( التواريخ التقريبية لشحن المواد النووية ولوصولھا؛
)ھـ( نقطة النقل التي عندھا ستضطلع الدولة المتلقية بالمسؤولية عن المواد النووية ،والتاريخ المحتمل لبلوغ ھذه النقطة
الفقرة  ٩٣من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغ ي أن ي نص االتف اق أيض ا ً عل ى أن الغ رض م ن ھ ذا اإلخط ار ھ و تمك ين الوكال ة حس ب الض رورة م ن تحدي د ھوي ة الم واد
النووية الخاضعة للضمانات بمقتضى االتفاق ،وجعل الوكال ة ق ادرة عل ى التحق ق ،حس ب اإلمك ان ،م ن كمي ة ھ ذه الم واد النووي ة
وتكوينھا قبل أن يتم نقلھا إلى خارج الدولة ،وكذلك تمكين الوكالة حس ب رغبتھ ا أو حس ب طل ب الدول ة ،م ن ص نع االخت ام عل ى
المواد النووية متى تم إعدادھا للشحن... .
البنود من  ١-٦-٣إلى  ٥-٦-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
]ينبغي[ أن يصل إلى الوكالة إخطار مسبق بنقل المواد النووية خارج ]الدولة[ إذا كان وزنھا يزيد على كيل وغرام فع ال واح د ]أو
شحنات الكميات األقل خالل ثالث ة أش ھر والت ي تتج اوز كميتھ ا المجمع ة كيلوغرام ا ً فع االً واح داً[ قب ل أس بوعين عل ى األق ل م ن
إعداد المواد النووية للشحن.

وإذا كانت المواد النووية مص َّدرة إلى دول ة ل ن تخض ع فيھ ا للض مانات )أي إل ى دول ة ح ائزة ألس لحة نووي ة(،
يجب على الدولة المصدرة أن تتخ ذ م ن الترتيب ات م ا يكف ل قي ام الدول ة المتلقي ة بإخط ار الوكال ة ،ف ي غض ون
ثالثة أشھر ،باستالم تلك المواد.

٤٤

الفقرة  ٩٤من الوثيقة
ً
ينبغي أن ينص االتفاق أيضا على أنه ،إذا كانت الم واد النووي ة ل م تخض ع لض مانات الوكال ة ف ي الدول ة المتلقي ة ،فيج ب أن تق وم
الدولة المص ِّدرة باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتمكين الوكالة من الحصول م ن الدول ة المتلقي ة عل ى مص ادقة عل ى ھ ذا االنتق ال ف ي
غضون ثالثة أشھر من قبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من الدولة المصدرة إليھا.
INFCIRC/153

وتق ع عل ى الدول ة الت ي تس تورد الم واد المس ؤولية ع ن إخط ار الوكال ة بمك ان االس تالم وتاريخ ه المت وقعين
والجدول الزمني لجملة أمور تشمل فتح العبوات المحتوية على المواد.
الفقرة  ٩٥من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدل(
ينبغي أن ينص االتفاق على وجوب إخطار الوكالة بأي عملية نقل متوقعة إلى داخلھا لمواد نووية يتوج ب إخض اعھا للض مانات،
إذا كان وزنھا يتجاوز كيلوغراما ً فعاالً واحداً ،أو إذا كانت تتوقع أن تتلقى ،في غض ون ثالث ة أش ھر ،ع دة ش حنات متفرق ة قادم ة
من دولة واحدة بعينھا تزن كل منھا أقل من كيلوغرام فعال واحد ولكنھا في مجموعھا تتجاوزه؛ ويجب أن يتم ھذا التبلي غ للوكال ة
في موعد يسبق بقدر اإلمكان الموعد المتوقع لوصول المادة النووية ،على أالّ يت أخر ذل ك ف ي أي ة حال ة ع ن الت اريخ ال ذي تص بح
فيه الدولة المتلقية ھي المسؤولة عنھا .وللوكالة والدولة أن تتفقا عل ى غي ر ھ ذه اإلج راءات لإلخط ار المس بق ويج ب أن يتض من
اإلخطار:
)أ( تحديداً لھوية المواد النووية ،وتحديداً – إذا أمكن – لكميتھا المتوقعة والعناصر التي تتكون منھا؛
)ب( النقطة التي عندما ستضطلع الدولة بالمسؤولية عن المواد النووية ألغراض االتفاق ،والتاريخ المحتمل لبلوغ ھذه النقطة؛
)ج( تاريخ الوصول المتوقع ،والموقع الذي يعتزم تسليم المواد النووية فيه ،والتاريخ الذي يعتزم القيام فيه بتفكيك حاوي ات الم ادة
النووية.
الفقرة  ٩٦من المادة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن الغرض من ھذا التبليغ ھو تمكين الوكالة من أن تح ِّدد حسب الضرورة ھوية المواد النووي ة وم ن
أن تتحقق حسب اإلمكان من كمية وتكوين المواد النووية الخاضعة للضمانات التي نقلت إلى الدولة ،وذلك ب التفتيش عل ى الش حنة
لدى تفكيك الحاويات... .
البنود من  ١-٦-٣إلى  ٥-٦-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
يرسل إخطار مسبق بعمليات نقل المواد النووية إلى ]الدولة[ إذا كانت كمية المواد المنقولة تزيد عل ى كيل وغرام فع ال واح د ]وإذا
كانت بكميات أقل في غضون ثالثة أشھر ولكن كميتھا المجمَّعة تتج اوز[ كيلوغرام ا ً فع االً واح داً .ولطريق ة الع رض والمحت وى،
انظر النموذج في إطار البند  ٢-٧الواجب تقديمه ليصل إلى الوكالة في موعد ال يتجاوز سبعة أيام قبل فتح الشحنة األولى.

وأخي راً ،إذا كان ت الدول ة المص ِّدرة أو الدول ة المس توردة تعتق د بوق وع فاق د ف ي الم ادة النووي ة أثن اء النق ل ،أو
ّ
تأخر كبير ،يجب على الدولة إخطار الوكالة.
الفقرة  ٩٧من الوثيقة INFCIRC/153
ص ت علي ه الم ادة  ٦٨أع اله،
ينبغي أن ينصّ االتفاق على أنه في حالة عمليات النقل الدولي سيوضع تقري ر اس تثنائي حس ب م ا ن ّ
إذا أدّى أي حدث غير مألوف أو ظروف غير مألوفة إلى جعل الدولة تعتقد أن ھناك مواد نووية قد فُقِدت ،أو يح َتمل أن تك ون ق د
فُقدت ،خصوصا ً إذا حدث ُّ
تأخر ھام خالل النقل.

 -٦-٧عدم تطبيق الضمانات على المواد النووية المستخدَ مة في أنشطة غير سلمية
يتيح اتفاق الضمانات الش املة للدول ة إمكاني ة اس تخدام الم واد النووي ة ف ي نش اط ن ووي غي ر س لمي ولك ن غي ر
محظور) (١٦وفي ھ ذه الحال ة ،ت نصّ الفق رة  ١٤م ن الوثيق ة  INFCIRC/153عل ى إج راءات يج ب عل ى الدول ة
اتباعھا ،وتقتضي من الدولة والوكالة اتخاذ ترتيبات تسمح بعدم تطبيق الضمانات أثن اء اس تخدام الم ادة النووي ة
في ذلك النشاط ،وتسمح بإعادة تطبيق الضمانات حالما يعاد إدخال المادة النووية في النشاط النووي السلمي.
الفقرة  ١٤من الوثيقة
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى انطب اق اإلج راءات التالي ة إذا اعتزم ت الدول ة ممارس ة حقھ ا ف ي اس تخدام م واد نووي ة يتوجّ ب
إخضاعھا للضمانات بموجب االتفاق في نشاط نووي ال يستوجب االتفاق تطبيق ضمانات عليه:
تقوم الدولة بإعالم الوكالة بالنشاط ،ذاكرة بوضوح:
)أ(
INFCIRC/153

) (١٦يشير ذلك إلى نشاط غير سلمي ال تحظره معاھدة عدم االنتشار ،مثل استخدام المواد النووية في الوقود البحري لدفع الغوّ اصات.

٤٥

أن استخدام المواد النووية في نشاط عسكري غير محرَّ م لن يتعارض م ع أي تع ُّھ د ق د تك ون الدول ة التزم ت
’‘١
ً
ُ
به وتنطبق بصدده ضمانات الوكالة ،وأن المواد النووية ستستخدَ م حصرا في نشاط نووي سلمي؛
وأن المواد النووية لن ُتستخدَ م ،خالل فت رة ع دم تطبي ق الض مانات ،م ن أج ل إنت اج أس لحة نووي ة أو أجھ زة
’‘٢
تفجيرية نووية أخرى؛
وتتفق الوكالة والدول ة عل ى ترتي ب يقض ي ب أن يك ون ع دم تطبي ق الض مانات المنص وص عليھ ا ف ي االتف اق مقص وراً
)ب(
ً
حصرا على الفترة التي تكون فيھا المواد النووية مستخدمة في نشاط من ھ ذا القبي ل .ويج ب أن يح ِّدد الترتي ب ،بق در المس تطاع،
الفترة أو الظروف التي لم ُت َطبَّق خاللھا الضمانات .وفي جميع األحوال تعود الض مانات المنص وص عليھ ا ف ي االتف اق لالنطب اق
بمجرد نقل المواد النووية مجدّداً إلى نشاط نووي سلمي .ويجب جع ل الوكال ة عل ى عل م بمجم وع وتركي ب م ا ھ و موج ود داخ ل
أراضي الدولة من ھذه المواد النووية غير الخاضعة للضمانات ،وبأي جزء من ھذه المواد تم تصديره؛
ويُع َقد كل من ھذه الترتيبات بموافقة الوكالة .وستبدي الوكالة موافقتھ ا بأقص ى س رعة ممكن ة ،وس تجعلھا قاص رة عل ى
)ج (
تناول األحكام ذات الصلة بالفترات واإلجراءات وبترتيبات تقديم التقارير وما إلى ذل ك ،ولك ن دون أن تنط وي الموافق ة عل ى أي
إقرار بالنشاط العسكري أو أي إطالع سرّ ي على ھذا النشاط ،وال على وجه استخدام المواد النووية فيه.

 -٧-٧نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة

تنطبق على ما يلي:
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
:INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
المعلومات المحدثة عن المواد النووية

استيفاءات للمعلومات المتعلقة بالمواد النووية
تزويد الوكالة بمعلومات صحيحة وكاملة وفي الوقت
المناسب بشأن األرصدة المادية ،والتغيرات في األرصدة،
وأرصدة المواد في كل منطقة من مناطق قياس المواد
النووية .واستناد المعلومات إلى السجالت والبيانات
التشغيلية ،واحتوائھا على ما يكفي من التفاصيل للتمكين من
إجراء تقييم قاطع بشأن رصيد كل مادة بكفاءة.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

تزويد الوكالة بتقرير صحيح وكامل عن حصر المواد في
كل منطقة من مناطق قياس المواد النووية في الدولة في
غضون  ٣٠يوما ً من إجراء جرد للمخزون المادي في
منطقة قياس المواد النووية ،إلى جانب قائمة كاملة ودقيقة
بالرصيد المادي في تلك المنطقة.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٦٥ ،٦٤ ،٦٣
البند  ١٠من الترتيبات
الفرعية

،٦٧ ،٦٣
البند  ٢-٤-٣من
الترتيبات الفرعية

رفع الضمانات
حصر المواد النووية التي توافق الوكالة على رفع
الضمانات عنھا حصراً سليماً ،وقيام الدولة بإبالغ
الوكالة عنھا في الوقت المحدّد كتغير في الرصيد.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل

تزويد الوكالة في الوقت المحدَّد بمعلومات صحيحة وكاملة
بشأن المكان أو المعالجة اإلضافية للنفايات المتوسطة أو
القوية اإلشعاع المحتوية على بلوتونيوم ،أو يورانيوم شديد
اإلثراء ،أو يورانيوم –  ٢٣٣والتي رُفعت عنھا الضمانات.

البروتوكول اإلضافي

٣٥ ،١٣ ،١١

الفقرة الفرعية أ ’ ‘٨من
المادة ٢
المادة ٣

اإلعفاء من الضمانات
الدول المرتبطة باتفاق
حصر المواد النووية التي وافقت الوكالة على إعفائھا من
الضمانات حصراً سليماً ،وقيام الدولة بإبالغ الوكالة عنھا في ضمانات شاملة وغير
مرتبطة بروتوكول
الوقت المحدّد كتغير في الرصيد.

٤٦

٣٧ ،٣٦

تنطبق على ما يلي:
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
:INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل
تزويد الوكالة بإخطار مُسبّق بشان المعالجة المُزمعة للمواد
النووية المعفاة من الضمانات ،أو التي تكون مشتركة في
مكان واح ٍد مع مواد خاضعة للضمانات ،في وقت يكفي
إلعادة تطبيق ضمانات فعّالة.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة بروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل

تزويد الوكالة بمعلومات مستوفاة صحيحة وكاملة بشأن
المواد المعفاة التي تفي بالشروط المحدّدة في الفقرة الفرعية أ
’ ‘٧من المادة  ٢من البروتوكول اإلضافي ،وذلك بحلول
 ١٥أيار/مايو من كل عام ،عن الفترة التي ّ
تغطي السنة
التقويمية السابقة.

البروتوكول اإلضافي

٣٨

الفقرة الفرعية أ ’ ‘٧من
المادة ٢
٣

عمليات استيراد مواد ما قبل الفقرة الفرعية )٣٤ج(
وعمليات تصديرھا
تزويد الوكالة بمعلومات صحيحة وكاملة وفي الوقت
المناسب بشأن عمليات استيراد مواد ما قبل الفقرة الفرعية
)٣٤ج( وعمليات تصديرھا ألغراض نووية.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات شاملة

تزويد الوكالة بإعالنات صحيحة وكاملة بشأن عمليات
استيراد مواد ما قبل الفقرة الفرعية )٣٤ج( وعمليات
تصديرھا ألغراض غير نووية ،والتي تفي بالشروط
المحدّدة في الفقرة الفرعية أ ’) ‘٦ب( و )ج( من المادة  ٢من
الوثيقة  ،INFCIRC/540بحلول  ١٥أيار/مايو من كل عام،
عن الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة.

البروتوكول اإلضافي

) ٣٤أ( و )ب(

الفقرة الفرعية أ ’‘٦
)ب( و )ج( من
المادة ٢
المادة ٣

عمليات النقل الدولي
تحديد معايير وعملية تولّي المسؤولية عن المواد النووية
المس َتل َمة أو نقل المسؤولية عن المواد النووية المشحونة ،في
المتطلبات القانونية والرقابية للدولة.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات شاملة

٩١ ،١٢

تزويد الوكالة بإخطارات كاملة وصحيحة بشأن عمليات
التصدير المُزمعة للمواد النووية التي تفي بالشروط المحدّدة
في الفقرة  ٩٥من الوثيقة  ،INFCIRC/153في غضون
اإلطار الزمني المطلوب.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٩٤ ،٩٣ ،٩٢

تقديم إخطارات بشأن عمليات استيراد المواد النووية السابقة
على الفقرة الفرعية )٣٤ج( والمواد النووية المحدّدة في
ت كا ٍ
الفقرة الفرعية )٣٤ج( قبل وق ٍ
ف من االستيراد المُز َمع،
وإدراج جميع البيانات المطلوبة المتعلقة باالستيراد.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل

قيام الدولة بتيسير تح ُّقق الوكالة ووضع األختام على
الشحنات والتح ُّقق من كمية وتركيب المواد النووية المستلمة
إذا طلبت الوكالة منھا ذلك.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

البند  ٦-٣من الترتيبات
الفرعية
٩٦ ،٩٥
البند  ٦-٣من الترتيبات
الفرعية

٩٣

٤٧

تنطبق على ما يلي:
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
:INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
إبالغ الوكالة فوراً في تقرير خاص بأي تأخير كبير أو
اشتباه في فقد مواد نووية أثناء النقل الدولي.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٩٧

عدم تطبيق الضمانات
قيام الدولة ،عندما ال ُت َطبَّق الضمانات على مادة نووية
موجَّھة الستخدام مُز َمع غير سلمي وغير محظور ،بتقديم
تأكيدات بعدم نقض الدولة ألي التزامات قطعتھا على نفسھا
بشأن "االستخدام السلمي" أثناء ذلك االستخدام ،ووضع
ترتيبات وتنفيذھا من جانب الدولة والوكالة لضمان الوفاء
بأھداف االتفاق.

-٨

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات شاملة

١٤

تقديم التقارير الخاصة واإلسھابات والتوضيحات

يجب على الدولة أن ُتبلِغ عن الوقائع ذات الصلة بالضمانات ،مع التركيز بصفة خاصة عل ى إمكاني ة فق د م واد
نووية أو فقد السيطرة عليھا ،وذلك من خالل ’تقارير خاصة‘ في غضون  ٧٢ساعة من وقوع الحدث .ويج وز
للوكالة أيضا ً أن تطلب من الدولة تقديم مزيد من التوضيحات بشأن المعلومات ال واردة ف ي تق ارير أو إعالن ات
أخرى عن طريق طلب ’إسھابات‘ )طل ب معلوم ات إض افية( أو ’توض يحات‘ )طل ب حس م التس اؤالت المتعلق ة
بالمعلوم ات المق ّدم ة( .وفيم ا يتعل ق باإلعالن ات المقدم ة بموج ب البروتوك والت اإلض افية ،ينبغ ي لل دول أن
تستجيب لطلبات اإلسھاب أو التوضيح فيما يتعلق بسطر معيّن في اإلعالن عن طريق تق ديم س طر جدي د م ن ّقح
لتلبية الطلب.
الفقرة  ٦٨من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينصّ االتفاق على أن تقوم الدولة بتزويد الوكالة بتقارير خاصة دون إبطاء:
)أ( إذا أدّى أي حادث غير مألوف أو أي ظروف غير مألوفة إلى جعل الدولة تعتقد أن ھناك مواد نووي ة ق د فُ ِق دَ ت ،أو يُحت َم ل أن
تكون فُقِدت ،بكميات تتجاوز الحدود المنصوص عليھا لھذا الغرض في الترتيبات الفرعية؛ أو
)ب( إذا حدث أن تغيُّر وضع وسيلة االحتواء فجأة إلى غير الوض ع المنص وص علي ه ف ي الترتيب ات الفرعي ة ،إل ى درج ة أص بح
من الممكن معھا سحب مواد نووية غير مأذون بسحبھا.
البند  ١-٥-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
الحدَ ث.
]ينبغي[ تقديم ]التقارير المبيّنة في الفقرة  ٦٨أعاله[ في غضون  ٧٢ساعة من وقوع َ
البند  ٣-٥-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
]ينبغي[ إرسال تفاصيل وتوضيحات التقارير الخاصة فوراً بمجرد تل ّقي طلب من الوكالة.
الفقرة  ٦٩من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينصّ االتفاق على أن تقوم الدولة ،بنا ًء على طلب من الوكالة ،بتقديم تفاصيل أو إيضاحات تتناول أي تقرير ،في ح دود
كون ذلك ضروريا ً ألغراض الضمانات.
البند  ٣-٤-٣من الترتيبات الفرعية النموذجية
]ينبغي تقديم التقارير المبيّنة في الفقرة  ٦٩أعاله[ في غضون  ٣٠يوما ً من تاريخ الطلب المقدّم من الوكالة.
المادة  ٢من الوثيقة INFCIRC/540
ج  -بنا ًء على طلب الوكالة تق ِّدم ]الدولة[ إسھابا ً أو توضيحا ً ألي معلومات قدمتھا بموجب ھذه المادة ،بقدر ما يك ون ذل ك ذا ص لة
بأغراض الضمانات.

٤٨

 -١-٨نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
تنطبق على ما يلي:
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
:INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية

التقارير الخاصة واإلسھابات والتوضيحات
إبالغ الوكالة فوراً بأي ُّ
تأخر كبير أو أي اشتباه في فقد
مادة نووية في تقرير خاص بما ال يتجاوز  ٧٢ساعة بعد
وقوع الحدّث.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٩٧ ،٦٨

إمكانية تقديم إسھابات أو توضيحات تتناول أي تقرير أو
إعالن إلى الوكالة من جانب الدولة في غضون  ٣٠يوما ً
من تاريخ الطلب المقدَّم من الوكالة.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٦٩

-٩

) ٢ج(

توفير الدولة للوكالة إمكانية المعاينة

من األساسي للوكالة معاينة األماكن والمعلومات من أجل تحقيق أھداف اتفاقات الضمانات .وتق ع عل ى الس لطة
الحكومية أو اإلقليمية مس ؤولية تيس ير المعاين ة وتق ديم ال دعم إل ى مف ّتش ي الوكال ة .وتن درج أنش طة الوكال ة ف ي
الدولة ضمن ثالث فئات رئيسية – التح ُّقق من المعلوم ات التص ميمية ،وعملي ات التفت يش ،والمعاين ة التكميلي ة.
وتشمل كل فئة من فئات األنشطة ع دة مھ ام مطلوب ة لتحقي ق األھ داف التقني ة ،ويمك ن أن تنط وي عل ى معاين ة
مجموعة متنوعة من األماكن داخل مرفق أو موقع أو أماكن أخرى في الدولة.
 -١-٩التح ُّقق من المعلومات التصميمية
تفحص الوكالة المعلومات التصميمية الخاصة بالموقع وتتح ّقق منھا ألغراض تقييم ت دفقات الم واد وأرص دتھا،
وتحديد ھيكل مناطق قياس المواد النووية ،وتصميم َنھ ج الض مانات .ويع اد التح ّق ق م ن المعلوم ات التص ميمية
بص ورة دوري ة )أي مقارن ة المعلوم ات ال واردة ف ي اس تبيان المعلوم ات التص ميمية م ع س مات المرف ق الت ي
يالحظھا المفتشون( للتأ ّكد من أن المعلومات ما زالت دقيقة ،وتحديد ما إذا كان َنھ ج الض مانات ف ي حاج ة إل ى
تعديل ،وتقييم ما إذا كانت ھناك حاجة إل ى أس اليب جدي دة للتح ُّق ق م ن الحص ر أو لالحت واء والمراقب ة ،وتأكي د
استمرار صحة مُلحق المرفق.
وتتحق ق الوكال ة م ن المعلوم ات التص ميمية ف ي المراف ق أثن اء جمي ع مراح ل تش ييدھا وتش غيلھا وإغالقھ ا
وإخراجھ ا م ن الخدم ة .ول ذلك يج ب عل ى الدول ة أن تي ِّس ر للمفتش ين إج راء المعاين ة م ن أج ل الوف اء بأھ داف
التح ُّقق من المعلومات التصميمية .وتتجاوز المعاينة المطلوبة للمفتش ين م ن أج ل إج راء تح ُّق ق م ن المعلوم ات
التصميمية معاينة األماكن الت ي ت تم زيارتھ ا ف ي الع ادة أثن اء عملي ة التفت يش .وتحقيق ا ً ألھ داف التح ُّق ق ،يحت اج
المفتشون إلى التح ُّقق من جميع الجوانب المتصلة بالضمانات فيما يتعلّ ق بتش غيل المرف ق ،وھ ي جوان ب يمك ن
أن تتطلّب زي ارات إل ى أم اكن ال توج د فيھ ا م واد نووي ة ،وزي ارات إل ى أم اكن توج د فيھ ا م واد نووي ة ولك ن
يتع ّذر الوص ول إليھ ا عن دما يك ون المرف ق قي د التش غيل )وذل ك م ثالً بس بب االرتف اع الش ديد ف ي مس تويات
اإلشعاع( .ومن أمثلة األماكن التي يزورھا المفتشون أثناء التح ُّق ق م ن المعلوم ات التص ميمية ال ُغ رف المتع ددة
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األغراض ،و ُغرف التخزين ،و ُغرف التح ُّكم .وغالبا ً ما يتم التح ُّقق من المعلومات التصميمية أثن اء التحق ق م ن
جرد المخزون المادي ،مثالً ،ألن األماكن التي يتع ّذر الوص ول إليھ ا بص ورة روتيني ة يمك ن زيارتھ ا ف ي ذل ك
الوقت أثناء تعليق العمليات.
وعندما تقرِّ ر الوكالة ،ألغراض الضمانات ،أن مرفقا ً م ا ق د ت م إخراج ه م ن الخدم ة ،يمك ن أن تؤ ّك د اس تمرار
حالة إخراج المرفق من الخدمة في الدول المرتبطة ببروتوكول إضافي ،وذلك باستخدام المعاينة التكميلية.
الفقرة  ٤٨من الوثيقة INFCIRC/153
ُ
ِّ
ينبغي أن ينص االتفاق على أن للوكالة ،بالتعاون مع الدولة ،أن توفِد مفتشين إل ى المراف ق لالس تيثاق م ن المعلوم ات الت ي ق د َمت
إلى الوكالة عمالً بالفقرات  ٤٥-٤٢أعاله ،إنجازاً لألغراض المذكورة في المادة .٤٦
المادة  ٤من الوثيقة INFCIRC/540
ُت َطبَّق اإلجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة  ٥من ھذا البروتوكول:
أ– ال تسعى الوكالة آليا ً أو تلقائيا ً إلى التح ُّقق من المعلومات المشار إليھا في المادة ٢؛ ولكن يكون للوكالة معاينة ما يلي:
’ ‘٣أي مك ان مش ار إلي ه ف ي الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘٣م ن الم ادة  ،٥وذل ك بالق در ال الزم للوكال ة م ن أج ل أن تؤ ِّك د – ألغ راض
الضمانات – إعالن ]الدولة[ بشأن حالة اإلخراج من الخدمة لمرف ق أو مك ان واق ع خ ارج المراف ق ك ان يش يع في ه اس تخدام م واد
نووية.

 -٢-٩عمليات التفتيش
يمكن للوكالة إجراء ثالثة أنواع من عمليات التفتيش :التفت يش حس ب االقتض اء ،والتفت يش الروتين ي ،والتفت يش
الخ اص .ويج ب عل ى ال دول أن تكف ل تمك ين الوكال ة م ن إج راء أنش طتھا أثن اء عملي ات التفت يش ع ن طري ق
تزويدھا بإمكانية معاينة األماكن والمعلومات الالزمة للمفتش ين م ن أج ل الوف اء بأھ داف عملي ة التفت يش .وكم ا
جاء في القسم  ٣من ھذه اإلرشادات ،يح ق للدول ة مرافق ة مفتش ي الوكال ة أثن اء عملي ات التفت يش الت ي يقوم ون
بھا ،بشرط أالّ يُسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو إعاقتھم على نحو آخر عن االضطالع بوظائفھم.
الفقرة  ٨٩من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن ه يح ق للدول ة أن تجع ل ممثل ين لھ ا يرافق ون المفتش ين خ الل عملي ات التفت يش الت ي يقوم ون بھ ا،
بشرط أالّ يُسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو إعاقتھم على نحو آخر عن االضطالع بوظائفھم.

وتبيِّن الفقرتان  ٧٤و  ٧٥من الوثيق ة  NFCIRC/153س لطة الوكال ة فيم ا يتعلّ ق بأنش طة التفت يش )ف ي أي ن وع
من أنواع عمليات التفتيش الثالثة(.
الفقرة  ٧٤من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن من حق الوكالة ،للوفاء باألغراض المذكورة في الفقرات  ٧٣-٧١أعاله:
)أ( أن تفحص السجالت الممسوكة بمقتضى المواد  ٥١إلى ٥٨؛
)ب( وأن تقوم بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بمقتضى ھذا االتفاق؛
)ج( وأن تستوثق من تشغيل ومعايرة األجھزة وأدوات القياس والمراقبة األخرى؛
)د( وأن ُت َطبِّق تدابير المراقبة واالحتواء وتستخدمھا؛
)ھـ( وأن تستخدم غير ذلك من الطرائق الموضوعة التي تثبت جدواھا التقنية.
الفقرة  ٧٥من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينص أيضا ً على أن للوكالة ،في إطار أحكام الفقرة  ٧٤أعاله:
)أ( أن تتح ّقق من كون أخذ العيّنات ف ي نق اط القي اس الرئيس ية م ن أج ل حس اب رص يد الم واد يج ري وفق ا ً إلج راءات ُتس فر ع ن
عيّنات بيانية ،وأن تراقب معالجة العيّنات وتحليلھا ،وأن تحصل على ُن َسخ من ھذه العيّنات؛
)ب( وأن تتح َّقق من كون قياسات المواد النووية التي تتم ف ي نق اط القي اس الرئيس ية م ن أج ل حس اب رص يد الم واد ھ ي قياس ات
بيانية ،وأن تراقب معايرة األجھزة والمعدات المستخدمة في ذلك؛
)ج( وأن تتخذ مع الدولة ترتيبات من شأنھا أن تتيح حسب االقتضاء:
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’ ‘١القيام بعمليات قياس إضافية ،وأخذ عيّنات إضافية لصالح الوكالة؛
’ ‘٢تحليل ع ّينات المعايرة التي تقدمھا الوكالة للتحليل؛
’ ‘٣استخدام عيّنات مطلقة من أجل معايرة األجھزة وغيرھا من المعدات؛
’ ‘٤االضطالع بعمليات معايرة أخرى؛
)د( وأن تتخذ ترتيبات الستخدام المعدات الخاصة بھ ا وغيرھ ا م ن وس ائل المراقب ة بغي ة القي ام بعملي ات قي اس ومراقب ة مس تقلة،
وكذلك لتركيب مثل ھذه المعدات ،إذا ا ُّتفِق على ذلك و ُنصّ عليه في الترتيبات الفرعية؛
ُ
ُّ
)ھـ( وأن تضع على وسائل االحتواء أختامھا وغير ذلك من نبائط المطابقة واالستدالل على العبث بھا ،إذا اتفِق عل ى ذل ك ون صّ
عليه في الترتيبات الفرعية؛
)و( وأن تتخذ ترتيبات مع الدولة من أجل شحن العينات المأخوذة الستعمال الوكالة.

 -١-٢-٩عمليات التفتيش حسب االقتضاء
يتم في العادة إجراء عمليات تفتيش حسب االقتضاء للتح ُّقق من المعلومات الواردة في التقرير األوّ لي قب ل عق د
الترتيبات الفرعية وإع داد مالح ق المرف ق ،أو للتح ُّق ق م ن الم واد النووي ة قب ل تص ديرھا أو عن د اس تالمھا ف ي
الدولة المستوردة.
الفقرة  ٧١من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينصّ االتفاق على أن للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش محدّدة األغراض من أجل ما يلي:
)أ( التح ُّقق من المعلومات الواردة في التقرير البدئي بشأن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب االتفاق؛
)ب( وتحديد التغيُّرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير البدئي والتحقق منھا؛
)ج( وتحديد المواد النووية ،والتح ُّقق من كمّيتھا وتكوينھا إذا أمكن ،وفقا ً للفقرتين  ٩٣و  ٩٦أدناه ،قبل نقلھا إل ى خ ارج الدول ة أو
على أثر نقلھا إليھا.
الفقرة  ٧٦من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على ما يلي:
)أ( من أجل المقاصد المحددة في الفقرتين )أ( و )ب( من الفقرة  ٧١أعاله ،وإل ى أن يك ون ق د ت م تحدي د النق اط االس تراتيجية ف ي
الترتيبات الفرعية ،يحق لمفتشي الوكالة دخول أي موقع يشير التقري ر الب دئي ،أو أي عملي ات تفت يش ج رت بص دده ،إل ى أن في ه
مواد نووية؛
)ب( ومن أجل المقاص د المح دّدة ف ي الفق رة الفرعي ة )ج( م ن الفق رة  ٧١أع اله ،يح ق للمفتش ين ال دخول إل ى أي موق ع ت م إب الغ
الوكالة به وفقا ً للفقرتين )٩٢ج( أو )٩٥ج( أدناه ...

 -٢-٢-٩عمليات التفتيش الروتينية )المعلنة والمفاجئة(
ُت َن َّف ذ عملي ات تفت يش روتيني ة بع د إب رام ملحق ات الترتيب ات الفرعي ة وإدخ ال المعلوم ات المح ّددة ف ي تل ك
الملحق ات ،بم ا فيھ ا المعلوم ات بش أن ’النق اط االس تراتيجية‘ ف ي ك ل مرف ق .وت رد ف ي الفق رة  ٧٢م ن الوثيق ة
 INFCIRC/153أغراض التفتيش الروتيني.
ويحق للوكالة إجراء جزء من عمليات التفتيش الروتيني دون إخطار مُسبّق إلى الدولة أو الجھة المش ّغلة ،وفق ا ً
لمب دأ أخ ذ العين ات العش وائية .ويمك ن لھ ذا الت دبير اإلض افي أن يح ّق ق زي ادات ف ي الفعالي ة والكف اءة عل ى ح ٍد
ّ
ويمث ل مكوِّ ن ا ً ھام ا ً م ن مكون ات مفھ وم مس توى الدول ة ف ي تخط يط الض مانات وتنفي ذھا .ويح ق لل دول
س وا ٍء،
مرافق ة المفتش ين أثن اء عملي ات التفت يش المفاجئ ة ،ولك ن يج ب ،حس ب م ا ت نص علي ه الفق رة  ٨٩م ن الوثيق ة
 ،INFCIRC/153أالّ يتسبّب ذلك ف ي ت أخير المفتش ين ع ن أداء وظ ائفھم أو إع اقتھم ع ن تنفي ذھا عل ى أي نح و
آخر .ويمكن أن تجد الدول أن اللوجستيات الخاصة بترتيبات المرافق ة أثن اء عملي ات التفت يش المفاجئ ة منطوي ة
على تح ّديات ،ولكن يحق للوكالة رغم ذلك أن تمارس حقھ ا ف ي إج راء عملي ات تفت يش مفاجئ ة .و ُتبلِ غ الوكال ة
دوريا ً الدولة بالبرنامج العام لعمليات التفتيش )المُع َلنة والمفاجئة على ح ٍد سواء( للمساعدة في التقلي ل إل ى أدن ى
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ح ٍد م ن اآلث ار عل ى المراف ق .ويج ب م نح المفتش ين ال ذين يقوم ون ب إجراء تفت يش روتين ي إمكاني ة المعاين ة
وتزويدھم بالدعم الالزم ألداء أنشطتھم للوفاء بأھداف التح ُّقق التي ترمي إليھا عملية التفتيش.
الفقرة  ٧٢من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من أجل:
)أ( التحقق من كون التقارير مطابقة للسجالت؛
)ب( والتحقق من موقع جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب االتفاق ،ومن ھويتھا وكميتھا وتركيبھا؛
)ج( والتحقق من صحة المعلومات المتعلقة باألس باب الممكن ة لوج ود م واد غي ر معلل ة وف وارق ب ين س جالت الش احن وس جالت
المستلم ،ونقاط غير مؤكدة في العھدة الدفترية.
الفقرة  ٧٦من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على ما يلي:
ّ
)ج( من أجل المقاصد المنصوص عليھا في الفقرة  ٧٢أعاله ،ال يحق للمفتشين أن يطلع وا إال عل ى النق اط االس تراتيجية المح ددة
في الترتيبات الفرعية والسجالت الممسوكة وفقا ً للمواد ٥٨-٥١؛ ...
الفقرة  ٨٤من الوثيقة INFCIRC/153
ومع ذلك ينبغي أن ينص االتفاق أيضا ً على أن يكون في وس ع الوكال ة ،كت دبير تكميل ي ،أن تق وم دون إخط ار مس بَّق بجان ب م ن
عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليھا في المادة  ٨٠أعاله وفقا ً لمبدأ أخذ العينات عشوائيا ً ... .كما ان عل ى الدول ة أن تب ذل
أي جھد ممكن لتيسير مھمة المفتشين.
الفقرة  ٨٩من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن ه يح ق للدول ة أن تجع ل ممثل ين لھ ا يرافق ون المفتش ين خ الل عملي ات التفت يش الت ي يقوم ون بھ ا،
بشرط أالّ يسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو إعاقتھم على نحو آخر عن االضطالع بوظائفھم.

 -٣-٢-٩عمليات التفتيش الخاصة
يمكن لعمليات التفتيش الخاصة أن تكون إضافية لجھود التفت يش الروتين ي أو يمك ن أن تش مل معاين ة معلوم ات
أو أماكن إضافية إلى جانب المعلومات أو األماكن التي يشملھا التفت يش الروتين ي أو التفت يش حس ب االقتض اء،
أو كليھما .وبينم ا ل م ُتنف ذ ف ي الغال ب عملي ات تفت يش خاص ة ،تش كل ھ ذه العملي ات عنص راً ھام ا ً م ن عناص ر
سلطة الوكالة القانونية لتنفيذ الضمانات ،ويمكن أن تكون ضرورية كي تحقق الوكالة أھداف اتفاق الضمانات.
الفقرة  ٧٣من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن للوكال ة ،رھن ا ً ب اإلجراءات المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة  ٧٧أدن اه ،أن تق وم بعملي ات تفت يش
استثنائية:
)أ( إما للتحقق من صحة المعلومات الواردة في التقارير الخاصة؛
)ب( أو إذا اعتبرت الوكالة أن المعلومات التي أبلغتھا إياھا الدولة ،بم ا ف ي ذل ك التعل يالت الت ي ق دمتھا لھ ا والمعلوم ات الت ي ت م
الحصول عليھا من خالل عمليات التفتيش الروتينية ،غير كافية لتمكين الوكالة من إيفاء مسؤولياتھا بمقتضى االتفاق.
وتعتبر عملية التفتيش استثنائية حين تتم باإلضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنص وص عليھ ا ف ي الفق رات  ٧٨إل ى  ،٨٢أو
حين تشتمل على حق االطالع على معلومات أو مواقع باإلض افة إل ى ح ق االط الع المنص وص علي ه ف ي الم ادة  ٧٦أدن اه بش أن
عمليات التفتيش الروتينية أو عمليات التفتيش المحدَّدة الغرض أو كليھما.
الفقرة  ٧٧من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تتشاور الدولة والوكالة فوراً إذا نشأت ظروف يمكن أن تتطلب عمليات تفتيش استثنائية م ن أج ل
األغ راض المنص وص عليھ ا ف ي الم ادة  ٧٣أع اله .ونتيج ة لتل ك المش اورات ،يح ق للوكال ة إج راء عملي ات تفت يش تض اف إل ى
عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليھا في المواد من  ٧٨إلى  ٨٢أدناه ،كما يحق لھ ا باالتف اق م ع الدول ة ،أن تض طلع عل ى
معلومات أو مواقع ،باإلضافة إلى حقھا المنصوص عليه في الفق رة  ٧٦أع اله بص دد عملي ات التفت يش الت ي ت تم حس ب االقتض اء
وعمليات التفتيش الروتينية .وتتم تسوية أي خالف حول الحاجة إلى توسيع حق االطالع طبقا ً للفقرتين  ٢١و٢٢؛ عل ى أن ُتط َّب ق
الفقرة  ١٨إذا كانت ھنالك إجراءات جوھرية ومستعجلة يجب أن تتخذھا الدولة.

٥٢

 -٣-٩المعاينة التكميلية
تشير المعاينة التكميلية إل ى المعاين ة الت ي تتيحھ ا دول ة م ا لمفتش ي الوكال ة بموج ب بروتوك ول إض افي لتمك ين
المفتش ين م ن االض طالع بأنش طة مح ّددة م ن أج ل الوف اء بأھ داف المعاين ة .ويمك ن للوكال ة أن تطل ب معاين ة
تكميلية لمجموعة من األماكن في دولة مرتبط ة ببروتوك ول إض افي ناف ذ .ويمك ن للوكال ة أن تطل ب معاين ة أي
مكان في موقع ما؛ وغالبا ً ما تقترن المعاينة التكميلية في المواقع بعمليات للتح ُّقق من المعلوم ات التص ميمية أو
عمليات تفتيش في المرافق الواقعة داخل الموقع .و ُتستخدَ م المعاينة التكميلية أيضا ً لتأكيد استمرار حال ة إخ راج
مرفق أو مكان واقع خارج المرفق من الخدمة .ويمكن للوكالة أن تطلب أيضا ً معاينة تكميلي ة ألم اكن ُت َن َّف ذ فيھ ا
أنشطة مُعل َنة من دولة للوكال ة بموج ب الم ادة  ٢م ن الوثيق ة  .INFCIRC/540ولك ل ن وع م ن أن واع المعاين ات
الت ي تطلبھ ا الوكال ة متطلّب ات مح ددة خاص ة باإلش عار الم َُس بَّق؛ ويمك ن أن يق ل اإلش عار الم َُس بَّق ف ي بع ض
الح االت ع ن س اعتين .ويمك ن الرج وع إل ى ملخ ص للمعاين ة التكميلي ة وأنش طتھا واإلخط ار بھ ا ف ي ال رابط
اإللكتروني الوارد في المراجع .وتتطلّب معاينة أي مكان في دولة ما في ظل تلك الظروف تنس يقا ً ف ّع االً داخ ل
الدولة ،وعلى غرار عمليات التفتيش ،يحق للدولة أن ترافق مفتشي الوكالة في المعاينة التكميلي ة – ش ريطة أالّ
يؤ ّدي ذلك إلى عرقلة المعاينة أو تأخيرھا.
المادة  ٤من الوثيقة
ُت َطبَّق اإلجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة  ٥من ھذا البروتوكول:
ال تسعى الوكالة آليا ً أو تلقائيا ً إلى التحقق من المعلومات المشار إليھا في المادة ٢؛ ولكن يكون للوكالة معاينة ما يلي:
أ-
أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’ ‘١أو الفقرة الفرعي ة أ ’ ‘٢م ن الم ادة ٥؛ وذل ك عل ى أس اس انتق ائي م ن أج ل
’‘١
التأكد من عدم وجود أي مواد نووية أو أنشطة نووية غير مُع َلنة؛
أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية )ب( أو الفقرة الفرعية )ج( من المادة  ،٥وذلك من أجل حس م أي تس اؤل يتعلّ ق
’‘٢
بصحة واكتمال المعلومات المقدمة بموجب المادة  ٢أو من أجل حسم أي تضارب يتعلّق بتلك المعلومات؛ ...
المادة  ٥من الوثيقة INFCIRC/540
تو ِّفر ]الدولة[ للوكالة معاينة ما يلي:
أي موضع في موقع؛
’‘١
أ-
أي مكان تحدّده ]الدولة[ بموجب الفقرات الفرعية من أ ’ ‘٥إلى أ ’ ‘٨من المادة ٢؛
’‘٢
ُ
خرج م ن الخدم ة ،أو أي مك ان واق ع خ ارج المراف ق أُخ ِرج م ن الخدم ة ك ان يش يع في ه اس تخدام
’‘٣
أي مرفق أ ِ
مواد نووية.
أي مكان حددته ]الدول ة[ بموج ب الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘١أو الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘٤أو الفق رة الفرعي ة أ ’) ‘٩ب( أو الفق رة
ب-
)ب( من الم ادة  ،٢خ الف األم اكن المش ار إليھ ا ف ي الفق رة الفرعي ة أ ’ ‘١أع اله؛ ش ريطة أن تب ذل ]الدول ة[ ،إذا عج زت ع ن أن
تو ِّفر مثل ھذه المعاينة ،كل جھد معقول لتلبية متطلبات الوكالة بوسائل أخرى ودون تأخير.
أي مكان آخر تحدده الوكالة ،خ الف األم اكن المش ار إليھ ا ف ي الفق رتين أ و ب أع اله ،م ن أج ل أخ ذ عيّن ات بيئي ة م ن
ج-
ِّ
مكان بعينه؛ شريطة أن تبذل ]الدولة[ ،إذا عجزت ع ن أن ت وفر مث ل ھ ذه المعاين ة ،ك ل جھ د معق ول لتلبي ة متطلب ات الوكال ة ف ي
أماكن مجاورة أو بوسائل أخرى ودون تأخير.
المادة  ٤من الوثيقة INFCIRC/540
ُت َطبَّق اإلجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة  ٥من ھذا البروتوكول:
يحق ]للدولة[ أن يرافق ممثلو ]الدولة[ مفتش ي الوكال ة أثن اء م ا يجرون ه م ن معاين ة ،ش ريطة أالّ ي ؤدّي ذل ك إل ى ت ُّ
أخر
و-
المفتشين عن االضطالع بوظائفھم أو إعاقتھم عن ذلك على نحو آخر.
INFCIRC/540

وأثناء المعاينة التكميلية ،يؤ ّدي المفتشون أنشطة ،حسب م ا تقض يه الض رورة ،لمعالج ة الغ رض م ن المعاين ة.
وتبيِّن الفقرتان  ٦و  ٩م ن الوثيق ة  INFCIRC/540أن واع األنش طة الت ي يمك ن أن يض طلع بھ ا المفتش ون أثن اء
مختلف أنواع المعاينات.

٥٣

المادة  ٦من الوثيقة INFCIRC/540
يجوز للوكالة ،عند تنفيذ المادة  ،٥أن تضطلع باألنشطة التالية:
بالنسبة للمعاينة وفقا ً للفقرة الفرعية أ ’ ‘١أو أ ’ ‘٣من المادة  :٥إجراء مراقبة بص رية ،وجم ع عيّن ات بيئي ة؛ واس تخدام
أ-
أجھزة الكشف عن اإلشعاعات وقياسھا؛ وتركيب أختام وغيرھا – مما تنص عليه الترتيب ات الفرعي ة – م ن أجھ زة بي ان وكش ف
حاالت التالعب؛ وتنفيذ تدابير موضوعية أخرى برھنت التجربة على جدواھا من الناحية التقنية ووافق مجلس المح افظين )ال ذي
سيدعى فيما يلي "المجلس"( على استخدامھا وأعقبت مشاورات بين الوكالة و ]الدولة[.
ّ
بالنسبة للمعاينة وفقا ً للفقرة الفرعية أ ’ ‘٢من المادة  :٥إج راء مراقب ة بص رية ،وع د مف ردات الم واد النووي ة؛ وإج راء
ب-
قياسات غير متلفة وأخذ عيّنات على نحو غير مُتلِف؛ واستخدام أجھزة الكشف عن اإلش عاعات وقياس ھا؛ وفح ص الس جالت ذات
الصلة بكميات المواد ومنشئھا وترتيبھا؛ وجمع عيّنات بيئية؛ وتنفي ذ ت دابير موض وعية أخ رى برھن ت التجرب ة عل ى ج دواھا م ن
الناحية التقنية ووافق المجلس على استخدامھا وأعقبت مشاورات بين الوكالة و ]الدولة[.
بالنسبة للمعاينة وفقا ً للفقرة ب من المادة  :٥إجراء مراقبة بصرية؛ وجمع عيّن ات بيئي ة؛ واس تخدام أجھ زة الكش ف ع ن
ج-
اإلشعاعات وقياس ھا؛ وفح ص س جالت اإلنت اج والش حن المتص لة بالض مانات؛ وتنفي ذ ت دابير موض وعية أخ رى برھن ت التجرب ة
على جدواھا من الناحية التقنية ووافق المجلس على استخدامھا وأعقبت مشاورات بين الوكالة و ]الدولة[.
وبالنسبة للمعاينة وفقا ً للفقرة ج من المادة  :٥جمع عيّنات بيئية؛ وفي حالة عجز النتائج عن حسم التساؤل أو التض ارب
د-
ف ي المك ان ال ذي حددت ه الوكال ة بموج ب الفق رة ج م ن الم ادة  ٥فإن ه يج وز للوكال ة أن تس تخدم ف ي ھ ذا المك ان أجھ زة المراقب ة
البصرية وأجھزة الكشف ع ن اإلش عاعات وقياس ھا ،وأن تن ِّف ذ – حس ب المتف ق علي ه ب ين ]الدول ة[ والوكال ة – ت دابير موض وعية
أخرى.
المادة  ٩من الوثيقة INFCIRC/540
تو ِّفر ]الدولة[ للوكالة معاينة األماكن التي تحدّدھا الوكالة من أجل أخذ عيّنات بيئية من مناطق شاس عة؛ ش ريطة أن تب ذل ]الدول ة[
– إذا عجزت عن أن تو ِّفر مثل ھذه المعاينة – كل جھد معقول لتلبية متطلبات الوكالة في أماكن بديلة... .

وتش ير المعاين ة المحكوم ة إل ى الخط وات المتخ ذة م ن الدول ة للحيلول ة دون إفش اء معلوم ات حسّاس ة تتعل ق
باالنتشار ،أو من أجل الوفاء بمتطلبات تتعلّق باألمان أو األم ن الم ادي ،أو م ن أج ل حماي ة معلوم ات مش مولة
بحق الملكية أو معلومات حسّاس ة م ن الناحي ة التجاري ة .عل ى نح و ال يتس بّب ف ي إعاق ة أنش طة الوكال ة للوف اء
بغرض المعاينة .ومن أمثلة المعاينة المحكوم ة تعي ين مم رات خ الل المب اني لتج ُّن ب المن اطق الت ي يش ِّكل فيھ ا
أمان ’المفتشين‘ مبعث ا ً للقل ق ،ولكنھ ا تس مح للمفتش ين ببل ورة فھ م ش امل لوظيف ة المبن ى والغ رض من ه .ويج ب
على الدولة في نھاية المطاف أن تتيح معاينة كافية للمعلومات واألماكن أثناء المعاين ة التكميلي ة لتمك ين مفتش ي
الوكالة من الوفاء بغرض المعاينة.
المادة  ٧من الوثيقة INFCIRC/540
بنا ًء على طلب ]الدولة[ ،تتخذ الوكال ة و ]الدول ة[ ترتيب ات تكف ل إج راء معاين ة محكوم ة بموج ب ھ ذا البروتوك ول م ن
أ-
ّ
أجل الحيلولة دون إفشاء معلومات حسّاسة تتعلق باالنتشار ،أو من أجل الوفاء بمتطلبات تتعلق باألمان أو الحماية المادية ،أو م ن
أجل حماية الممتلكات أو المعلومات الحساس ة م ن الناحي ة التجاري ة .وھ ذه الترتيب ات ال تمن ع الوكال ة م ن تنفي ذ األنش طة الالزم ة
لتوفير تأكيدات موثوقة بشأن خلو المك ان المعن ي م ن أي م واد نووي ة وأنش طة نووي ة غي ر معلن ة ،بم ا ف ي ذل ك حس م أي تس اؤل
يتعلّق بصحة واكتمال المعلومات المشار إليھا في المادة  ،٢أو أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات.
يجوز ]للدولة[ ،عند تقديمھا المعلومات المشار إليھا في المادة  ،٢إبالغ الوكالة بالمواضع القائمة ف ي الموق ع أو المك ان
ب-
الذي قد تنطبق فيه المعاينة المحكومة.
يجوز ]للدولة[ – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية الزمة – أن تلجأ إل ى المعاين ة المحكوم ة اتس اقا ً م ع أحك ام الفق رة أ
ج-
أعاله.

 -٤-٩تقييد المعاينة أو توسيعھا
إذا نشأت ظروف غير عادية تمنع أو تقيِّد المعاينة من جانب الوكالة بموجب اتفاق ضمانات شاملة ،يجب عل ى
الدولة والوكالة اتخاذ ترتيبات كي ت تمكن الوكال ة م ن تنفي ذ الض مانات ح ين يمك ن اس تعادة تل ك المعاين ة .وم ن
أمثل ة تل ك الظ روف غي ر العادي ة وق وع كارث ة طبيعي ة أو ح ادث ف ي مرف ق ن ووي .وت نصّ البروتوك والت
اإلضافية على أن تتيح الدولة للوكالة إمكانية معاينة األماكن باإلضافة إلى معاينة األماكن المتصلة بالم ادتين ٥

٥٤

و  ،٩وتنص على أن تطلب الدولة من الوكالة إجراء أنشطة تحقق في مكان معيَّن .ويل زم م ن الوكال ة أن تب ذل
كل جھد معقول لتلبية ذلك الطلب.
الفقرة  ٧٦من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على ما يلي:
...
)أ(
وإذا حدث أن اعتبرت الدولة أن ھناك أي ظ روف غي ر مألوف ة تتطلّ ب التو ُّس ع ف ي ف رض قي ود عل ى ح ق الوكال ة ف ي
)د(
االطالع ،تسارع الدولة والوكالة إلى االتفاق على ترتيبات بھدف تمك ين الوكال ة م ن الوف اء بمس ؤولياتھا المتعلق ة بالض مانات م ع
مراعاة ھذه القيود .ويقوم المدير العام بإبالغ المجلس بكل ترتيب من ھذا القبيل.
المادة  ٨من الوثيقة INFCIRC/540
ليس في ھذا البروتوكول ما يمنع ]الدولة[ من أن تعرض على الوكالة إجراء معاينة ألماكن أخرى باإلضافة إل ى األم اكن المش ار
إليھا في المادتين  ٥و  ،٩أو من أن تطلب من الوكالة االضطالع بأنشطة تحقق في مك ان مع يّن .وتب ذل الوكال ة ك ل جھ د معق ول
لالستجابة – دون تأخير – لمثل ھذا الطلب.

 -٥-٩نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
تنطبق على ما يلي:
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
:INFCIRC/540

والترتيبات
الفرعية
تيسير أنشطة الوكالة في الدولة

التحقق من تصميم المرفق وحالته
تزويد مفتشي الوكالة بإمكانية المعاينة الكافية وفي الوقت
المناسب لفحص المعلومات التصميمية والتحقق منھا،
وإلعادة التحقق من المعلومات التصميمية من أجل تأكيد
استمرار دقتھا وصحتھا.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

تزويد مفتشي الوكالة بإمكانية المعاينة الكافية وفي الوقت
المناسب لتأكيد استمرار حالة إخراج المرافق من الخدمة.

البروتوكول
اإلضافي

٤٨

-٤أ

عمليات التفتيش
تمكين الوكالة من المعاينة الفورية لكل المرافق واألماكن
الواقعة خارج المرافق.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدّل

٨٩ ،٧٦

تزويد الوكالة بإمكانية المعاينة الفورية لألماكن من أجل
االضطالع بأنشطة التفتيش.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدّل

٨٩ ،٧٧-٧١

٥٥

الدول المرتبطة
تزويد مفتشي الوكالة بتقارير وسجالت ووثائق داعمة
باتفاق ضمانات
التطورات في الوقت
صحيحة وكاملة ومواكبة آلخر
ُّ
المناسب لفحصھا ،وحصول المفتشين على إمكانية المعاينة شاملة وغير
في الوقت المناسب إلجراء أنشطة التح ُّقق الالزمة لتحقيق مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
أھدافھم التفتيشية.
المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدّل

٨٩ ،٧٧-٧١

وضع إجراءات وتنفيذھا في الدولة للسماح لمفتشي الوكالة
بإجراء معاينة مفاجئة للمرافق حسب االقتضاء.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٨٤

وضع إجراءات وتنفيذھا في الدولة لتمكين مفتشي الوكالة
من المعاينة وتيسير تلك المعاينة حسبما يلزم للتحقق من
المعلومات الواردة في التقارير الخاصة.

الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدّل

٨٩ ،٧٧

المعاينة التكميلية
َمنح مفتشي الوكالة إمكانية المعاينة دون تأخير إلجراء
المعاينة التكميلية ،وتمكينھم من االضطالع بأنشطة للوفاء
بھدف المعاينة دون أن تتسبب مرافقتھم من جانب السلطة
الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات لھم أو
استخدام المعاينة المحكومة في إعاقتھم.

البروتوكول
اإلضافي

٥ ،٤

إتاحة معاينة أي مكان تطلبه الوكالة لجمع عيّنات بيئية من
أماكن بعينھا.

البروتوكول
اإلضافي

٥

تزويد الوكالة بجميع السجالت والتقارير وسائر المعلومات
المطلوبة في الوقت المناسب من أجل الوفاء بأھداف
المعاينة.

البروتوكول
اإلضافي

٦

إبالغ الوكالة باألماكن التي يمكن أن تنطبق عليھا المعاينة
المحكومة قبل إجراء المعاينة التكميلية في تلك األماكن.

البروتوكول
اإلضافي

٧

 -١٠حقوق الوكالة والتزاماتھا

يتناول ھذا القسم بالوصف ما للوكالة من حقوق وما عليھا من التزامات في االضطالع بأنشطة للوف اء بأھ داف
الضمانات.
 -١-١٠تنفيذ الضمانات بكفاءة
تلت زم الوكال ة بالتم ُّس ك بالمتطلب ات المنص وص عليھ ا ف ي اتفاق ات الض مانات الش املة عن د تص ميم ُنھُجھ ا
وأنشطتھا الخاصة بالضمانات .ويجب على الوكالة أن تن ِّفذ الضمانات على النحو الكفيل بتج ُّنب ُّ
تدخل ال داع ي

٥٦

له في عمليات المرف ق وإعاق ة التنمي ة االقتص ادية والتكنولوجي ة لل دول .وعل ى الوكال ة أيض ا ً حماي ة معلوم ات
الدول ة ،واس تخدام اس تنباطاتھا عل ى الوج ه األكم ل ،واالس تفادة م ن التق ُّدم التكنول وجي ف ي الض مانات لتحقي ق
كفاءات في التكلفة.
الفقرة  ٤من الوثيقة
ينبغي أن ينص االتفاق على أن يتم تنفيذ الضمانات على نحو يكون من شأنه:
أن يتفادى تعويق التنمية االقتص ادية والتكنولوجي ة للدول ة أو التع اون ال دولي ف ي مي دان األنش طة النووي ة الس لمية ،وال
)أ(
سيما التبادل الدولي للمواد النووية؛
ُّ
التدخل في األنشطة النووية السلمية للدولة ،وال سيما في تشغيل المرافق؛
وأن يتفادى ما ال داعي له من
)ب(
ّ
وأن يتفق مع ممارسات اإلدارة الحصيفة التي يتطلبھا تسيير األنشطة النووية على نحو اقتصادي ومأمون.
)ج(
الفقرة  ٦من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تراعي الوكالة كلياً ،في تطبيقھا الضمانات عمالً بھذا االتف اق ،التط ُّورات التكنولوجي ة ف ي مج ال
الضمانات ،وعلى أن تبذل الوكالة قصارى جھدھا لتضمن أمثل فعالية للتكاليف ولتضمن تطبي ق مب دأ الرقاب ة الفعّال ة عل ى حرك ة
المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب االتفاق عن طريق استخدام أجھزة ووسائل تقني ة أخ رى ف ي نق اط اس تراتيجية معيّن ة،
بالقدر الذي تسمح ب ه التكنولوجي ا الراھن ة أو المقبل ة .وبغي ة ض مان أمث ل فعالي ة للتك اليف ،ينبغ ي عل ى س بيل المث ال اللج وء إل ى
وسائل مثل:
االحتواء ،بوصفه وسيلة لتحديد مواقع لقياس المواد ألغراض الحساب؛
)أ(
ً
التقنيات اإلحصائية وأخذ العيّنات عشوائيا لتقدير حركة المواد النووية؛
)ب(
تركيز إجراءات التحقق على ما تشتمل عليه دورة الوقود النووي من مراح ل ي تم فيھ ا إنت اج أو معالج ة أو اس تعمال أو
)ج(
ص نع أس لحة نووي ة أو أجھ زة نووي ة متفجّ رة أخ رى ،وتدني ة إج راءات
َخزن المواد النووية الت ي يمك ن ف ي يُس ر اس تخدامھا ف ي ُ
التحقق بصدد المواد النووية األخرى ،شريطة أالّ ُيعرقِل ذلك قيام الوكالة بتطبيق الضمانات بموجب االتفاق.
الفقرة  ٩من الوثيقة INFCIRC/153
 ...وي تم ترتي ب زي ارات مف ّتش ي الوكال ة وأنش طتھم عل ى نح و يقلِّ ص إل ى الح د األدن ى م ن احتم االت اإلزع اج واإلرب اك للدول ة
ولألنشطة النووية السلمية محل التفتيش ...
الفقرة  ٨٧من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن المفتشين ،في ممارس تھم وظ ائفھم المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة  ٤٨والفق رات  ٧٥-٧١أع اله أن
يقوم وا بمھ امھم عل ى نح و يتف ادون مع ه إعاق ة أو ت أخير بن اء المراف ق أو إع دادھا للتش غيل أو تش غيلھا ،أو إلح اق األذى بأمنھ ا.
وعلى وجه الخصوص ،ال يجوز لھم أن يقوموا ھم أنفسھم بتشغيل أي مرفق وال أن يأمروا موظفي أي مرفق بالقيام ب أي عملي ة.
وإذا اع َتبر المفتشون أن ھناك حاجة بمقتضى الفقرتين  ٧٤و  ٧٥للقيام بعمليات معيّن ة ف ي مرف ق م ا فعل يھم أن يق دموا طلب ا ً بھ ذا
الخصوص.
الفقرة  ٩٣من الوثيقة INFCIRC/153
 ...إالّ أنه ال يجوز ألي إجراء تتخذه الوكالة ،أو تنظر في اتخ اذه ،عل ى أث ر ھ ذا اإلخط ار ]المق دّم م ن الدول ة[ أن يعي ق عل ى أي
وجه نقل ]الدولة[ للمواد النووية.
الفقرة  ٩٦من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
 ...إالّ أنه ال يجوز ألي إج راء تتخ ذه الوكال ة ،أو تنظ ر ف ي اتخ اذه ،عل ى أث ر ھ ذا اإلخط ار ]المق دّم م ن الدول ة[ أن يعي ق عملي ة
التفكيك ]التي تقوم بھا الدولة[.
INFCIRC/153

 -٢-١٠فحص المعلومات المتعلقة بالمرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق والتحقق منھا
تنص اتفاقات الضمانات الشاملة على حقوق الوكالة والتزاماتھا في اس تعراض المعلوم ات التص ميمية للمراف ق
والتحقق منھا وإعادة التحقق منھا .وسوف تفحص الوكالة ،بنا ًء على طل ب الدول ة ،المعلوم ات التص ميمية ذات
الحساسية الخاص ة ف ي أم اكن تابع ة للدول ة .ويح تفظ بھ ذه المعلوم ات ف ي الدول ة داخ ل المرف ق ف ي الع ادة بع د
وض ع خ تم الوكال ة عليھ ا .وينبغ ي مالحظ ة أن المعلوم ات المق َّدم ة إل ى الوكال ة بش أن األم اكن الواقع ة خ ارج
المرافق تستخدم بالقدر المناسب لدعم وضع نھج ضمانات للدولة ولتمكين الوكال ة م ن الوف اء بأھ دافھا المتعلق ة
بالضمانات .ويمك ن للوكال ة أن تس تخدم معلوم ات ع ن األم اكن الواقع ة خ ارج المراف ق لألغ راض المبيَّن ة ف ي
الفقرات الفرعية من )ب( إلى )و( من الفقرة  ٤٦من الوثيقة .INFCIRC/153

٥٧

الفقرة  ٨من الوثيقة INFCIRC/153
 ....ول ن تطل ب الوكال ة س وى الح د األدن ى م ن المعلوم ات والبيان ات الالزم ة الض طالعھا بالمس ؤوليات المنوط ة بھ ا بموج ب
االتفاق .وس تكون المعلوم ات ع ن المراف ق محص ورة ف ي الح د األدن ى ال الزم لتطبي ق الض مانات عل ى الم واد النووي ة الخاض عة
للضمانات بموجب االتفاق .وعند فحص المعلومات الوصفية ،ستكون الوكالة على استعداد – بنا ًء على طل ب الدول ة – للقي ام ف ي
أي مكان تابع للدولة – بفحص المعلومات الوصفية التي تعتبرھا الدول ة ذات حساس ية اس تثنائية .ول ن يك ون م ن الض روري نق ل
ھذه المعلومات نقالً ماديا ً إلى الوكالة ،شريطة أن يظل في وسع الوكالة أن تفحصھا مجدداً في يسر في مكان تابع للدولة.

الفقرة  ٤٦من الوثيقة
تزود بھا الوكالة ستستخدم من أجل األغراض التالية:
ينبغي أن ينص االتفاق على أن المعلومات الوصفية التي َّ
ص لة
)أ( التعرف على خصائص المرافق والمواد النووية ذات األھمية من حيث تطبيق الضمانات على المواد النووي ة بطريق ة مف َّ
بالقدر الكافي لتيسير عملية التحقق؛
)ب( تحديد مواقع ج رد الم واد الت ي ستس تخدم ألغ راض حس ابات الوكال ة ،واختي ار النق اط االس تراتيجية الت ي تش ِّكل نق اط قي اس
رئيسية وتستخدم لتحديد تحركات المواد النووية والعھدة .وعلى الوكالة ،في تحديدھا مواقع ج رد الم واد الم ذكورة ،أن تتب ع عل ى
وجه الخصوص المعايير التالية:
’ ‘١أن يح ِّدد حجم مواقع جرد المواد على ضوء الدقة التي يستطاع بھا تحديد رصيد المواد؛
’ ‘٢أن تحاول ،من أجل تحديد مواق ع ج رد الم واد ،اغتن ام أي فرص ة الس تخدام االحت واء والمراقب ة بغي ة ض مان الحص ول عل ى
قياسات كاملة للتدفق ،وبالتالي تبسيط تطبيق الضمانات بتركيز عمليات القياس على نقاط القياس الرئيسية؛
’ ‘٣يجوز الجمع بين عدة مواقع لجرد المواد مستخدمة في مرفق ما أو في مواقع مختلفة بحي ث تعتب ر موقع ا ً واح داً لج رد الم واد
ألغراض حسابات الوكالة ،إذا قررت الوكالة أن ھذا الجمع يتفق مع احتياجات التحقق؛
’ ‘٤يجوز ،بنا ًء على طلب الدولة ،تحديد موقع خاص لجرد المواد يشمل عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجارياً؛
)ج( تحديد مواعيد وإجراءات عملية الجرد المادي للمواد النووية ألغراض حسابات الوكالة؛
)د( تحديد المتطلبات من السجالت والتقارير ،وإجراءات تقييم السجالت؛
)ھـ( تحديد متطلبات وإجراءات التحقق من كمية وموقع المواد النووية؛
)و( اختيار أمزاج مناسبة من أساليب وتقنيات االحتواء والمراقبة ،والنقاط االستراتيجية التي ستطبق فيھا.
وينبغي أن ينص االتفاق أيضا ً على أن نتائج فحص المعلومات الوصفية س ُتدرج في الترتيبات الفرعية.
الفقرة  ٤٧من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على وجوب إعادة فحص المعلومات الوصفية على ضوء التغيُّرات التي تط رأ عل ى ظ روف التش غيل ،أو
ما يستجد في مجال تكنولوجيا الضمانات ،أو الخبرة المكتسبة في مجال تطبيق إجراءات التحقق ،وذلك على قصد تكييف الت دابير
التي اتخذتھا الوكالة عمالً بالفقرة  ٤٦أعاله.
الفقرة  ٥٠من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن المعلوم ات المقدَّم ة إل ى الوكال ة ع ن الم واد النووي ة المس تعملة ع ادة خ ارج المراف ق ،يمك ن أن
تستخدم ،بالقدر المناسب ،من أجل األغراض المحدَّدة في الفقرات الفرعية من )ب( إلى )و( من الفقرة  ٤٦أعاله.
الفقرة  ٨٣من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تقوم الوكالة بإخطار الدولة مسبقاً ،قبل وصول المفتش ين إل ى المراف ق أو إل ى مواق ع ج رد الم واد
الموجودة خارج المرافق ،وذلك على النحو التالي:
)أ( من أجل عمليات التفت يش المح ددة األغ راض المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة ) ٧١ج( أع اله ]الم واد الم راد نقلھ ا[ ،...قب ل ٢٤
األول ي[ ،وك ذلك األنش طة
س اعة عل ى األق ل ،وم ن أج ل تل ك المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة ) ٧١أ( و)ب( ]للتحق ق م ن التقري ر َّ
المنصوص عليھا في الفقرة ] ٤٨للتحقق من المعلومات التصميمية[ ،قبل أسبوع على األقل؛ ...
INFCIRC/153

٥٨

 -٣-١٠عمليات التفتيش
ُتح َّدد اتفاقات الضمانات الشاملة ع دداً م ن المتطلب ات بش أن جھ ود التفت يش ونطاقھ ا وتواترھ ا ،والطريق ة الت ي
ينبغي بھا تصميم عمليات التفتيش لتحقيق كفاءات والحد من طابعھا االقتحامي وفي الوقت نفسه ض مان تحقي ق
أھداف الضمانات.
الفقرة  ٢٩من الوثيقة INFCIRC/153
وعلى ھذا الھدف ينبغي أن ينص االتفاق على أن يستخدم الجرد الحسابي للم واد بوص فه ت دبيراً رقابي ا ً ذا أھمي ة أساس ية ،مقرون ا ً
باالحتواء والمراقبة باعتبارھما تدبيرين تكميليين ھامين.
الفقرة  ٧٠من الوثيقة INFCIRC/153
ً
ينبغي أن ينص االتفاق على أن للوكالة حق القيام بعمليات تفتيشية وفقا ألحكام الفقرات  ٧١إلى  ٨٢الواردة أدناه.
الفقرة  ٧٨من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على وجب قصر عمليات التفتيش الروتينية وكثافتھا ومدتھا وتوقيتھا عل ى الح د األدن ى المتف ق م ع فعالي ة
تنفيذ إجراءات الضمانات  ...وأن تأخذ بأمثل األساليب وأكثرھا اقتصاداً في استخدام الموارد المتاحة لھا ألغراض التفتيش.
الفقرة  ٧٩من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن يكون ھناك أكثر من عملية تفتيش روتينية واحدة س نويا ً ف ي حال ة المراف ق ،ومواق ع قي اس الم واد
الموج ودة خ ارج المراف ق والت ي يك ون محتواھ ا أو خرجھ ا الس نوي م ن الم واد النووي ة – أيھم ا أكب ر – ال يتج اوز خمس ة
كيلوغرامات فعالة .أما في حال ة المراف ق األخ رى فيح دَّد ع دد عملي ات التفت يش وكثافتھ ا وم دتھا وتوقيتھ ا وأس لوبھا عل ى أس اس
نظام تفتيشي ال يكون ،في الحالة القصوى أو الحدية ،أكثر كثافة مما ھو ضروري وكا ٍ
ف لجع ل الوكال ة عل ى عل م مس تمر بت دفق
المواد النووية وعھدتھا.
الفقرة  ٨٠من الوثيقة INFCIRC/153
 ...الحد األقصى لألنشطة الروتينية لتفتيش المرافق التي يكون محتواھ ا أو خرجھ ا الس نوي م ن الم واد النووي ة أكث ر م ن خمس ة
كيلوغرامات فعالة على الوجه التالي:
)أ( في حالة المفاعالت والمخازن المختومة ،ي َُحدَّد المجموع األقصى لعمليات التفتيش الروتيني ة ف ي الس نة ف ي ح دود س دس س نة
كل من ھذه المرافق الموجودة على أرض الدولة؛
عمل تفتيش بشأن ٍ
)ب( وفي حالة المرافق األخرى التي ينطوي نشاطھا على استخدام البلوتونيوم أو اليورانيوم المثرّ ى بنسبة أكث ر م ن  ،%٥ي َُح دَّد
المجموع األقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة ،من أجل كل مرفق من ھذه الفئ ة ،بم ا مدت ه ×٣٠ف ١/٢ي وم عم ل تفتيش ي
ف ي الس نة ،عل ى اعتب ار أن "ف" ّ
تمث ل العھ دة أو َ
الخ رج الس نوي م ن الم واد النووي ة – أيھم ا أكب ر – محس وبا ً بالكيلوغرام ات
الفعّالة .إالّ أن الح ّد األقصى المقرر ألي واح ٍد من ھذه المرافق ال يجوز أن يكون أدنى من  ١٫٥سنة عمل تفتيشي؛
)ج( وفي حالة جميع ما خالف ذلك من المرافق ي َُحدَّد المجموع األقصى لعمليات التفتيش الروتينية ،من أج ل ك ل مرف ق م ن ھ ذه
الفئة ،بما مدته ثلث س نة عم ل تفتيش ي تض اف إلي ه  ×٠٫٤ف م ن أي ام التفت يش ف ي الس نة ،عل ى اعتب ار أن "ف" ّ
تمث ل العھ دة أو
َ
الخرج السنوي من المواد النووية – أيھما أكبر – محسوبة بالكيلوغرامات الفعّالة.
وباإلضافة إلى ذلك يجب أن ينصّ االتفاق على أن في وسع الدولة والوكالة أن تتفقا على تعديل األرقام القصوى المحدَّدة في ھ ذه
الفقرة متى قرر المجلس أن ھذا التعديل معقول.
الفقرة  ٨١من الوثيقة INFCIRC/153
رھنا ً بأحكام الفقرات  ٨٠-٧٨أعاله ،يجب أن تشمل المعايير الت ي ُتس تخدَ م لتحدي د الع دد الفعل ي لعملي ات التفت يش الروتيني ة عل ى
أي مرفق وكثافتھا ومدتھا وتوقيتھا وأسلوبھا:
)أ( ش كل الم ادة النووي ة ،وعل ى وج ه الخص وص ھ ل ھ ي الس ائبة الموج ودة ف ي ع د ٍد م ن البن ود المنفص لة ،وم ا ھ و تكوينھ ا
الكيميائي ،وھل ھي – في حالة اليورانيوم – ضعيفة اإلثراء أم شديدة؛ ومدى يُسر االطالع عليھا؛
)ب( فعالي ة نظ ام الحس اب والمراقب ة المعم ول ب ه ف ي الدول ة ،وال س يما م دى ك ون مش ّغلي المراف ق مس تقلين وظيفي ا ً ع ن نظ ام
الحس اب والمراقب ة المعم ول ب ه ف ي الدول ة؛ وإل ى أي م دى ذھب ت الدول ة ف ي تنفي ذ الت دابير ]الخاص ة بالحص ر والمراقب ة[ ...؛
والسرعة التي يتم بھا تقديم التقارير إلى الوكالة؛ ومدى اتساقھا مع عمليات التحقق المستقلة التي تقوم بھا الوكال ة؛ ومق دار الم واد
غير المعلَّلة الذي تحققت منه الوكالة؛
)ج( خصائص دورة الوقود النووي التي تستخدمھا الدولة ،وال سيما ع دد وأن واع المراف ق م واد نووي ة خاض عة للض مانات ،وم ا
لھذه المرافق م ن خص ائص ذات أھمي ة عل ى ص عيد الض مانات ،وخصوص ا ً درج ة االحت واء؛ وإل ى أي م دى يي ّس ر تص ميم ھ ذه
المرافق التحق ق م ن عھ دة وحرك ة الم واد النووي ة؛ وإل ى أي م دى يمك ن أن تق ام عالق ة ت رابط فيم ا ب ين المعلوم ات ال واردة م ن
مختلف مواقع جرد المواد؛
ُرس لة إل ى دول أخ رى ألغ راض االس تخدام أو
)د( الترابط الدولي ،وال سيما قدر الم واد النووي ة المس تلمة م ن دول أخ رى أو الم َ
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المعالجة؛ وأي عمليات تح ُّقق بصددھا من جانب الوكال ة؛ وم دى الت رابط ب ين األنش طة النووي ة للدول ة واألنش طة النووي ة لغيرھ ا
من الدول؛
التطورات التقنية في مجال الضمانات ،بما في ذلك استخدام التقنيات اإلحصائية وأخذ العيّنات العشوائية لتقييم حرك ة الم واد
)ھـ(
ُّ
النووية.
الفقرة  ٨٢من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على التشاور بين الوكالة والدولة إذا اع َت َبرت الدولة أن عمليات التفتيش تر ّك ز بص ورة ال مب رر لھ ا عل ى
مرافق معيّنة.
الفقرة  ٨٣من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تقوم الوكالة بإخطار الدولة مسبقاً ،قبل وصول المفتش ين إل ى المراف ق أو إل ى مواق ع ج رد الم واد
الموجودة خارج المرافق ،وذلك على النحو التالي:
من أجل عمليات التفتيش المحدّدة األغ راض المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة ) ٧١ج( ]الم واد الم راد نقلھ ا[  ،...قب ل ٢٤
)أ(
األول ي[ وك ذلك األنش طة
س اعة عل ى األق ل؛ وم ن أج ل تل ك المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة ) ٧١أ( و )ب( ]للتح ُّق ق م ن التقري ر َّ
المنصوص عليھا في الفقرة ] ٤٨للتحقق من المعلومات التصميمية[ ،قبل أسبوع على األقل؛
ومن أجل عمليات التفتيش االستثنائية  ،...في أس رع وق ت ممك ن يل ي التش اور ب ين الدول ة والوكال ة  ...عل ى أن يك ون
)ب(
ً
ً
ّ
مفھوما أن اإلخطار بقدوم المفتشين يشكل في العادة جزءا من المشاورات؛
ومن أجل عمليات التفتيش الروتينية  ،...قبل  ٢٤س اعة عل ى األق ل فيم ا يخ ص المراف ق ]المحتوي ة عل ى بلوتوني وم أو
)ج(
يورانيوم مثرّ ى بنسبة أكثر من  ... [%٥ومنشآت َ
الخزن المختومة الحاوية عل ى بلوتوني وم أو عل ى يوراني وم مث رّ ى بنس بة أكث ر
من  ،%٥وقبل أسبوع على األقل في جميع الحاالت األخرى.
ويجب أن يتضمّن اإلخطار المذكور بعمليات التفتيش أسماء المفتشين وأن يح ِّدد ما سيتم تفتيشه م ن المراف ق ومواق ع ج رد الم واد
الموجودة خارج المرافق ،والفترات التي سيتم فيھا ھذا التفتيش .وإذا كان المفتشون سيأتون من كان خ ارج أراض ي الدول ة ،تق وم
الوكالة مسبقا ً باإلشعار بمكان وموعد وصولھم إلى الدولة.
البند  -٢-٢-٤من الترتيبات الفرعية النموذجية
ينبغي أن يُق دَّم ف وراً بع د اس تالم أي إخط ار بموج ب البن د  ٦-٣إش عار م ن الوكال ة بم ا إذا كان ت تعت زم أو ال تعت زم تفت يش م واد
نووية فيما يتصل بعمليات نقل دولي.
الفقرة  ٨٤من الوثيقة INFCIRC/153
ً
 ...وعلى الوكالة ،لدى قيامھا بأي تفتيش دون سابق إخطار ،أن تض ع ف ي حس بانھا كلي ا أي برن امج عملي ات تك ون الدول ة قدمت ه
لھا عمالً بالفقرة )٦٤ب( .وعليھا فوق ذلك ،حسب المستطاع ،وعلى أساس برنامج العمليات ،أن تخط ر الدول ة دوري ا ً ببرنامجھ ا
التفتيشي العام وما ينطوي عليه من عمليات تفتيش بإخطار أو بدون إخطار ،مع تحديد عمومي للفترات الت ي تتوق ع فيھ ا عملي ات
التفتيش المذكورة .وعلى الوكالة ،لدى قيامھا بأي تفتيش دون سابق إخط ار ،أن تب ذل ك ل م ا يس عھا م ن جھ د للتخفي ف إل ى أدن ى
حد ممكن من أي مصاعب عملية قد تواجه مشغلي المرفق والدولة ،واضعة في اعتبارھا األحكام المتصلة بالموضوع م ن الفق رة
 ٤٤أعاله و ٨٩أدناه.
البند  -١-٢-٤من الترتيبات الفرعية النموذجية
]ينبغي أن يقدَّم[ كل نصف سنة ،مع إجراء تعديالت الحقة حسب اللزوم ،البرن امج الع ام لعملي ات التفت يش المعلن ة والمفاجئ ة ،إذا
تضمنت مذكرات موجزة معلومات مسبقة كافية عن برنامج العمليات.

 -٤-١٠المعاينة التكميلية
يلزم من الدولة المرتبطة ببروتوكول إضافي أن تق ِّدم معلومات إلى الوكالة بصورة منتظمة .وتق يِّم الوكال ة ھ ذه
المعلوم ات وتقارنھ ا بجمي ع المعلوم ات األخ رى المعروف ة ع ن الدول ة .ويمك ن للوكال ة أن تؤك د المعلوم ات
المق َّدمة بموجب بروتوكول إضافي ،حسب االقتضاء ،أثناء المعاينة التكميلية )وذلك مثالً من خ الل أنش طة م ن
قبيل المراقبة البصرية ،وجمع العينات البيئية ،واستخدام الكشف اإلش عاعي ،وأجھ زة القي اس( .وتت يح المراقب ة
البصرية التقاط صور فوتوغرافية )رقمية أو غيرھا( كج زء م ن ذل ك النش اط .ويل زم م ن الوكال ة أن تق ِّدم إل ى
ال دول إش عاراً مُس بقا ً بالمعاين ة التكميلي ة ،وفق ا ً للم ادة  ٤م ن الوثيق ة  .INFCIRC/540وباإلض افة إل ى األم اكن
المرتبط ة بإعالن ات الدول ة بموج ب البروتوك ول اإلض افي ،يمك ن طل ب إج راء معاين ة تكميلي ة ألي مك ان ف ي
الدولة .ويح ِّدد البروتوكول اإلضافي متطلبات تنفيذ المعاينة التكميلية.
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المادة  ٤من الوثيقة INFCIRC/540
ُت َطبَّق اإلجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة  ٥من ھذا البروتوكول:
ال تسعى الوكالة آليا ً أو تلقائيا ً إلى التحقق من المعلومات المشار إليھا في المادة ٢؛ ...
أ-
ب ‘١’-باس تثناء الحال ة المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة الفرعي ة ’ ‘٢أدن اه تعط ي الوكال ة ]الدول ة[ إخط اراً مُس بقا ً بالمعاين ة قب ل ٢٤
ساعة على األقل؛
’ ‘٢لمعاين ة أي مك ان ف ي موق ع م ا – اقتران ا ً بزي ارات التحق ق م ن المعلوم ات التص ميمية أو بالعملي ات التفتيش ية المح دّدة
الغرض أو الروتينية في ذلك الموقع – تكون مدة اإلخطار المسبق ،إذا طلبت الوكالة ذل ك ،س اعتين عل ى األق ل ،ولك ن يج وز أن
تكون أقل من ساعتين في ظروف استثنائية.
ِّ
يكون اإلخطار المسبق مكتوباً ،ويحدد أسباب المعاينة واألنشطة الالزم تنفيذھا أثناء تلك المعاينة.
ج-
د -في حالة وجود تساؤل أو تضارب تعطي الوكالة ]الدولة[ فرصة توضيح وتيسير حسم ھذا التساؤل أو التضارب .وتعطى ھ ذه
ِس ت م ن أجل ه.
الفرصة قبل تقديم طل ب إلج راء المعاين ة ،م ا ل م ت ر الوكال ة أن ت أخير إج راء المعاين ة س يخل ب الغرض ال ذي ال ُتم َ
وعلى أي حال ،ال تستخلص الوكالة أي استنتاجات بشأن التساؤل أو التضارب لحين إعطاء ]الدولة[ ھذه الفرصة.
ال ُتجرى المعاينة إالّ أثناء ساعات العمل العادية ما لم توافق ]الدولة[ على غير ذلك.
ھـ-
المادة  ٩من الوثيقة INFCIRC/540
تو ِّفر ]الدولة[ للوكالة معاينة األماكن التي تحدّدھا الوكالة من أجل أخذ عيّنات بيئية من مناطق شاس عة؛ ش ريطة أن تب ذل ]الدول ة[
– إذا عجزت عن أن تو ِّفر مثل ھذه المعاينة – كل جھد معقول لتلبية متطلب ات الوكال ة ف ي أم اكن بديل ة .وال تل تمس الوكال ة مث ل
ھذه المعاينة إالّ بعد ما يكون المجلس قد وافق عل ى اس تخدام أخ ذ العيّن ات البيئي ة م ن من اطق شاس عة وعل ى الترتيب ات اإلجرائي ة
المتعلقة بذلك ،وبعد مشاورات بين الوكالة و]الدولة[.

 -٥-١٠البيانات المتعلقة بأنشطة الوكالة
تزوِّ د الوكالة السلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات ،بعد ك ل عملي ة تفت يش ،ببي ان يص ف
نتائج التفتيش .ويُطلق على ھذا البيان اسم البيان )٩٠أ( نسبة إلى الفقرة الفرعية )أ( من الفق رة  ٩٠م ن الوثيق ة
 .INFCIRC/153وبعد إجراء تحقق من الرصيد المادي وتقي يم رص يد الم واد ،ت زوِّ د الوكال ة الس لطة الحكومي ة
واإلقليمي ة بتقري ر ع ن االس تنتاجات الت ي خلص ت إليھ ا بش أن منطق ة قي اس الم واد النووي ة .ويس مى ذل ك بي ان
)٩٠ب( .وبالمثل ،في حالة الدول المرتبط ة ببروتوك ول إض افي ،ت زوِّ د الوكال ة الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة
المسؤولة عن تنفيذ الضمانات بالبي ان )١٠أ( ال ذي تص ف في ه م ا ت م إج راؤه م ن أنش طة بموج ب البروتوك ول
اإلض افي ،وذل ك ف ي غض ون فت رة ال تتج اوز  ٦٠يوم ا ً م ن إج راء النش اط .وتق َّدم إل ى الس لطة الحكومي ة أو
اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات في البي ان )١٠ب( نت ائج األنش طة الت ي ج رى االض طالع بھ ا لمعالج ة
تس اؤل أو تض ارب ،وذل ك ف ي أق رب وق ت ممك ن ،أالّ يتج اوز ذل ك  ٣٠يوم ا ً بع د تحدي د النت ائج .ويق َّدم إل ى
السلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات سنويا ً في البي ان )١٠ج( م ا ي تم الخل وص إلي ه م ن
استنتاجات من األنشطة المضطلع بھا بموج ب البروتوك ول اإلض افي .وال تق ِّدم الوكال ة معلوم ات مباش رة إل ى
مشغلي المرفق بشأن عمليات التفتيش في المرفق .غير أن الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة ق د ترغ ب ف ي إب الغ
نتائج عمليات التفتيش والمعاينة التكميلية إلى مشغلي المرفق س وا ًء لتعزي ز التحس ين المتواص ل أو تق ديراً منھ ا
لألداء الفائق الجودة.
وتلخص الوكالة كل سنة نتائج تنفيذ الضمانات وتق ِّدم تقريراً عنھا إلى مجلس محافظي الوكالة في تقريرھا ع ن
تنفي ذ الض مانات .وتتف ق النت ائج م ع أھ داف الض مانات الثالث ة المش تركة ب ين جمي ع ال دول المرتبط ة باتفاق ات
ض مانات ش املة والقائم ة عل ى أس اس األنش طة المنف ذة بموج ب اتفاق ات الض مانات الش املة والبروتوك والت
اإلضافية.
الفقرة  ٥من الوثيقة
ينبغي أن ينص االتف اق عل ى أن تتخ ذ الوكال ة كاف ة االحتياط ات الت ي تتطلبھ ا حماي ة األس رار التجاري ة والص ناعية وغيرھ ا م ن
المعلومات السرية التي تصل إلى علمھا من خالل تنفيذ االتفاق .وليس للوكالة أن تنش ر أو أن ُتبل غ أي دول ة أو أي منظم ة أو أي
INFCIRC/153
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شخص أي معلوم ات حص لت عليھ ا م ن خ الل تنفي ذ ھ ذا االتف اق؛ إالّ أن لھ ا أن ُتبل غ معلوم ات مح ددة تتص ل بتنفي ذ االتف اق ف ي
الدولة إلى مجلس المحافظين ،وإلى موظفي الوكالة ال ذين تتطل ب مھ امھم الرس مية المتعلق ة بالض مانات أن يكون وا عل ى بيِّن ة م ن
ھذه المعلومات ،شريطة أن يكون ذل ك ف ي الح دود ال دنيا الت ي يتطلبھ ا إيف اء الوكال ة لمس ؤولياتھا ف ي تنفي ذ االتف اق .ويج وز نش ر
معلومات موجزة عن المواد النووية الموضوعة تحت ضمانات الوكالة بموجب االتفاق ،بنا ًء على قرار يتخذه المجل س إذا وافق ت
على ذلك الدول المعنية مباشرة.
الفقرة  ٣٠من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن االس تنتاج التقن ي ال ذي يس تخلص م ن أنش طة التحق ق الت ي تض طلع بھ ا الوكال ة س يكون ش ھادة
توضح كمية المواد غير المعللة خالل مدة معيَّنة ،في كل موقع لجرد المواد النووي ة ،وح دود الدق ة المتوخ اة ف ي حس اب الكمي ات
المذكورة.
الفقرة  ٩٠من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن على الوكالة أن تعلم الدولة:
)أ( بنتائج عمليات التفتيش ،وذلك على فترات تحدَّد في الترتيبات الفرعية؛
)ب( وباالستنتاجات التي خلصت إليھا من أنشطة التحقق التي قامت بھ ا ف ي الدول ة ،وذل ك خصوص ا ً عل ى ش كل ش ھادات بص دد
كل موقع من مواقع جرد المواد ،تحرَّ ر في أقرب وقت ممكن بعد قيام الوكال ة بج رد العھ دة المادي ة والتحق ق منھ ا وقي اس رص يد
المواد.
البند  ٣-١-٤من الترتيبات الفرعية النموذجية
]ينبغي تق ديم[ بي ان م وجز يلخ ص نتيج ة ك ل عملي ة تفت يش  ...ف ي غض ون  ٦٠يوم ا ً بع د ك ل عملي ة تفت يش .وينبغ ي تق ديم بي ان
باالستنتاجات التي تخل ص إليھ ا الوكال ة ف ي غض ون  ٦٠يوم ا ً بع د نھاي ة الش ھر ال ذي تك ون الوكال ة ق د تحقق ت في ه م ن الرص يد
المادي.
الفقرة  ٤١من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن تق وم الوكال ة ،عل ى أس اس التقري ر الب دئي المش ار إلي ه ف ي الم ادة  ٦٢أدن اه ،بوض ع كش ف عھ دة
موحَّ د لجميع ما في الدولة من مواد نووية خاضعة للضمانات بمقتضى االتفاق ،بصرف النظر ع ن منش ئھا ،وبمس ك ھ ذا الكش ف
استناداً إلى التقارير الالحقة وإلى نتائج أنشطة التحقق .وستتاح للدولة نسخ من ھذا الكشف على فترات يتفق عليھا.
الفقرة  ١٢من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق ،بصدد المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجبه ،على قيام الدول باإلبالغ عن أي نق ل لھ ذه الم واد إل ى
خارج الدول ،وفقا ً لألحكام الواردة في الفقرات  ٩٢إلى  ٩٤أدناه .وترفع الوكال ة الض مانات المطبق ة بموج ب االتف اق ع ن الم واد
النووية متى تولت الدولة المتلقية مسؤولية تلك المواد ،وفقا ً لألحكام المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة  .٩١وتح تفظ الوكال ة بس جالت
تشير إلى كل عملية نقل ،كما تشير ،عند االقتضاء ،إلى إعادة تطبيق الضمانات على المواد النووية المنقولة.
البند  -١-١-٤من الترتيبات الفرعية النموذجية
]تق ِّدم الوكالة إلى الدولة[ بيانا ً بشأن مخزون الم واد النووي ة باالس تناد إل ى التق ارير نص ف الس نوية المقدَّم ة م ن ]الدول ة[ ف ي ]٣٠
حزيران/يونيه[ و] ٣١كانون األول/ديسمبر[ في موعد ال يتجاوز ثالثة أشھر من ھذين التاريخين.
الفقرة  ١٢من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن ترفع الوكالة الضمانات المطبقة بموجب االتفاق عن المواد النووي ة ]المنقول ة خ ارج الدول ة[ مت ى
تولت الدولة المتلقية مسؤولية تلك المواد ... ،وتحتفظ الوكالة بسجالت تشير إلى كل عملية نق ل ،كم ا تش ير ،عن د االقتض اء ،إل ى
إعادة تطبيق الضمانات على المواد النووية المنقولة.
البند  -١-١-٤من الترتيبات الفرعية النموذجية
ُ
يقدَّم بيان نصف سنوي بشأن عمليات النقل المحلي والدولي للمواد النووية التي تبلغ عنھا ]الدولة[ وال تتمكن الوكالة م ن مض اھاة
ما يقابلھا من تقارير مقدَّمة من منطقة قياس المواد النووية الشريكة أو البلد ...
المادة  ١٠من الوثيقة INFCIRC/540
تقوم الوكالة بإبالغ ]الدولة[ بما يلي:
أ -األنشطة المنفذة بموجب ھذا البروتوكول ،بما في ذلك األنشطة المتعلقة ب أي أوج ه تس اؤل أو تض ارب اس ترعت الوكال ة انتب اه
]الدولة[ إليھا ،وذلك في غضون ستين يوما ً من تاريخ تنفيذ الوكالة لتلك األنشطة.
ب -نتائج األنشطة المتعلقة بأي أوجه تساؤل أو تضارب استرعت الوكالة انتباه ]الدولة[ إليھ ا ،وذل ك ف ي أق رب وق ت ممك ن لك ن
على أي حال في غضون ثالثين يوما ً من تاريخ تثبت الوكالة من النتائج.
ج -االستنتاجات التي استخلصتھا من أنشطتھا المنفذة في إطار ھذا البروتوكول .وتق َّدم ھذه االستنتاجات سنوياً.
البند  ٥من الترتيبات الفرعية النموذجية
 -١-٥يمكن للوكالة أن تنشر المعلومات الموجزة التالية:
 -١المجموع التقريبي لكميات وأنواع المواد النووية الخاضعة للضمانات في ]الدولة[ ...
 -٢قائمة بالمرافق الموجودة في ]الدولة[ المحتوية على مواد نووية خاضعة للضمانات ...
ويمكن أن تتضمن القائمة أيضا ً الوصف الرسمي لكل مرفق و/أو اسمه ،ومكانه.

٦٢

الفقرة  ١٨من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أنه ،إذا قرر المجلس ،بنا ًء على تقرير يكون المدير الع ام ق د قدم ه ،أن ھن اك حاج ة جوھري ة وملح ة
تقضي بأن تتخذ الدولة تدبيراً معيَّنا ً يسمح بالتحقق من عدم تحريف مواد نووي ة خاض عة للض مانات ص وب اس تخدامھا ف ي ص نع
أسلحة نووية أو أجھزة تفجيرية أخرى ،يكون من حق المجلس أن يدعو الدولة إلى اتخاذ التدبير المطل وب دون إبط اء ،وبص رف
النظر عما إذا كانت قد لجأت إلى إجراءات تسوية المنازعات.
الفقرة  ١٩من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أنه ،إذا خلص المجلس ،بعد دراسة المعلومات المناسبة الت ي أبلغ ه إياھ ا الم دير الع ام ،إل ى أن ه ل يس
في وسع الوكالة أن تتحقق من أن ه ل م يح دث للم واد النووي ة الت ي يقض ي االتف اق بإخض اعھا للض مانات تحري ف الس تخدامھا ف ي
صنع أسلحة نووية أو أجھزة تفجيرية نووية أخرى ،كان للمجلس أن يكتب التقارير المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة ج يم م ن الم ادة
الثانية عشرة من النظام األساسي ،كما جاز له أن يتخذ ما ينطبق له الحال من التدابير األخرى المنصوص عليھا ف ي تل ك الفق رة.
وعلى المجلس ،وھو يتخ ذ ھ ذا اإلج راء ،أن يض ع ف ي حس بانه م دى الطمأنين ة الت ي تك ون ق د وفرتھ ا ت دابير الض مانات الت ي ت م
تطبيقھا ،متيحا ً للدولة أية فرصة معقولة لتزويده بأية ضمانات إضافية ضرورية.

 -٦-١٠نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
تنطبق على ما
يلي:

نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة

INFCIRC/153

INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
سلطات الوكالة ومسؤولياتھا
استخدام الوكالة معلومات تحصل عليھا و/أو تتحقق منھا
بصورة مستقلة في استخالص االستنتاجات المتعلقة
بالضمانات.

الوكالة

٧

قيام الوكالة بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لحماية
المعلومات السرية للدول واتخاذ احتياطات لضمان عدم
إفشاء تلك المعلومات من خالل اتصاالت الوكالة
ومنشوراتھا ،باستثناء المعلومات المحددة المتعلقة بتنفيذ
الضمانات التي تقدَّم إلى مجلس المحافظين وموظفي
الوكالة حسب االقتضاء.

الوكالة

٩

تنفيذ الضمانات على نحو يكفل تجنب إعاقة التجارة الدولية
أو تقييد النمو والتنمية في االستخدامات السلمية للمواد
النووية.

الوكالة

٨٧ ،٩

التزام مفتشي الوكالة بالقواعد التشغيلية وقواعد األمان
وقواعد الوقاية من اإلشعاعات المحددة لكل مرفق وعدم
المشاركة في عمليات المرفق وعدم توجيه موظفي المرفق.
وتحمل مشغلي المرفق والسلطة الحكومية أو اإلقليمية
المسؤولة عن تنفيذ الضمانات المسؤولية عن تيسير
عمليات التفتيش وعن أمان المفتشين.

الوكالة

٨٧

مراعاة قدرات الدولة وسائر العوامل عند تصميم نھج
ضمانات خاص بالدولة لتحقيق األھداف بكفاءة.

الوكالة

٨١

تحديد نھج الضمانات ،ومناطق قياس المواد النووية،
والنقاط االستراتيجية ،وتدابير الضمانات الخاصة بمرفق
ما على أساس فحص المعلومات التصميمية والمعلومات
المتعلقة بمتطلبات وإجراءات جرد المخزون المادي
والتحقق من تلك المعلومات.

الوكالة

٢٩ ،٥٠ ،٤٧ ،٤٦

التطور المستمر ل ُنھج الضمانات من أجل تطبيق التطورات
والممارسات التكنولوجية الحديثة لتحقيق المستوى األمثل
من الفعالية والكفاءة ،ومراعاة الخبرات المكتسبة في تنفيذ

الوكالة

٦

٦ ،١٤ ،١٥

٦٣

نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تنطبق على ما
يلي:

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة

INFCIRC/153

INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
الضمانات.
تحديد أنشطة التفتيش في ضوء جميع المعلومات المعروفة
عن الدولة ،وإخطارات الدولة ،والبرنامج التشغيلي
للمرفق ،وخصائص المواد النووية ،وسمات المرفق.

الوكالة

إبالغ الدولة دوريا ً ببرنامج عمليات التفتيش التي تجريھا
الوكالة.

الوكالة

استناد جھود التفتيش إلى تقييم شامل لجميع المعلومات ،مع
مراعاة عوامل من قبيل كمية المواد النووية وشكلھا ،وقدرة
الوكالة على تحقيق أھدافھا.

الوكالة

تقييم جميع المعلومات المعروفة عن الدولة لتحديد موعد
ومكان إجراء المعاينة التكميلية.

الوكالة

٤

منح كل دولة فرصة لحسم التساؤالت أو أوجه التضارب
المتعلقة بإعالناتھا.

الوكالة

٤

تزويد الدول بإخطار مسبق في الوقت المناسب بشأن
إجراء المعاينة التكميلية المطلوبة ومنحھا فرصة استخدام
المعاينة المحكومة.

الوكالة

٤

إجراء المعاينة التكميلية أثناء ساعات العمل العادية ما لم
يتم االتفاق على خالف ذلك مسبقا ً مع الدولة

الوكالة

٤

إبالغ كل دولة ،في التوقيت المناسب ،بنتائج واستنباطات
عمليات التفتيش واألنشطة المنفذة بموجب بروتوكولھا
اإلضافي وما يقابل ذلك من نتائج.

الوكالة

٩٠ ،٣٠ ،١٠

قيام الوكالة سنويا ً بتقديم معلومات إلى مجلس المحافظين
بشأن تنفيذ ضمانات الوكالة.

الوكالة

٥

إبالغ كل دولة ،في التوقيت المناسب ،بالجرد الدفتري الذي
تحتفظ به الوكالة بصدد تلك الدولة.

الوكالة

،٦٦ ،٤١ ،١٢

إبالغ الدولة المعنية باعتزام الوكالة إجراء تحقق لعمليات
النقل الدولي.

الوكالة

البند  ٢-٢-٤من
الترتيبات الفرعية

إخطار كل دولة بعمليات نقل المواد النووية التي لم تخضع
للمضاھاة والمص ّدرة من تلك الدولة.

الوكالة

،١٢

٦٤

٨٢ ،٧٨ ،٧٠ ،٨

٨٤ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩

البند  ٣-١-٤من
الترتيبات الفرعية

البند  ١-١-٤من
الترتيبات الفرعية

١٠

 -١١المسؤوليات المشتركة بين الدولة والوكالة

 -١-١١تحديد جھة االتصال المسؤولة عن تنسيق اتصاالت الوكالة
ييسِّر التواصل الفعال بين السلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات والوكالة تق ديم معلوم ات
دقيقة في الوقت المناسب ،وعدم عرقلة سير عمليات التفتيش ،وحل المش اكل ،وبل ورة فھ م مش ترك الحتياج ات
الطرفين من أجل تحقيق األھداف .وتحتاج أمانة الوكالة إلى جھة اتصال تنظيمية واحدة في الدولة الت ي تتب ادل
فيھ ا اتص االت مرتبط ة بالض مانات ،ويج ب أن يك ون لجھ ة االتص ال قن وات اتص ال جي دة م ع س ائر األجھ زة
الحكومي ة ،حس ب االقتض اء ،لتيس ير تنفي ذ الض مانات .م ن ذل ك عل ى س بيل المث ال أن وزارات الش ؤون
الخارجي ة ،والطاق ة والم وارد الطبيعي ة ،والص ناعة ،والعل وم ،والتعل يم ،لھ ا دور ف ي الوف اء بالتزام ات الدول ة
بموج ب اتف اق الض مانات الش املة والبروتوك ول اإلض افي المعق ودين معھ ا .وينبغ ي للس لطة الحكومي ة أو
اإلقليمية المس ؤولة ع ن تنفي ذ الض مانات إقام ة اتص االت فعال ة م ع جمي ع الكيان ات الح ائزة لم واد نووي ة ،مث ل
مش غلي المراف ق ،والجامع ات ،ومؤسس ات البح وث والتنمي ة ،والمستش فيات ،والكيان ات العام ة والخاص ة
األخرى.
ويق ع عل ى الوكال ة أيض ا ً الت زام باتب اع قن وات االتص ال الرس مية المح ددة م ع الدول ة والمنص وص عليھ ا ف ي
الترتيب ات الفرعي ة .وكم ا يتب يَّن أدن اه ،ق د ترغ ب الدول ة ف ي تحدي د جھ ة اتص ال واح دة ف ي إط ار بعثتھ ا إل ى
الوكال ة لتمري ر االتص االت إل ى الس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة المس ؤولة ع ن تنفي ذ الض مانات ،وجھ ة اتص ال
مباشرة معنية باالتصاالت على صعيد العمل بين المفتشين والسلطات الحكومية.
وف ي ح ال ع دم عق د ترتيب ات فرعي ة ب ين الوكال ة والدول ة )وھ و م ا ينس حب أحيان ا ً عل ى ال دول المرتبط ة
ببروتوك ول كمي ات ص غيرة( ،ينبغ ي للس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة توجي ه مراس التھا إل ى مس ؤول الوكال ة
القطري المختص .ويمكن للس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة اس تخدام عن وان البري د اإللكترون ي الرس مي الخ اص
بالوكالة ) (official.mail@iaea.orgلح ين إرس ال عن وان البري د اإللكترون ي المباش ر ف ي إدارة الض مانات إل ى
السلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات.
البند  ١من الترتيبات الفرعية النموذجية )المراسالت الموجھة من الوكالة إلى الدولة(
 -١-١-١فيما يتعلق في العادة بالمسائل المتصلة بتنفي ذ االتف اق والترتيب ات الفرعي ة – االس م والعن وان ]لجھ ة االتص ال الحكومي ة
المعنية بالضمانات[
 -٢-١-١توجيه المراسالت إلى السلطة بموجب البند  – ١-١-١االسم والعنوان] :المباشر[ ]البعثة لدى فيينا[ ]عنوان آخر[
 -٣-١-١االتصال العادي بين مفتشي الوكالة في ]الدولة[ وسلطات ]الدولة[ – االسم والعن وان ] :الخ اص بجھ ة االتص ال المعني ة
بالضمانات في الدول ة بموج ب البن د  ١-١-١أو ممثل ي جھ ة االتص ال ف ي ك ل مرف ق أو ف ي ك ل منطق ة م ن من اطق قي اس الم واد
النووية الواقعة خارج المرافق[
البند  ١من الترتيبات الفرعية النموذجية ]المراسالت الموجھة من الدولة إلى الوكالة[
 -١-٢-١فيما يتعلق في العادة بالمسائل المتصلة بتنفيذ االتفاق والترتيبات الفرعية – االسم والعنوان:
The Director General, International Atomic Energy Agency, Wagramer Strasse 5, A-1400 Vienna, Austria ،
رقم الھاتف ،+٤٣ ١ ٢٦٠٠ :رق م الف اكس ،+٤٣ ١ ٢٦٠٠٧ :البري د اإللكترون ي] Official.Mail@iaea.org :أو موظ ف الوكال ة
الذي يبدو من المراسالت السابقة أنه مفوض بالتعامل مع الموضوع[
 -٢-٢-١االتصال في حالة الحوادث أو حاالت الطوارئ األخرى التي تمس مفتشي الوكالة – االسم والعنوان] :المس ؤول المع يَّن
من الوكالة[

٦٥

 -٢-١١حماية المعلومات وتوصيلھا
تزوِّ د الدول الوكالة بمعلومات تفصيلية عن المواد النووية والمرافق التي يمكن ،إذا أسيئ استخدامھا ،أن تش ِّكل
خطراً يُھ ِّدد األمن الوطني للدولة أو قدرة صناعتھا النووي ة عل ى المنافس ة .وبموج ب اتف اق الض مانات الش املة
والبروتوكول اإلضافي على حد سواء ،يلزم من الوكالة حماية معلومات الض مانات المق َّدم ة م ن ال دول ،وتنفي ذ
نظام شامل للتصنيف وضوابط المعاينة) (١٧لضمان التقيُّد الصارم بتلك المتطلبات.
ويلزم من كل دولة ،بموجب البروتوكول اإلضافي المعق ود معھ ا ،أن تس مح لمفتش ي الوكال ة ف ي الدول ة بإقام ة
اتص االت ح رة وحماي ة تل ك االتص االت ،بم ا ف ي ذل ك إرس ال المعلوم ات الت ي تول دھا مع دات الوكال ة إرس االً
حضوريا ً وغيابيا ً.
الفقرة  ٩من الوثيقة INFCIRC/153
 ...يتم ترتيب زي ارات مفتش ي الوكال ة وأنش طتھم عل ى نح و  ....يكف ل حماي ة األس رار الص ناعية مح ل التفت يش أو أي معلوم ات
سرية أخرى تتنامى إلى علم المفتشين.
المادة  ١٤من الوثيقة INFCIRC/540
أ -تسمح ]الدولة[ للوكالة بإقامة اتصاالت حرة لألغراض الرسمية وتكفل حماية ھذه االتصاالت ب ين مفتش ي الوكال ة ف ي ]الدول ة[
ومقر الوكالة الرئيسي و/أو مكاتبھا اإلقليمية ،بما في ذلك إرسال المعلومات التي تولدھا أجھزة االحت واء و/أو المراقب ة أو أجھ زة
القي اس – التابع ة للوكال ة – إرس االً حض وريا ً وغيابي ا ً .ويح ق للدول ة أن تنتف ع – بالتش اور م ع ]الدول ة[ – م ن ُنظ م االتص االت
المباشرة المقامة على الصعيد الدولي ،بما فيھا ُنظم األقمار االصطناعية وغيرھا من أش كال االتص ال ع ن بُع د ،غي ر المس تخدمة
ف ي ]الدول ة[ .وبن ا ًء عل ى طل ب ]الدول ة[ أو الوكال ة تح دَّد ف ي الترتيب ات الفرعي ة تفاص يل تنفي ذ ھ ذه الفق رة فيم ا يخ ص إرس ال
المعلومات التي تولدھا أجھزة االحتواء و/أو المراقبة وأجھزة القياس – التابعة للوكالة – إرساالً حضوريا ً أو غيابيا ً.
ب – تراع ى ح ق المراع اة ،عن د توص يل وإرس ال المعلوم ات  ،...الحاج ة إل ى حماي ة الممتلك ات أو المعلوم ات الحساس ة م ن
الناحية التجارية أو المعلومات التصميمية التي تعتبرھا ]الدولة[ ذات حساسية خاصة.
المادة  ١٥من الوثيقة INFCIRC/540
أُ -تط ِّب ق الوكال ة نظام ا ً ص ارما ً يكف ل الحماي ة الفعال ة ض د إفش اء األس رار التجاري ة والتكنولوجي ة والص ناعية وغي ر ذل ك م ن
المعلومات السرية التي تتنامى إلى علمھا ،بما في ذلك ما يتنامى إلى علمھا من مثل ھذه المعلومات أثناء تنفيذ ھذا البروتوكول.
ب -يتضمن النظام المشار إليه في الفقرة أ أعاله – فيما يتضمن – أحكاما ً تتعلق بما يلي:
’ ‘١المبادئ العامة والتدابير المرتبطة بھا للتعامل مع المعلومات السرية؛
’ ‘٢شروط استخدام الموظفين فيما يتعلق بحماية المعلومات السرية؛
’ ‘٣اإلجراءات التي تتخذ في حالة انتھاك السرية أو ادعاءات انتھاكھا.
ج -يوافق المجلس على النظام المشار إليه في الفقرة أ أعاله ويستعرضه بصفة دورية.

 -٣-١١تعيين مفتشي الوكالة
يلزم من الوكالة أن تعيّن مفتش ين لك ل دول ة م ن خ الل عملي ة رس مية ،ويل زم م ن ال دول أن تس تجيب لتعيين ات
المفتشين .ويشكل تعيين المفتشين مكونا ً ھاما ً في تخطيط أنشطة الضمانات وتنفيذھا بكفاءة ف ي الوكال ة .ويمك ن
تعليق تنفيذ الضمانات إذا كانت الدول بطيئة في االستجابة أو إذا رفضت طلبات تعيين المفتش ين .ويقب ل تعي ين
المفتشين في دول كثيرة ما ل م يك ن ھن اك رف ض مح َّدد م ن الدول ة ،وھ و ال نھج ال ذي تفض له الوكال ة ويقتض يه
البروتوكول اإلضافي.
الفقرة  ٩من الوثيقة INFCIRC/153
 ...على الوكالة أن تحصل على قبول الدولة بالمفتشين الذين تسميھم لھذه الدولة .فإذا حدث ،سوا ًء عل ى أث ر ترش يح مف تش لدول ة
ما أو في أي حين آخر بعد ھذا الترشيح أن اعترضت الدولة على ھذا الترشيح ،تقوم الوكالة بترش يح مف تش آخ ر أو أكث ر .ولك ن
إذا تكرر رفض دولة ما قب ول المرش حين ال ذين اقت رحتھم الوكال ة عليھ ا بحي ث يح ول ھ ذا ال رفض دون إج راء عملي ات التفت يش

) (١٧ترد آخر إحاطة مقدم ة إل ى مجل س المح افظين بش أن برن امج أم ن معلوم ات الوكال ة ف ي الوثيق ة  ،SECNOTE/60الت ي يمك ن لل دول األعض اء
االطالع عليھا في موقع  GovAtomبوصفھا الوثيقة  2010/Note60المؤرخة  ٢٣تشرين الثاني/نوفمبر .٢٠١٠
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بموجب االتفاق فإن المدير العام يحيل األمر إلى مجلس المحافظين للنظر فيه واتخاذ اإلجراء المناسب.
الفقرة  ٨٥من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على ما يلي:
)أ( يقوم الم دير الع ام ب إبالغ الدول ة خطي ا ً باس م ك ل موظ ف ف ي الوكال ة يقت رح تس ميته مفتش ا ً ل دى الدول ة ،وبمؤھالت ه وجنس يته
ودرجته ،وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به؛
)ب( تقوم الدول ،في غضون األيام الثالثين التي تلي تلقيھا ھذا االقتراح ،بإعالم المدير العام أن تقبل ھذا االقتراح؛
)ج( للمدير العام أن يسمي أي موظف قبلته الدولة في عداد المفتشين لديھا .وعليه أن يُبلغ الدولة بھذه التسميات؛
)د( يقوم المدير العام ،استجابة لطلب قدمته إلي ه الدول ة أو بمب ادرة شخص ية من ه ،ب إعالم الدول ة ،ف وراً بإلغ اء تس مية أي موظ ف
مفتشا ً لديھا.
ومع ذل ك ينبغ ي أيض ا ً أن ي نص االتف اق عل ى أن ه ،فيم ا يتعل ق بالمفتش ين الالزم ين لالض طالع باألنش طة المنص وص عليھ ا ف ي
الفقرة  ٤٨أعاله وللقيام بعملي ات التفت يش المح دَّدة الغ رض المنص وص عليھ ا ف ي الفق رتين الف رعيتين )أ( و)ب( م ن الفق رة ،٧١
يتوجب استكمال إجراءات التسمية ،حسب اإلمكان ،خالل األيام الثالثين الت ي تل ي ب دء نف اذ االتف اق .ف إذا ظھ ر أن م ن المس تحيل
القيام بھذه التسمية خالل المھملة المذكورة تتم تسمية مفتشين لھذه المھام بصورة مؤقتة.
المادة  ١١من الوثيقة INFCIRC/540
أ – ’ ‘١يت ولى الم دير الع ام إخط ار ]الدول ة[ بموافق ة المجل س عل ى االس تعانة ب أي موظ ف م ن م وظفي الوكال ة للعم ل مفتش ا ً
للضمانات .وما لم تقم ]الدولة[ – في غضون ثالثة شھور من استالمھا اإلخطار المتعلق بموافق ة المجل س – ب إعالم الم دير الع ام
برفضھا أن يكون ھذا الموظف مفتش ا ً ف ي ]الدول ة[ ،ف إن المف تش ال ذي ت م إخط ار ]الدول ة[ بش أنه عل ى ھ ذا النح و ،يعتب ر مس مى
للتفتيش في ]الدولة[؛
’ ‘٢يبادر المدير العام فوراً ،استجابة منه لطلب تقدمه ]الدولة[ أو بمب ادرة من ه ،ب إبالغ ]الدول ة[ بس حب تس مية أي موظ ف مفتش ا ً
في ]الدولة[؛
ب – يفترض بعد سبعة أيام من تاريخ إرس ال الوكال ة لإلخط ار المش ار إلي ه ف ي الفق رة أ أع اله بالبري د المس جل إل ى ]الدول ة[ أن
]الدولة[ قد تسلمت اإلخطار.

 -٤-١١التأشيرات
تشترط معظ م ال دول حص ول الم واطنين األجان ب عل ى تأش يرات دخ ول ،ويج ب بالت الي عل ى المفتش ين ال ذين
دواع أخ رى أن تك ون ل ديھم تأش يرات ص الحة .وم ن المھ م
ي دخلون تل ك ال دول إلج راء أنش طة تحق ق أو ل
ٍ
الحصول على تأشيرات متعددة مرات الدخول/الخروج/أو العب ور لتيس ير عملي ات التفت يش المفاجئ ة والت ي ت تم
بإخطار عاجل ،وإلتاحة المرونة للوكالة في نشر مفتشيھا .وإذا كان على الوكال ة أن تطل ب تأش يرة قب ل زي ارة
مفتشيھا إلى الدولة ،فإن من ش أن ذل ك أن يق وّ ض عنص ر المفاج أة .ول ذلك تقتض ي اتفاق ات الض مانات الش املة
والبروتوكوالت اإلض افية م ن ال دول إص دار تأش يرات متع ددة م رات ال دخول/الخروج و/أو العب ور لم دة س نة
واحدة على األقل لجميع من يعينون مفتشين في تلك الدولة.
الفقرة  ٨٦من الوثيقة ) INFCIRC/153بروتوكول الكميات الصغيرة المعدَّ ل(
ينبغي أن ينص االتفاق على أن الدولة ستمنح أو تجدَّد بأقصى سرعة ممكنة تأشيرات ال دخول الت ي ق د تك ون مقتض اة لك ل مف تش
تم تسميته للدولة.
البند  -٢-٩من الترتيبات الفرعية النموذجية )اإلشارة إلى الفقرات )٩ب( ،و ،١٠و(٨٦
الم ذكرة  – ١إذا ك ان المفتش ون المعيَّن ون ف ي حاج ة إل ى تأش يرات ،يُم نح ھ ؤالء المفتش ون تأش يرات متع ددة م رات ال دخول
والخروج وصالحة لمدة سنة واحدة على األقل وبدون تأخير ال موجب له وبدون رسوم.
المذكرة  – ٢تكفل الوكالة صالحية وثائق سفر المفتشين للفترة المشمولة بالتأشيرة.
المادة  ١٢من الوثيقة INFCIRC/153
تمنح ]الدولة[ في غضون ش ھر واح د م ن ت اريخ تلق ي طل ب الحص ول عل ى تأش يرة ،المف تش المس مى المح دَّد ف ي الطل ب م ا ھ و
مناسب من تأشيرات متعددة مرات الدخول/الخروج و/أو العبور – عند االقتضاء – لتمك ين المف تش م ن دخ ول أراض ي ]الدول ة[
والبق اء فيھ ا لغ رض االض طالع بمھام ه .وتك ون أي تأش يرات ي تم طلبھ ا ص الحة لم دة س نة عل ى األق ل وي تم تحدي دھا ،حس ب
االقتضاء ،لتغطي مدة تسمية المفتش في ]الدولة[
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 -٥-١١تقاسم التكاليف
تتحمل الوكالة والدول أثناء تنفيذ الضمانات التكاليف ذات الصلة .على أن بع ض التك اليف الت ي تتكب دھا الدول ة
يمكن استردادھا من الوكالة إذا اعتبرت تلك التكاليف استثنائية وإذا اتفقت الوكال ة والدول ة مس بقا ً عل ى رد تل ك
التكاليف .ويرد في ملحق كل مرفق قائمة بالخدمات واألنشطة التي يمكن أن توافق الوكال ة عل ى س داد تكاليفھ ا
التي تتكبدھا الدولة ) .(١٨وتتحمل الدول تكاليف المعاينة المأمونة للمرافق من جانب المفتشين ،بم ا يش مل ت وفير
الض وابط اإلش عاعية ،والرص د ،والت دريب الخ اص بمراف ق معيَّن ة .ويل زم م ن ال دول الت ي ليس ت أعض اء ف ي
الوكالة أن ترد إلى الوكالة التكاليف التي تتكبدھا الوكالة في تنفيذ الضمانات.
الوثيقة INFCIRC/153

الفقرة  ١٥من
ينبغي أن يحتوي االتفاق على واحدة من مجموعتي األحكام التاليتين:
)أ( ينبغي أن ينص االتفاق الذي تعقده الوكالة مع أحد أعضائھا أن يتحمل كل منھما النفقات الت ي يتطلبھ ا وف اؤه بمس ؤولياته الت ي
ي نص عليھ ا االتف اق .ولك ن إذا تعرض ت دول ة م ا ،أو أش خاص ت ابعون لھ ا ،لنفق ات اس تثنائية ج اءت نتيج ة لطل ب مح دَّد قدمت ه
الوكالة ،كان على الوكالة س داد ھ ذه النفق ات ش ريطة أن تك ون ق د وافق ت مس بقا ً عل ى ذل ك .وف ي جمي ع الح االت تق ع عل ى ع اتق
الوكالة تكلفة أي عمليات قياس أو أخذ عينات إضافية قد يطلبھا المفتشون؛ أو
)ب( ينبغي أن ينص االتفاق الذي تعقده الوكالة مع طرف ليس عضو فيھا على أن يس ِّدد ھذا الطرف ،وفقا ً للفق رة ج يم م ن الم ادة
الرابعة عشرة من النظام األساسي ،كامل نفقات الضمانات التي تتحملھا الوكالة بمقتضى االتفاق .ولكن إذا تع رض ھ ذا الط رف،
أو أشخاص تابعون له ،لنفقات استثنائية جاءت نتيجة لطلب محدَّد قدمت ه الوكال ة ك ان عل ى الوكال ة س داد ھ ذه النفق ات ش ريطة أن
تكون قد وافقت مسبقا ً على ذلك.

 -٦-١١االمتيازات والحصانات والحماية من المسؤولية
يلزم من جميع ال دول الت ي تنف ذ فيھ ا ض مانات الوكال ة تق ديم االمتي ازات وحص انات معيَّن ة إل ى المفتش ين أثن اء
وج ودھم ف ي الدول ة .وتش مل ھ ذه االمتي ازات والحص انات حم ايتھم م ن التفت يش واالس تيالء والمص ادرة وأي
شكل آخر من أشكال التدخل في معدات الوكالة وبياناتھا ووثائقھا ومعلوماتھا األخرى .و ُتمنح الدول حماية م ن
طلبات الوكالة أو إجراءاتھا التي تتجاوز نطاق تطبيق اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكوالت اإلضافية.
الفقرة  ١٠من الوثيقة INFCIRC/153
ُ
ينبغي أن تحدَّد في االتفاق االمتيازات والحصانات التي تمنح للوكالة ولموظفيھا في ممارسة وظائفھم التي يقضي بھا االتف اق .وح ين
تكون الدولة طرفا ً في اتفاق امتيازات الوكالة وحصاناتھا) (١٩تنطبق أحكام ذلك االتفاق بالصيغة التي تس ري بھ ا ف ي تل ك الدول ة .أم ا
في حالة الدول األخرى فينبغي أن تكفل االمتيازات والحصانات الممنوحة:
)أ( أن تكون الوكالة وموظفوھا في وضع يسمح لھم باالضطالع على نحو فعال بمھامھم التي يقضي بھا االتفاق؛
)ب( وأالّ تكون الدول في وضع أفضل مواتاة من وضع الدول األطراف في اتفاق امتيازات الوكالة وحصاناتھا.

وباإلضافة إلى ذلك ،يتمتع موظفو الوكالة بالحماية من المسؤولية قِبل الغير فيم ا يتعل ق باألض رار النووي ة ف ي
الدولة ،وذلك وفقا ً لقوانين الدولة ،على نفس النحو الذي تنطبق به الحماية على مواطني الدولة.
الفقرة  ١٦من الوثيقة
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن تتكف ل الدول ة بجع ل أي حماي ة تتعل ق بالمس ؤولية المدني ة ع ن األض رار المدني ة ،يتمت ع بھ ا
مواطنوھا بمقتضى قوانينھا وأنظمتھا ،بما ف ي ذل ك أي وثيق ة ت أمين أو أي ة ض مانة مالي ة أخ رى ،س ارية بالق در نفس ه ،ألغ راض
تنفيذ االتفاق ،على الوكالة وعلى موظفيھا.
الفقرة  ١٧من الوثيقة INFCIRC/153
INFCIRC/153

) (١٨ي رد ف ي الوثيق ة  GOV/INF/577المؤرخ ة  ١٨ك انون الثاني/ين اير  ١٩٩٠بعن وان سياس ة تنفي ذ البن ود المالي ة ال واردة ف ي اتفاق ات الض مانات
) (Policy in Implementation of Financial Clauses in Safeguards Agreementsوصف للنفقات المتكبدة وما إذا كانت مستردة.
) (١٩اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة ،الوثيقة .INFCIRC/9/Rev2
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ينبغي أن ينص االتفاق على أن تسوى وفقا ً للقانون الدولي أي دعوى تعويض يرفعھا أحد طرف ي ھ ذا االتف اق عل ى اآلخ ر بص دد
أي ضرر ،باستثناء الضرر الناشئ عن أي حادث نووي ينجم عن تطبيق الضمانات المنصوص عليھا في االتفاق.

 -٧-١١تفسير االتفاق وتطبيقه
تح ِّدد الوثيقة  INFCIRC/153اإلجراءات الواجب اتباعھا من جانب الدول والوكالة فيما يتعلق بالمس ائل الناش ئة
عن تفسير االتفاق أو تطبيقه ،وتق ِّدم عملية )تحكيمية( لتسوية المنازعات.
الفقرة  ٢٠من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن يق وم طرف اه ،بن ا ًء عل ى طل ب أي منھم ا ،بالتش اور ح ول مس ألة تنش أ بص دد تفس ير االتف اق أو
تطبيقه.
الفقرة  ٢١من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن م ن ح ق الدول ة أن تطل ب أن يت ولى المجل س النظ ر ف ي أي مس ألة تنش أ بص دد تفس ير االتف اق أو
تطبيقه ،وأن يدعوھا المجلس إلى االشتراك في مناقشته ألي مسألة ھذا القبيل.
الفقرة  ٢٢من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن أي خ الف ينش أ ع ن تفس ير ھ ذا االتف اق أو تطبيق ه – باس تثناء الخالف ات الت ي تنش أ بص دد نتيج ة
خل ص إليھ ا المجل س عم الً ب الفقرة  ١٩أع اله ،أو بص دد ت دبير اتخ ذه المجل س عم الً بھ ذه النتيج ة – ث م ال يس وى بالتف اوض أو
بطريقة أخرى يتف ق عليھ ا الطرف ان ،يج ب أن يح ال ،بن ا ًء عل ى طل ب أيٍ م ن الط رفين ،إل ى محكم ة تحكيمي ة ي تم تش كيلھا عل ى
الوجه التالي :يقوم كل طرف بتسمية حكم واحد ،وينتخ ب ھ ذان الحكم ان حكم ا ً ثالث ا ً يحك م رئ يس المحكم ة .ف إذا انقض ى ثالث ون
يوما ً على طلب التحكيم دون أن يعيِّن أحد الطرفين حكمه جاز ألي من ھذين الطرفين أن يرجو من رئ يس محكم ة الع دل الدولي ة
تعيين حكم .ويتم تطبيق ھذا اإلجراء نفسه إذا انقضت ثالثون يوما ً أخرى على تسمية أو تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد ت م
انتخ اب الحك م الثال ث .ويكتم ل النص اب بأكثري ة أعض اء المحكم ة التحكيمي ة ،وتتطل ب جمي ع الق رارات أن يقرھ ا اثن ان م ن
المحكمين .أما إجراءات التحكيم فتحددھا المحكمة التحكيمية .وتكون قرارات المحكمة ملزمة للطرفين.
الفقرة  ٢٧من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن الغ رض م ن الج زء الث اني من ه ھ و تحدي د اإلج راءات الواجب ة التطبي ق م ن أج ل إنف اذ أحك ام
الضمانات الواردة في الجزء األول منه.

 -٨-١١أحكام أخرى
تتضمن اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكوالت اإلضافية أيضا ً أحكاما ً عند ب دء نفاذھ ا وأثن اءه .و ُتح ِّدد ھ ذه
األحكام إجراءات بشأن اإلجراءات الھامة التي ال ُتطبَّق إالّ نادراً ،مث ل تع ديل االتف اق أو البروتوك ول .وي نص
البروتوكول اإلضافي أيض ا ً عل ى أن ه ف ي حال ة تن ازع أحك ام اتف اق الض مانات الش املة م ع أحك ام البروتوك ول
اإلضافي ،فإن أحكام البروتوكول اإلضافي ھي التي تنطبق.
الفقرة  ٢٥من الوثيقة
ينبغ ي أن ي نص االتف اق عل ى أن ه يص بح ناف ذاً ف ي الي وم ال ذي تتلق ى في ه الوكال ة م ن الدول ة تبليغ ا ً خطي ا ً يعل ن أنھ ا ق د اس توفت
المتطلبات القانونية والدستورية الالزمة لبدء نفاذه .ويقوم المدير العام فوراً بإبالغ جميع الدول األعضاء ببدء نفاذ االتفاق.
المادة  ١٧من الوثيقة INFCIRC/540
ً
ً
أ -يبدأ نفاذ ھذا البروتوكول في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من ]الدولة[ إخطارا مكتوبا يفيد بأن ]الدولة[ قد استوفت المتطلب ات
القانونية و/أو الدستورية الالزمة لبدء النفاذ أو عند توقيعه من جانب ممثلي ]الدولة[ والوكالة.
ب -يجوز ]للدولة[ ،في أي تاريخ يسبق بدء نفاذ ھذا البروتوكول ،أن تعلن أنھا س ُتطبق ھذا البروتوكول تطبيقا ً مؤقتاً.
ج -يبادر المدير العام فوراً بإبالغ جمي ع ال دول األعض اء ف ي الوكال ة ب أي إع الن يتعل ق بتطبي ق ھ ذا البروتوك ول تطبيق ا ً مؤقت اً،
وببدء نفاذ ھذا البروتوكول.
الفقرة  ٢٣من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أن يتشاور الطرفان بصدد أي تعديل له إذا طلب ذلك أحد الطرفين .ويشترط في أي تعديل أن يواف ق
عليه كالھما .كذلك قد يمكن النص ،إذا كان ذلك مناسبا ً للدولة ،على أن يكون في مستطاع الطرفين االتفاق عل ى إدخ ال تع ديالت
على الجزء الث اني م ن االتف اق ب اللجوء إل ى إج راء مب َّس طة .ويق وم الم دير الع ام ف وراً ب إبالغ جمي ع ال دول األعض اء ب أي تع ديل
INFCIRC/153

٦٩

لالتفاق.
الفقرة  ٢٤من الوثيقة
إذا كانت ھناك ضمانات أخرى ُتطبقھا الوكالة في الدولة بمقتضى اتفاقات أخرى فينبغي ،إذا كانت الدولة ترغ ب ف ي ال نص عل ى
ذلك ،إدراج حكم يقضي بتعليق تطبيق تلك الضمانات طوال مدة سريان االتفاق .على أنه ،إذا كان ت الدول ة ق د تلق ت مس اعدة م ن
الوكالة بصدد مشروع ما ،فإن ما تعھدت به الدولة في االتفاق الخاص بھذا المشروع بع د اس تخدام الم واد الخاض عة لھ ذا االتف اق
على نحو يخدم أية أغراض عسكرية يظل ساري المفعول.
الفقرة  ٢٦من الوثيقة INFCIRC/153
ينبغي أن ينص االتفاق على أنه يظل نافذاً ما دامت الدولة طرفا ً في معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية.
ديباجة الترتيبات الفرعية النموذجية
يجوز تعديل ھذه الترتيبات الفرعية أو تكميلھا بتبادل مذكرات بين حكومة ]الدولة[ والوكالة .ويبدأ نفاذ ھذه الترتيبات الفرعية ف ي
]التاريخ[ .ويبدأ نفاذ تعديالت ھذه الترتيبات الفرعية ومالحقھا التكميلية في التواريخ المحددة في المذكرات.
المادة  ١من الوثيقة INFCIRC/540
تنطبق أحكام اتفاق الضمانات عل ى ھ ذا البروتوك ول بق در م ا تك ون متص لة بأحك ام ھ ذا البروتوك ول ومتوافق ة معھ ا .وف ي حال ة
تنازع أحكام اتفاق الضمانات مع أحكام ھذا البروتوكول ،فإن أحكام ھذا البروتوكول ھي التي تنطبق.
المادة  ١٦من الوثيقة INFCIRC/540
أ -يش ِّكل مرفق ا ھ ذا البروتوك ول ج زءاً ال يتج زأ من ه .وفيم ا ع دا أغ راض تع ديل الم رفقين ،ف إن كلم ة "بروتوك ول" عل ى النح و
المستخدمة به في ھذا الصك تعني البروتوكول والمرفقين معا ً.
ب -يج وز للمجل س – بن ا ًء عل ى مش ورة يس ديھا فري ق خب راء عام ل مفت وح العض وية ينش ئه المجل س – تع ديل قائم ة األنش طة
المحددة في المرفق األول وقائمة المعدات والمواد المحددة في المرفق الثاني .ويسري أي تعديل من ھذا القبي ل بع د أربع ة ش ھور
من اعتماد المجلس له.
INFCIRC/153

 -٩-١١نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تنطبق على ما
يلي:

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
:INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
المسؤوليات المشتركة بين الوكالة والدولة
تعيين الدولة جھات اتصال تكون لھا سلطة ومسؤولية
االتصال بالوكالة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالضمانات.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

 ،٧والبند  ١من
الترتيبات الفرعية

توجيه الوكالة مراسالتھا إلى الدولة وفقا ً لإلجراءات
المتفق عليھا ،وإلى جھات االتصال المالئمة.

الوكالة

 ،٧والبند  ١من
الترتيبات الفرعية

اتصال جھات االتصال التابعة للدولة ،حسب اللزوم ،مع
المؤسسات األخرى داخل الدولة لمعالجة طلبات الوكالة
التي تحتاج إلى تنسيق )مثل تعيين المفتشين ،وإصدار
التأشيرات ،وجمع البيانات(.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

 ،٧والبند  ١من
الترتيبات الفرعية

تمكين مفتشي الوكالة ومعداتھم و ُنظمھم من نقل المعلومات
خارج الدولة ،حسب اللزوم ،لتنفيذ الضمانات.

البروتوكول
اإلضافي

الفقرة أ من المادة
١٤

قيام الوكالة بإنشاء برنامج ألمن المعلومات وتوثيق
اإلجراءات ومراجعتھا وخضوعھا الستعراض من جانب
مجلس المحافظين.

البروتوكول
اإلضافي

١٥

قيام الوكالة باستعراض المعلومات التصميمية الحساسة،
إذا ُ
طلب منھا ذلك ،في أماكن تابعة للدولة أو المش ِّغل.

الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة وغير
مرتبطة
ببروتوكول كميات

٧٠

٨

نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تنطبق على ما
يلي:

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

تشير إلى المواد
الواردة في الوثيقة
:INFCIRC/540

والترتيبات الفرعية
صغيرة
إبالغ مجلس المحافظين بمعلومات موجزة بشأن المواد
والمرافق الخاضعة للضمانات في الدول ،حسب اللزوم،
إلبقائه على علم بأنشطة الوكالة واستنباطاتھا.

الوكالة

٥

تسمية المدير العام موظفي الوكالة الذين سيستعان بھم
كمفتشين ،والموافقة عليھم من مجلس المحافظين.

الوكالة ،ومجلس
المحافظين

٨٥

منح كل دولة فرصة رفض مفتشين محددين معيَّنين
إلجراء عمليات تفتيش في تلك الدولة .وإبالغ مجلس
المحافظين بالدول التي يتسبب استمرار رفضھا للمفتشين
في إعاقة تنفيذ الضمانات.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

٨٥ ،٩

١١

منح كل دولة ،دون إبطاء ،المفتشين المعيَّنين تأشيرات
متعددة مرات الدخول/الخروج وصالحة لمدة سنة أو أكثر.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

 ،٨٦والبند  ٩من
الترتيبات الفرعية

١٢

قيام الدول والوكالة بتغطية ما يتكبده كل منھما من نفقات
في سبيل تنفيذ الضمانات ،وقيام الوكالة بسداد تكاليف
الخدمات التي تتكبدھا الدولة حسب المتفق عليه مسبقا ً مع
الوكالة.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة،
الوكالة

١٥

منح موظفي الوكالة جميع االمتيازات والحصانات
الضرورية وفقا ً ألحكام االتفاق.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة

١٧ ،١٦ ،١٠

حسم مسائل تفسير اتفاق الضمانات الشاملة أو تطبيقه التي
َّ
يتعذر حسمھا مباشرة بين الوكالة والدولة من خالل
مناقشات مجلس المحافظين.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة،
والوكالة ،ومجلس
المحافظين

٢٧ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠

تتخذ الدول والوكالة ترتيبات للتمكين من الوفاء بأھداف
الضمانات إذا اقتضت ظروف غير عادية فرض قيود على
المعاينة.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة،
والوكالة

٧٦

إتاحة نصوص جميع اتفاقات الضامات الشاملة وتعديالتھا
لجميع الدول األعضاء.

الوكالة

٥

بدء نفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكوالت
اإلضافية والترتيبات الفرعية بمجرد قيام الدولة بإخطار
الوكالة ،أو حسب المنصوص عليه فيھا.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات

٤٠ ،٣٩ ،٢٥

موافقة كل من الدولة والوكالة على تعديالت اتفاقات
الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافية والترتيبات
الفرعية قبل بدء نفاذھا.

جميع الدول
المرتبطة باتفاقات
ضمانات شاملة،

 ،٢٣ديباجة
الترتيبات الفرعية

١٧

الوكالة

٧١

 -١٢الموارد األخرى المتاحة للدول

تتيح الوكالة للدول مجموعة متنوعة من المساعدات والخ دمات وال دورات التدريبي ة .وباإلض افة إل ى ال دورات
التدريبية الدورية المصممة للسلطات الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة ع ن تنفي ذ الض مانات ،ومش غلي المراف ق،
وغي رھم ف ي ال دول ،تت يح الوكال ة أدل ة ،وأدوات للتقي يم ال ذاتي ،وكتيب ات مواض يعية ،وخ دمات استش ارية،
ومس اعدة تش ريعية .ويمك ن الوص ول إل ى ھ ذه المعلوم ات ف ي الموق ع اإللكترون ي للوكال ة .www.iaea.org
ويمك ن أن تك ون الم واد التعليمي ة متاح ة ف ي الموق ع اإللكترون ي للوكال ة مفي دة للت دريب ف ي مج ال ض مانات
الوكالة وغيرھا من المجاالت المرتبط ة بالمي دان الن ووي ،بم ا ف ي ذل ك األم ان الن ووي واإلش عاعي ،والحماي ة
البيئية ،واألمن النووي.
وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للدول أن تطلب بعثة من بعثات ’الخدمة االستشارية التابعة للوكالة والمعني ة بالنظ ام
الحكومي بحص ر ومراقب ة والم واد النووي ة‘ لتقي يم ت دابير تعزي ز البني ة األساس ية الحكومي ة للض مانات وط رح
توصيات بشأنھا .وتبين الخطوط التوجيھية للخدمة االستشارية للنظام الحكومي لحصر ومراقبة الم واد النووي ة
التابعة للوكالة ] [١٦الغرض من بعثات الخدمة االستشارية الم ذكورة وھيكلھ ا ونطاقھ ا .ويق ِّدم مكت ب الش ؤون
القانونية التابع للوكالة مساعدة تشريعية للدول ،بنا ًء على طل ب منھ ا ،ف ي س ن الق وانين والل وائح التنظيمي ة ف ي
مجال الضمانات النووية ،وضوابط االستيراد والتصدير ،واألمان واألمن النوويين ،والمسؤولية ع ن األض رار
النووية ،وأصدر المكتب كتيبات عن ھذه المواضيع الستخدامھا من جانب الدول.
وتق ِّدم أيض ا ً الخدم ة االستش ارية المعني ة بالحماي ة المادي ة التابع ة للوكال ة والت ي تق ِّدم م ن خ الل إدارة األم ان
واألم ن الن وويين ،وخدم ة االس تعراض المتكام ل للبني ة األساس ية النووي ة الت ي تق َّدم م ن خ الل مكت ب الطاق ة
النووية التابع للوكالة ،بعثات استعراضات أقران خارجية تنفذھا الوكالة بن ا ًء عل ى طل ب الدول ة العض و .وتق يِّم
ھ ذه البعث ات قض ايا م ن قبي ل حماي ة الدول ة لموادھ ا ومنش آتھا النووي ة واإلش عاعية ،وتق يِّم تط وير البرن امج
ال وطني للق وى النووي ة .ويمك ن للبعث ات أيض ا ً أن تق ِّدم دعم ا ً ف ي مج ال البني ة األساس ية الالزم ة للض مانات،
وكذلك في كثير من العناصر األخرى الالزمة لتطوير برامج نووية .وتمث ل ال دول والمنظم ات غي ر الحكومي ة
)الجمعيات المھنية والمنظمات الدولية( مصادر ھام ة للمس اعدة والمش ورة بش أن ’الممارس ة الس ليمة‘ ف ي تنفي ذ
الضمانات.
ويتطلب إنشاء سلطة حكومي ة أو إقليمي ة فعال ة وبني ة أساس ية للض مانات م وارد مالي ة .وبينم ا ال يمك ن للوكال ة
تقديم تمويل مباشر إلى الدول ،ثمة عدة آليات يمكن من خاللھا مس اعدة ال دول .م ن ذل ك عل ى س بيل المث ال أن
برنامج الوكال ة للمس اعدة والتع اون التقني ين يمكن ه دراس ة مقترح ات مش روعات تط وير البني ة األساس ية ،مث ل
توفير الحواسيب ومعدات االتصاالت وإنشاء ُنظم للرصد اإلشعاعي .ويمك ن لل دول أيض ا ً أن تل تمس المس اعدة
التقنية من خالل برنامج الوكالة للتعاون التقني من أجل التدريب على رصد المواد النووي ة ومراقبتھ ا ،والنق ل،
والتصرف في المواد النووية ،واألم ان الن ووي ،وغي ر ذل ك م ن المج االت ،وللحص ول عل ى مع دات م ن قبي ل
محط ات العم ل وأجھ زة الشبكات/االتص االت .وينبغ ي للس لطة الحكومي ة أو اإلقليمي ة المس ؤولة ع ن تنفي ذ
الضمانات توجي ه استفس اراتھا ع ن ف رص الت دريب والخ دمات االستش ارية والمس اعدة إل ى المس ؤول القط ري
المختص.
وتنشئ برامج الوكالة لدعم الدول األعضاء من أجل تنفيذ ضمانات الوكالة في كثير من األحي ان مش اريع ل دعم
احتياجات الدول في تنفيذ االلتزامات المترتبة على الضمانات ،بما يشمل تط وير المع دات والب رامج الحاس وبية
وتوفيرھا ،وتنظيم دورات تدريبية وندوات دراسية وحلقات عمل.
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تعاريف
يعرَّ ف العديد من المصطلحات في الوثيقتين  INFCIRC/153و ،INFCIRC/540وترد تعاريفھ ا أدن اه ألغ راض
التيسير .ويتضمن مسرد مصطلحات ضمانات الوكال ة) (٢٠تع اريف لمص طلحات الض مانات األخ رى؛ وال ت رد
أدناه سوى المصطلحات المعرَّ فة في الوثيقتين  INFCIRC/153و. INFCIRC/540
المصطلح
تعديل
خرج سنوي
دفعة

بيانات الدفعة

مخزون دفتري لمنطقة
قياس مواد نووية )العھدة
الدفترية لموقع قياس
المواد(
مرفق مغلق أو مكان مغلق
واقع خارج المرافق
تصويب )تصحيح(
مرفق تم إخراجه من
الخدمة ،أو مكان واقع
خارج المرافق تم إخراجه
من الخدمة
كيلوجرام فعال

إثراء )نسبة اإلثراء(
مرفق

التعريف المرجعي

إدخال إضافات إلى س جل حص ر أو تقري ر يش ير إل ى وج ود ف رق ب ين قياس ات الش احن وقياس ات
المستلم أو وجود مواد غير محصورة.
)ألغراض الفقرتين  ٧٩و ٨٠من الوثيقة (INFCIRC/153
مقدار المواد النووية المنقولة سنويا ً إلى خارج مرفق يعمل بسعة اسمية
جزء من المواد النووي ة يع الج بوص فه وح دة ألغ راض الحص ر ف ي نقط ة قي اس رئيس ية ،ويح ِّدد
تركيبه وكميته لمجموعة واحدة من المواصفات أو المقاييس .ويمكن أن تكون المواد النووية عل ى
شكل سائب أو محتواة في عدد من المفردات المنفصلة.
الوزن الكلي لكل من عناصر المواد النووية ويمكن ،حسب االقتضاء ،أن تعني التركيب النظي ري
في حالة البلوتونيوم واليورانيوم ،وتكون الوحدات الحسابية كما يلي:
)أ( الجرام من البلوتونيوم المحتوى؛
)ب( والجرام من مجموع اليورانيوم ،والجرام من مجموع اليورانيوم  ٢٣٥-واليوراني وم – ٢٣٣
في حالة اليورانيوم المثرى بھذين النظيرين.
)ج( والكيلو جرام من الثوريوم واليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد.
وألغراض إعداد التقارير ُتجمع أوزان مختلف مفردات الدفعة قبل تقريبھا إلى الوحدة األقرب
المجموع الجبري للمخزون المادي المحدَّد على أساس أح دث ج رد لمنطق ة قي اس الم واد النووي ة،
مضافا ً إليه جميع تغيُّرات المخزون التي طرأت منذ إجراء ذلك الجرد في المخزون المادي.

منشأة أو مكان أقفلت فيه العمليات وأزيلت منه المواد النووية ولكن لم يتم إخراجه من الخدمة.
إضافة إلى سجل حصر أو تقرير لتصحيح خطأ تم اكتشافه أو للتعبي ر ع ن قي اس أدق لكمي ة س بق
إيرادھا في السجل أو التقرير .ويجب أن يح ِّدد كل تصويب اإلضافة التي تتعلق به.
منشأة أو مكان تم فيه إزالة أو إبطال مفعول الھياكل المتبقية والمعدات الالزمة الس تخدامھا بحي ث
يتع ذر اس تعمالھا ف ي الخ زن وبحي ث ل م يع د م ن الممك ن اس تعمالھا ف ي مناول ة الم واد النووي ة أو
معالجتھا أو استخدامھا.
وح دات خاص ة تس تخدم ف ي تطبي ق الض مانات عل ى الم واد النووي ة .وتحس ب "الكيلوجرام ات
الفعالة" بأن يؤخذ:
)أ( في حالة البلوتونيوم :وزنه بالكيلوجرامات؛
)ب( وف ي حال ة اليوراني وم المث رى بم ا يع ادل أو يف وق  :(%١) ٠٫٠١ن اتج ض رب وزن ه
بالكيلوجرامات في مربع إثرائه؛
)ج( وف ي حال ة اليوراني وم ال ذي يك ون إث راؤه أق ل م ن  (%١) ٠٫٠١ولك ن ب أكثر م ن ٠٫٠٠٥
) (%٠٫٥ناتج ضرب وزنه بالكيلوجرامات في ٠٫٠٠٠١؛
)د( وف ي حال ة اليوراني وم المس تنفد ال ذي يك ون إث راؤه  (٠٫٥٩٥) ٠٫٠٠٥أو أق ل ،وف ي حال ة
الثوريوم :ناتج ضرب الوزن بالكيلوجرامات في .٠٫٠٠٠٠٥
نس بة ال وزن اإلجم الي لنظي ري اليوراني وم –  ٢٣٣واليوراني وم –  ٢٣٥إل ى ال وزن الكل ي
لليورانيوم محل اإلثراء.
)أ( مفاع ل ،أو مرف ق ح رج ،أو مص نع تحوي ل ،أو مص نع إنت اج ،أو مص نع إلع ادة المعالج ة ،أو

) (٢٠مسرد مصطلحات الضمانات الصادر عن الوكالة )طبعة عام  ،(٢٠٠١العدد  ٣من سلسلة التحقق الن وويي ال دولي ،فيين ا ) .(٢٠٠٢ل يس لھ ذا
المنش ور أي مرك ز ق انوني ول يس القص د من ه أن يش كل أساس ا ً للفص ل ف ي مش اكل التعري ف الت ي ق د تنش أ أثن اء التف اوض أو عن د تفس ير اتفاق ات
الضمانات أو البروتوكوالت اإلضافية.
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يورانيوم شديد اإلثراء
)البروتوكول اإلضافي(
تغ ُّير الرصيد؛ تغير
المخزون )تغ ُّير العھدة(

نقطة قياس أساسية

مكان واقع خارج مرفق
)البروتوكول اإلضافي(
أخذ عينات بيئية من مكان
بعينه )البروتوكول
اإلضافي(
سنة عمل تفتيشي

منطقة قياس مواد نووية

مواد غير محصورة )مواد
غير معللة(
أنشطة بحث وتطوير ذات
صلة بدورة الوقود النووي
)أنشطة بحوث إنمائية
متعلقة بدورة الوقود
النووي( )البروتوكول
اإلضافي(
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مصنع لفصل النظائر ،أو منشأة خزن منفصلة؛
)ب( أي مكان من المعتاد أن تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلوجرام فعال واحد.
اليورانيوم الذي يحتوي على  ٢٠في المائة أو أكثر من نظير اليورانيوم – .٢٣٥

زي ادة أو نقص ان ،محس وبان ب دفعات الم واد النووي ة الموج ودة ف ي منطق ة لقي اس الم واد النووي ة.
وھذا التغيُّر يمكن أن ينطوي على أحد األمريين التاليين:
)أ( حاالت الزيادة:
’ ‘١استيراد؛
’ ‘٢ورود كمي ات م ن مص در داخل ي :إم ا م ن من اطق أخ رى لقي اس الم واد النووي ة أو م ن نش اط
غير خاضع للضمانات )غير سلمي( أو في لحظة بدء تطبيق الضمانات؛
’ ‘٣إنتاج نووي :إنتاج مواد انشطارية في مفاعل؛
’ ‘٤رف ع اإلعف اء :الع ودة إل ى تطبي ق الض مانات عل ى م واد نووي ة كان ت معف اة منھ ا ف ي الس ابق
بسبب وجه استخدامھا أو كمياتھا.
)ب( حاالت النقصان:
’ ‘١تصدير؛
’ ‘٢شحن إلى الداخل :شحنات إلى مناطق أخرى لقياس المواد النووية؛ أو شحنات من أج ل نش اط
غير خاضع للضمانات )غير سلمي(؛
تحول ت إل ى عنص ر آخ ر )أو أكث ر( أو نظي ر آخ ر )أو
’ ‘٣فقدان نووي :فق دان م واد نووي ة ألنھ ا َّ
أكثر( بفعل تفاعالت نووية؛
’ ‘٤مھمالت مقاسة :مواد نووية قيست ،أو ق ِّدرت على أساس قياسات ،ثم تم ال تخلص منھ ا بحي ث
لم تعد تصلح لالستخدام النووي؛
’ ‘٥نفاي ات مس تبقاة :م واد نووي ة تولَّ دت عل ى إث ر المعالج ة أو عل ى إث ر ح ادث ف ي التش غيل،
واع ُتبرت غير قابلة لالستخالص مؤقتا ً ولكن ُخزنت؛
’ ‘٦إعفاء :مواد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامھا أو كمياتھا؛
’ ‘٧وجوه فقدان أخرى :كالفقدان العارض )أي فقدان مواد نووية( عن غير عمد ،ولكن عل ى نح و
سبيل معه إلى استرجاعھا ،نتيجة حادث تشغيلي( أو السرقة.
مك ان تظھ ر في ه الم واد النووي ة عل ى نح و يجعلھ ا قابل ة للقي اس م ن أج ل تحدي د حرك ة الم واد أو
مخ زون الم واد .وبالت الي ف إن "نق اط القي اس األساس ية" تش مل ال دخل والخ رج )بم ا ف ي ذل ك
المھمالت المقاسة( والمخازن الموجودة في مناطق قياس المواد النووية ،ولكنھا ال تقتصر عليھا.
أي منشأة أو مك ان ال يمث ل مرفق اً ،يش يع في ه اس تخدام م واد نووي ة بكمي ات تبل غ كيلوجرام ا ً فع االً
واحداً أو أقل.
ً
جمع عينات بيئية )مثال من الھواء والماء والنبات والترب ة والمس حات( م ن مك ان حددت ه الوكال ة،
ومن البقعة المجاورة ل ه مباش رة ،بغ رض مس اعدة الوكال ة عل ى الخ روج باس تنتاجات بش أن خل و
ھذا المكان المحدَّد من أي مواد نووية غير معلنة أو أنشطة نووية غير معلنة.
)ألغراض الفقرة  ٨٠من الوثيقة (INFCIRC/153
ً
 ٣٠٠يوم عمل تفتيشي ،باعتبار أن يوم العمل ھو يوم يحق فيه لمفتش فرد أن يعاين مرفقا م ا ف ي
أي حين لمدة أقصاھا ثماني ساعات.
منطقة داخل مرفق ما أو خارجه بحيث:
)أ( يمكن تحديد كمية المواد النووية المنقولة إلى داخل كل "منطقة لقياس المواد" أو إلى خارجھا؛
)ب( يمكن عند اللزوم ،وفقا ً إلجراءات محدَّدة ،تعيين المخزون المادي من المواد النووي ة ف ي ك ل
منطقة لقياس المواد ،وذلك لكي يمكن تحديد رصيد المواد ألغراض ضمانات الوكالة.
الفرق بين المخزون الدفتري والمخزون المادي.
األنشطة التي ترتبط على وجه التحدي د ب أي جان ب م ن جوان ب تط وير العملي ات أو ال ُنظم ف ي أي
بند من البنود التالية:
 تحويل المواد النووية، إثراء المواد النووية، صنع الوقود النووي، المفاعالت، -المرافق الحرجة،

 -إعادة معالجة الوقود النووي،

 معالج ة النفاي ات المتوس طة أو القوي ة اإلش عاع الت ي تحت وي عل ى بلوتوني وم أو يوراني وم ش ديداإلثراء أو يورانيوم ) ٢٣٣-وال تشمل إعادة التعبئة ،أو التكييف ال ذي ال ي تم في ه فص ل العناص ر،
ألغ راض التخ زين أو ال تخلص( ،لكنھ ا ال تش مل األنش طة المتعلق ة ب البحوث العلمي ة النظري ة أو
األساسية أو بالبحث والتطوير في مج ال تطبيق ات النظ ائر المش عة الص ناعية ،والتطبيق ات الطبي ة
والھيدرولوجية والزراعية ،واآلثار الصحية والبيئية ،وتحسين الصيانة.
مادة نووية

مخزون مادي؛ رصيد مادي
الفرق بين قياسات الشاحن
وقياسات المستلم )الفرق
بين سجالت الشاحن
وسجالت المستلم(
موقع )البروتوكول
اإلضافي(

أي مادة مصدرية أو أي مادية انشطارية خاصة من النوع المح دَّد ف ي الم ادة العش رين م ن النظ ام
األساسي .وال يجوز تفسير مصطلح المادة المص درية بمعن ى أن ه ينطب ق عل ى الرك از أو مخلف ات
الركاز .وإذا حدث ،بعد بدء نفاذ ھذا االتف اق ،أن اتخ ذ المجل س أي ق رار بمقتض ى الم ادة  ٢٠م ن
النظ ام األساس ي يض يف جدي داً إل ى الم واد الت ي تعتب ر مص درية أو انش طارية خاص ة ،ف إن ھ ذا
القرار ال يكون نافذ المفعول بموجب ھذا االتفاق إالّ بعد أن تكون قد قبلته الدولة.
المادة العشرون
 –١يقص د بعب ارة "الم ادة االنش طارية الخاص ة" البلوتوني وم – ٢٣٩؛ واليوراني وم ٢٣٣-؛
واليوانيوم المثرى بأحد النظيرين  ٢٣٥و ،٢٣٣وأي مادة تحت وي واح دة أو أكث ر مم ا س بق ،وأي
م ادة انش طارية أخ رى يع ِّينھ ا مجل س المح افظين م ن ح ين إل ى آخ ر .غي ر أن عب ارة "الم ادة
االنشطارية الخاصة" تنطبق على المادة المصدرية.
 –٢يقصد بعبارة "اليورانيوم المثرى بأحد النظي رين  ٢٣٥و "٢٣٣اليوراني وم المحت وي عل ى أي
النظيرين  ٢٣٥و ٢٣٣أو كليھما بكمية تكون معھا نسبة وفرة مجموع ھذين النظيرين إل ى النظي ر
 ٢٣٨أكبر من نسبة النظير  ٢٣٥إلى النظير  ٢٣٨في اليورانيوم الطبيعي.
 –٣يقص د بعب ارة "الم ادة المص درية" اليوراني وم المحت وي عل ى م زيج النظ ائر الموج ودة ف ي
الطبيعة ،واليورانيوم الفقير ب النظير  ،٢٣٥والثوري وم ،وأي م ادة م ن الم واد الس ابقة ال ذكر تك ون
بشكل معدن أو مزيج مع ادن أو مرك ب كيمي اوي أو م ادة مرك زة؛ وأي م ادة أخ رى تحت وي عل ى
واحدة أو أكثر م ن الم واد الس ابقة بدرج ة التركي ز الت ي يقررھ ا مجل س المح افظين م ن ح ين إل ى
آخر ،وأي مادة أخرى يقررھا مجلس المحافظين من حين إلى آخر.
ً
مجم وع ك ل كمي ات دفع ات الم واد النووي ة ،س واء المقيس ة أو المق دَّرة باالش تقاق وفق ا إلج راءات
محددة ،المتاحة في وقت معيَّن ما داخل منطقة لقياس المواد.
الفرق بين كمية المواد النووية لدفعة ما كما ح ِّددت ف ي منطق ة قي اس الم واد التابع ة للش احن وب ين
ھذه الكمية كما قيست في منطقة قياس المواد التابعة للمستلم

المنطقة التي حددتھا "الدولة" في المعلومات التص ميمية ذات الص لة م ن أج ل احت واء مرف ق ،بم ا
في ذلك المرافق المغلقة ،وفي المعلومات ذات الصلة بش أن مك ان واق ع خ ارج المراف ق يش يع في ه
اس تخدام م واد نووي ة ،بم ا ف ي ذل ك األم اكن المغلق ة الواقع ة خ ارج المراف ق الت ي ك ان يش يع فيھ ا
استخدام مواد نووية )ويقتصر ذلك على األماكن التي توجد بھا خاليا ساخنة أو التي كان ي تم فيھ ا
االضطالع بأنشطة تتعلق بالتحويل أو اإلثراء أو صنع الوقود أو إعادة معالجته(.
كما يشمل جميع المنشآت المتجاورة م ع المرف ق أو المك ان ،المرتبط ة بتق ديم أو اس تعمال خ دمات
أساسية تشمل ما يلي :الخاليا الساخنة المستخدمة في معالجة المواد المشععة الت ي ال تحت وي عل ى
مواد نووية؛ ومنش آت معالج ة وخ زن النفاي ات وال تخلص منھ ا؛ والمب اني المقترن ة بأنش طة معيَّن ة
حددتھا ]الدولة[ بموجب الفقرة الفرعية أ ’ ‘٤من المادة  ٢أعاله.

بيانات أساسية

نقطة استراتيجية

)تقتضي الفقرة الفرعية أ ’ ‘٤من المادة " ٢وص ف لحج م العملي ات المنف ذة ف ي ك ل مك ان يش ارك
في األنشطة المحددة في المرفق األول بھذا البروتوكول"(.
المعلومات المسجلة أثناء عمليات القياس أو المعايرة ،أو المعلوم ات المس تخدمة الش تقاق عالق ات
تجريبي ة ،وھ ي معلوم ات تس مح بتحدي د ھوي ة الم واد النووي ة وت وفير بيان ات الدفع ة .ويمك ن أن
تش مل "البيان ات األساس ية" ،عل ى س بيل المث ال ،وزن المركب ات ،وعوام ل التحوي ل المس تخدمة
لتحديد وزن العنصر ،والثقل النوعي ،ونسبة تركيز العنصر ،والمع دالت النظيري ة ،والعالق ة ب ين
مؤشر الحجم ومؤشر الضغط ،والعالقة بين البلوتونيوم المنتج والقوى المولدة.
مك ان مخت ار أثن اء فح ص المعلوم ات التص ميمية حي ث – ف ي الظ روف العادي ة وعن د ربطھ ا

٧٩

أخذ عينات بيئية من منطقة
شاسعة )البروتوكول
اإلضافي(

٨٠

بالمعلوم ات ال واردة م ن س ائر النق اط االس تراتيجية مجتمع ة – ي تم الحص ول عل ى المعلوم ات
الضرورية والكافية لتنفيذ تدابير الضمانات والتحقق منھا .ويمكن أن تكون "النقطة االس تراتيجية"
أي مكان يتم فيه إجراء قياسات أساسية تتصل بحصر المواد و ُتنفذ فيه تدابير لالحتواء والمراقبة.
جم ع عين ات بيئي ة )م ثالً م ن الھ واء والم اء والنب ات والترب ة والمس حات( م ن مجموع ة أم اكن
حددتھا الوكالة ،بغرض مساعدة الوكالة على الخ روج باس تنتاجات بش أن خل و منطق ة شاس عة م ن
أي مواد نووية غير معلنة أو أنشطة نووية غير معلنة.

مختصرات
الوكالة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

INFCIRC

تعميم إعالمي

معاھدة عدم االنتشار

معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية

٨١

المرفق
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

والترتيبات الفرعية

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540

 -٣البنية األساسية الحكومية للضمانات

البنية األساسية القانونية والرقابية
إرساء قوانين ولوائح والحفاظ عليھا في الدولة لتسمية
سلطة حكومية وإقليمية مستقلة مسؤولة عن الضمانات،
ومنحھا حقوقا ً وصالحيات ،وتزويدھا بالموارد البشرية
والتقنية والمالية الكافية للوفاء بالتزامات الدولة المتعلقة
بالضمانات.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٧

وضع متطلبات رقابية تحدد متطلبات اإلذن/الترخيص
باستخدام المواد النووية وحيازتھا وترخيصھا ونقلھا
وحصرھا ومراقبتھا وتنفيذ تلك المتطلبات في الدولة.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٧

تقييم االمتثال للمتطلبات الرقابية وتطبيقه على جميع
حائزي المواد النووية الموجودين داخل الدولة أو
الخاضعين لواليتھا.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٧

معرفة الدولة/السلطة الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن
تنفيذ الضمانات بكمية واستخدام ومكان جميع المواد
النووية الموجودة فيھا أو الخاضعة لواليتھا أو لسيطرتھا،
وإخضاعھا لضمانات الوكالة.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٧

مراقبة الدولة لحيازة واستخدام ونقل واستيراد وتصدير
جميع المواد النووية وغيرھا من المفردات الخاضعة
لإلبالغ بموجب اتفاق ضمانات وبروتوكول إضافي،
لتيسير كشف الدولة لألنشطة غير المرخصة التي تنطوي
على مواد نووية وغيرھا من المفردات الخاضعة للتحكم
الرقابي.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٧

النظام الحكومي لحصر ومراقبة المواد النووية
احتواء مناطق قياس المواد النووية على جميع المواد
النووية الخاضعة لكامل إجراءات الضمانات بموجب
اتفاق ضمانات شاملة ،ووضع سجالت كاملة لكل منطقة
من مناطق قياس المواد النووية واالحتفاظ بھا ،حسب
االقتضاء.

جميع الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات شاملة
وغير مرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة

٥٣ ،٥١ ،٣٢

تحديد مناطق قياس المواد النووية كي يتسنى حصر جميع
المواد النووية وتحقيق أھداف ضمانات الوكالة.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٥٨ ،٥٦ ،٣٢

التنفيذ الفعال لإلجراءات اإلدارية المتصلة بحصر
ومراقبة المواد النووية في كل مناطق قياس المواد
النووية ،واستناد تلك اإلجراءات إلى نظام من التقارير
والسجالت والقياسات التي تسمح بتتبع التغييرات التي
تطرأ على المخزون وإغالق أرصدة المواد.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٥٦
البند  ١-٢-٢من
الترتيبات الفرعية

٨٣

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

إجراء عمليات مراجعة مستقلة لسجالت المواد النووية
وقياساتھا ،حسب اللزوم ،للتثبت من صحة سجالت
المشغلين وضمان جودة التقارير واإلعالنات المقدمة إلى
الوكالة.
دقة وصحة القياسات التي يتم إجراؤھا لتحديد قيم حصر
المواد النووية ،قريبة من آخر القيم المستھدفة الدولية
لألخطاء العشوائية والنظامية في قياسات االختبارات
المتلفة وغير المتلفة) (٢٢للمواد النووية أو مساوية لھا.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

والترتيبات الفرعية
البند  ٣-١-٢من
الترتيبات الفرعية

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٥٥

تزويد مفتشي الوكالة في التوقيت المناسب بكل السجالت
والوثائق الداعمة الضرورية بالشكل واللغة المتفق
عليھما ،وفقا ً لملحق المرفق /المكان ذي الصلة الواقع
خارج المرفق.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدَّل

٦٠ ،٥٤ ،٥٢

احتواء السجالت على معلومات دقيقة ومكتملة عن
المخزون المادي والتغيرات الطارئة على الرصيد،
ونتائج القياس ،وأوجه عدم التيقن التي تعتري القياس،
وكل ما يدخل من تعديالت وتصويبات على المعلومات
المذكورة أعاله ،إلى جانب جميع الوثائق الداعمة ذات
الصلة ،للمساعدة في تقييم السجالت.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٥٧ ،٥٦ ،٥٤

)(٢١

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540

البند  ١-٢-٢من
الترتيبات الفرعية

البنية األساسية الالزمة لتزويد الوكالة بالمعلومات
تزويد الوكالة بجميع المعلومات المطلوبة والدعم
الضروري لتيسير تنفيذ أنشطة الضمانات بفعالية وبكفاءة.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٧

تزويد الوكالة بمعلومات عن السلطة الرقابية الحكومية
المسؤولة عن الضمانات والمتطلبات الرقابية المحدَّدة في
الدولة لتنفيذ التزاماتھا المتعلقة بالضمانات في حالة الدول
المرتبطة بترتيبات فرعية.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة وترتيبات فرعية

البند  ٢-٢من
الترتيبات الفرعية

البنية األساسية الالزمة لتيسير أنشطة الوكالة في الدولة
وضع التدابير القانونية والرقابية واإلجرائية الضرورية
لتيسير المعاينة التكميلية وعمليات التفتيش المعلنة
والمفاجئة ،وتزويد المفتشين بالمعلومات الضرورية،
وتمكينھم من معاينة األماكن ،وتزويدھم بالدعم المطلوب
من الدولة لالضطالع بجميع أنشطة الضمانات
الضرورية دون تأخير.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٨٩ ،٨٨ ،٨٤ ،٩

إتاحة جميع المواد النووية واألجھزة والمعايير ذات
الصلة للمفتشين من أجل التحقق في الوقت المناسب،
وتمكين مفتشي الوكالة من مراقبة أخذ العينات ،والتحقق
من شمولية العينات ،ومراقبة معايرة األجھزة ،وشحن

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٩

٩ ،٥ ،٤

) (٢١القيم المستھدفة الدولية لعام  ٢٠١٠فيما يتعلق بأوجه عدم التيقن من القياس ف ي تطبي ق الض مانات عل ى الم واد النووي ة
) (Values 2010 for Measurement Uncertainties in Safeguarding Nuclear Materialsالع دد  ٣٦٨م ن التق ارير التقني ة للض مانات الص ادرة ع ن
الوكالة ،تشرين الثاني/نوفمبر .(٢٠١٠
) (٢٢انظر المعلومات التفصيلية بشأن قياسات الم واد النووي ة ف ي الكتي ب الخ اص بحص ر الم واد النووي ة الص ادر ع ن الوكال ة ) Nuclear Material
 ،(Accounting Handbookالقسم  ،٢-٥الصفحات .٤٥-٤١
) International Target

٨٤

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

والترتيبات الفرعية

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540

العينات لتحليلھا في الوقت المناسب وعلى نحو آمن.
تزويد الوكالة بالدعم التقني ذي الصلة من أجل
االضطالع باألنشطة حسب اللزوم ،مثل تركيب معدات
القياس المستقل واالحتواء والمراقبة وإصالحھا وصيانتھا

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدل

٨٨

 -٤توفير معلومات َّأولية عن المواد النووية
تقديم تقرير َّأولي صحيح ومكتمل في الوقت المحدَّد،
وبالشكل المتفق عليه ،ويشمل جميع المواد النووية
الخاضعة للضمانات .وتقديم تصويبات التقرير البدئي أو
تعديالته إلى الوكالة حسب اللزوم.

جميع الدول المرتبطة
باتفاق ضمانات شاملة
وغير مرتبطة
ببرتوكول كميات
صغيرة ،أو المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدَّل

تقديم معلومات صحيحة ومكتملة إلى الوكالة في الوقت
المحدَّد بشأن أرصدة مواد ما قبل الفقرة الفرعية )٣٤ج(
على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية أ ’ ‘٦من
المادة  ٢من الوثيقة .INFCIRC/540

البروتوكول اإلضافي

تقديم معلومات صحيحة ومكتملة إلى الوكالة في الموعد
المحدَّد بشأن جميع المواد النووية المعفاة من الضمانات
على أساس الكمية ،وبشأن المواد النووية المعفاة من
الضمانات على أساس االستخدام ،التي تتجاوز الحدود
القصوى الموضوعة في الفقرة  ٣٧من الوثيقة
 ،INFCIRC/153ولم تأخذ بعد شكل استخدام نھائي غير
نووي.

البروتوكول اإلضافي

)٣٤ج(٦٢ ،٣٣ ،

الفقرة الفرعية أ
’ ‘٦من المادة ٢
٣
الفقرتان
الفرعيتان أ ’ ‘٧أ،
ب ’ ‘٧ب من
المادة ٢
٣

 -٥توفير معلومات عن األماكن الموجودة في الدولة

معلومات َّأولية ومح َّدثة عن المرافق
تقديم معلومات تصميمية مفصلة في الوقت المحدَّد إلى
الوكالة عن كل مرفق من المرافق القائمة ،باستخدام
الشكل المتفق عليه ،في غضون  ٦٠يوما ً من بدء نفاذ
اتفاق الضمانات.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٤٤ ،٤٣ ،٤٢

تبليغ الوكالة وتوفير معلومات تصميمية َّأولية عن
المرافق المزمع إقامتھا بمجرد اتخاذ قرار بتشييد المرفق
أو الترخيص بتشييده )أيھما أسبق(.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

 ،٤٢نص
بروتوكول الكميات
الصغيرة المعدَّل

تقديم استبيان معلومات تصميمية باالستناد إلى خطط
األولية إلى الوكالة قبل  ١٨٠يوما ً على
التصميم والتشييد َّ
األقل من الشروع في التشييد .وتقديم استبيان مستوفى
بشأن المعلومات التصميمية باالستناد إلى التصاميم الفعلية
إلى الوكالة قبل  ١٨٠يوما ً على األقل من استالم مواد
نووية في مرفق جديد.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٤٣

تزويد الوكالة بمعلومات عن التغييرات التي تطرأ على
تصميم عمليات المرفق قبل وقت كافٍ من إجراء التغيير،

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير

٤٥
البند  ١-٣من

٨٥

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة
بما يتيح مدة كافية للتحليل والتقييم ،وكفالة الحفاظ على
فعالية نظام الضمانات في المرفق.

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

والترتيبات الفرعية
الترتيبات الفرعية

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540

معلومات َّأولية ومح َّدثة عن األماكن الواقعة خارج
المرافق
تزويد الوكالة بمعلومات كاملة وصحيحة وفي الوقت
المناسب بشأن جميع األماكن الواقعة خارج المرافق في
الدولة بمجرد بدء نفاذ اتفاق الضمانات الشاملة.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدَّل

٤٩

تزويد الوكالة بمعلومات عن األماكن الجديدة الواقعة
خارج المرافق في أقرب وقت ممكن قبل  ١٨٠يوما ً على
األقل من إدخال المواد النووية إلى المكان الواقع خارج
المرفق.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

البند  ١-٣من
الترتيبات الفرعية

تحديث المعلومات المتعلقة باألماكن الواقعة خارج
المرافق كي ُتعبِّر عن التغيرات التي تطرأ عليھا ،وتقديم
تلك المعلومات إلى الوكالة في موعد ال يتجاوز  ٣٠يوما ً
من إجراء التغيير.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٤٩

معلومات عن المرافق واألماكن الواقعة خارج المرافق
المحددة في الترتيبات الفرعية
تزويد الوكالة ،حسب االقتضاء ووفقا ً للترتيبات الفرعية،
بمعلومات عن كل مرفق أو مكان واقع خارج المرفق
حول المواضيع التالية :المسؤولية التنظيمية عن حصر
المواد ومراقبتھا؛ وإجراءات الصحة واألمان الخاصة
بالمرفق؛ والقوانين واللوائح ذات الصلة بالمفتشين
ووقايتھم من اإلشعاعات؛ واألماكن التي يمكن أن تقدَّم
فيھا خدمات طبية إلى المفتشين في حال وقوع حادث
ينطوي على إشعاعات.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

قيام الدولة بتزويد الوكالة ،حسب االقتضاء ووفقا
للترتيبات الفرعية ،بتقارير عن الجرعات اإلشعاعية التي
يتلقاھا المفتشون أثناء أدائھم وظائفھم في الدولة كل ثالثة
أشھر وفي أقرب وقت ممكن بعد حدوث أي تعرض كبير
لإلشعاعات.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٤٤
البند  ٢-٣من
الترتيبات الفرعية

البند  ٢-٣من
الترتيبات الفرعية

معلومات َّأولية ومحدثة عن المواقع
تزويد الوكالة بأوصاف كاملة ودقيقة بشأن كل المواقع،
بما في ذلك خرائط تفصيلية للمواقع وأوصاف األنشطة
التي يتم االضطالع بھا في المباني المحددة ،في غضون
 ١٨٠يوما ً من بدء نفاذ البروتوكول اإلضافي.

البروتوكول اإلضافي

حصول الوكالة على معلومات محدَّثة على األقل سنويا ً
)بحلول  ١٥أيار/مايو( تعبر عن التغيرات في ھيكل كل
موقع واستخدامه ،بما في ذلك خريطة محدَّثة للموقع
ومعلومات محدثة عن األنشطة المضطلع بھا في المباني
المقامة في الموقع ،وكذلك معلومات كاملة ودقيقة عن
جميع المواقع الجديدة.

البروتوكول اإلضافي

٨٦

الفقرة الفرعية أ
’ ‘٣من المادة ٢؛
٣
الفقرة الفرعية أ
’ ‘٣من المادة ٢؛
٣

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

والترتيبات الفرعية
األولية والمستوفاة من الدولة بشأن أنشطتھا المرتبطة بدورة الوقود النووي
 -٦اإلعالنات َّ

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540
الفقرات الفرعية أ
’ ،‘١وأ ’ ،‘٤وأ
’ ‘١٠من المادة ٢

تزويد الوكالة بمعلومات كاملة وصحيحة وفي الوقت
المناسب بشأن أنشطة البحث والتطوير المرتبطة بدورة
الوقود النووي غير المنطوية على مواد نووية ،وحجم
العمليات في كل مكان مشارك في أنشطة نووية محددة
في المرفق  ١من الوثيقة  ،INFCIRC/540وخطط
التطوير النووي ،بمستوى التفصيل المفيد لتقييم التماسك
واالتساق الداخلي ،واالتساق مع كافة المعلومات األخرى
التي تحصل عليھا الوكالة.

البروتوكول اإلضافي

تزويد الوكالة بمعلومات كاملة وصحيحة وفي الوقت
المناسب بشأن جميع مناجم اليورانيوم ومحطات تركيز
اليورانيوم والثوريوم ،وحالتھا.

البروتوكول اإلضافي

تزويد الوكالة ،كل ثالثة أشھر ،بمعلومات كاملة
وصحيحة وفي الوقت المناسب عن كل عمليات تصدير
مفردات مدرجة في المرفق الثاني للوثيقة
 .INFCIRC/540وتزويد الوكالة ،في غضون  ٦٠يوما ً
من تلقي طلب منھا ،بمعلومات عن عمليات استيراد
مفردات مدرجة في المرفق الثاني.

البروتوكول اإلضافي

تقديم استيفاءات كاملة وصحيحة لإلعالنات المتعلقة
بأنشطة البحث والتطوير ذات الصلة ]الفقرة الفرعية أ
’ ،‘١وب ’ ‘١من المادة  ،[٢وأنشطة التصنيع ]الفقرة
الفرعية أ ’ ‘٤من المادة  ،[٢وتعدين اليورانيوم ومحطات
تركيز اليورانيوم والثوريوم ]الفقرة الفرعية أ ’ ‘٥من
المادة  ،[٢وخطط التطوير النووي ]الفقرة الفرعية أ ’‘١٠
من المادة  [٢بحلول  ١٥أيار/مايو من كل عام ،عن
الفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة ،لتمكين الوكالة
من تقييم استمرار التماسك واالتساق الداخلي واالتساق
مع سائر المعلومات المتاحة للوكالة.

البروتوكول اإلضافي

الفقرات الفرعية أ
’ ،‘١وأ ’ ‘٤وأ
’ ‘٥وأ ’ ‘١٠من
المادة  ،٢والفقرة
ب من المادة ٣

تلقي الوكالة إعالنا ً كامالً من الدولة ،بما يشمل كل مادة
من المواد ذات الصلة ،مع استخدام عبارة ’ال شيء يعلن
عنه‘ حسب االقتضاء.

البروتوكول اإلضافي

٣

الفقرة الفرعية ب
’ ‘١من المادة ،٢
٣
الفقرة الفرعية أ
’ ‘٥من المادة ،٢
٣
الفقرة الفرعية أ
’ ‘٩من المادة ٢
٣

 -٧تقديم استيفاءات للمعلومات المتعلقة بالمواد النووية

استيفاءات للمعلومات المتعلقة بالمواد النووية
تزويد الوكالة بمعلومات صحيحة وكاملة وفي الوقت المناسب
بشأن األرصدة المادية ،والتغيرات في األرصدة ،في كل منطقة
من مناطق قياس المواد النووية .واستناد المعلومات إلى
السجالت والبيانات التشغيلية ،واحتوائھا على ما يكفي من
التفاصيل لتمكين الوكالة من من إجراء تقييم قاطع لرصيد كل
مادة بكفاءة.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

تزويد الوكالة بتقرير صحيح وكامل عن حصر المواد في كل
منطقة من مناطق قياس المواد النووية في الدولة في غضون
 ٣٠يوما ً من إجراء جرد للمخزون المادي في منطقة قياس
المواد النووية ،إلى جانب قائمة كاملة ودقيقة بالرصيد المادي في

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٦٥ ،٦٤ ،٦٣
البند  ١٠من
الترتيبات الفرعية

،٦٧ ،٦٣
البند  ٢-٤-٣من
الترتيبات الفرعية

٨٧

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

والترتيبات الفرعية

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540

تلك المنطقة.

رفع الضمانات
حصر المواد النووية التي توافق الوكالة على رفع
الضمانات عنھا حصراً سليماً ،وقيام الدولة بإبالغ الوكالة
عنھا في الوقت المحدّد كتغير في الرصيد.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل

تزويد الوكالة في الوقت المحدَّد بمعلومات صحيحة وكاملة بشأن
المكان أو المعالجة اإلضافية للنفايات المتوسطة أو القوية
اإلشعاع المحتوية على بلوتونيوم ،أو يورانيوم شديد اإلثراء ،أو
يورانيوم –  ٢٣٣والتي رُفعت عنھا الضمانات.

البروتوكول اإلضافي

٣٥ ،١٣ ،١١

الفقرة الفرعية أ ’‘٨
من المادة ٢
٣

اإلعفاء من الضمانات
حصر المواد النووية التي وافقت الوكالة على إعفائھا من
الضمانات حصراً سليماً ،وقيام الدولة بإبالغ الوكالة عنھا في
الوقت المحدّد كتغير في الرصيد.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة بروتوكول كميات
صغيرة ،أو المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدّل

٣٧ ،٣٦

تزويد الوكالة بإخطار مُسبّق بشان المعالجة المُزمعة للمواد
النووية المعفاة من الضمانات ،أو التي تكون مشتركة في مكان
واح ٍد مع مواد خاضعة للضمانات ،في وقت يكفي إلعادة تطبيق
ضمانات فعّالة.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة بروتوكول كميات
صغيرة ،أو المرتبطة
ببروتوكول كميات
صغيرة معدّل

٣٨

تزويد الوكالة بمعلومات مستوفاة صحيحة وكاملة بشأن المواد
المعفاة التي تفي بالشروط المحدّدة في الفقرة الفرعية أ ’ ‘٧من
المادة  ٢من الوثيقة  ،INFCIRC/540وذلك بحلول ١٥
أيار/مايو من كل عام ،عن الفترة التي ّ
تغطي السنة التقويمية
السابقة.

البروتوكول اإلضافي

الفقرة الفرعية ٢
’ ‘٧من المادة ٢
٣

عمليات استيراد مواد ما قبل الفقرة الفرعية ) ٣٤ج( وعمليات
تصديرھا
تزويد الوكالة بمعلومات صحيحة وكاملة وفي الوقت المناسب
بشأن عمليات استيراد مواد ما قبل الفقرة الفرعية ) ٣٤ج(
وعمليات تصديرھا ألغراض نووية.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات شاملة

تزويد الوكالة بإعالنات صحيحة وكاملة بشأن عمليات استيراد
مواد ما قبل الفقرة الفرعية ) ٣٤ج( وعمليات تصديرھا
ألغراض غير نووية ،والتي تفي بالشروط المحدّدة في الفقرة
الفرعية أ ’) ‘٦ب( و )ج( من المادة  ٢من الوثيقة
 ،INFCIRC/540بحلول  ١٥أيار/مايو من كل عام ،عن الفترة
التي تغطي السنة التقويمية السابقة.

البروتوكول اإلضافي

) ٣٤أ( و )ب(

الفقرة الفرعية أ ’‘٦
)ب( و )ج( من
المادة ٢
٣

عمليات النقل الدولي
تحديد معايير وعملية تولّي المسؤولية عن المواد النووية

٨٨

جميع الدول المرتبطة

٩١ ،١٢

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

والترتيبات الفرعية
المس َتل َمة أو نقل المسؤولية عن المواد النووية المشحونة ،في
المتطلبات القانونية والرقابية للدولة.

باتفاقات ضمانات شاملة

تزويد الوكالة بإخطارات كاملة وصحيحة بشأن عمليات
التصدير المُزمعة للمواد النووية التي تفي بالشروط المحدّدة في
الفقرة  ٩٥من الوثيقة  ،INFCIRC/153في غضون اإلطار
الزمني المطلوب.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

تقديم إخطارات بشأن عمليات استيراد المواد النووية السابقة
على الفقرة الفرعية )٣٤ج( والمواد النووية المحدّدة في الفقرة
ت كا ٍ
الفرعية )٣٤ج( قبل وق ٍ
ف من االستيراد المُز َمع ،وإدراج
جميع البيانات المطلوبة المتعلقة باالستيراد.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل

قيام الدولة بتيسير تح ُّقق الوكالة ووضع األختام على الشحنات
والتح ُّقق من كمية وتركيب المواد النووية المستلمة إذا طلبت
الوكالة منھا ذلك.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٩٣

إبالغ الوكالة فوراً في تقرير خاص بأي تأخير كبير أو اشتباه
في فقد مواد نووية أثناء النقل الدولي.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٩٧

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540

٩٤ ،٩٣ ،٩٢
البند  ٦-٣من
الترتيبات الفرعية
٩٦ ،٩٥
البند  ٦-٣من
الترتيبات الفرعية

عدم تطبيق الضمانات
قيام الدولة ،عندما ال ُت َطبَّق الضمانات على مادة نووية موجَّھة
الستخدام مُز َمع غير سلمي وغير محظور ،بتقديم تأكيدات بعدم
نقض الدولة ألي التزامات قطعتھا على نفسھا بشأن "االستخدام
السلمي" أثناء ذلك االستخدام ،ووضع ترتيبات وتنفيذھا من
جانب الدولة والوكالة لضمان الوفاء بأھداف االتفاق.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات شاملة

١٤

 -٨تقديم التقارير الخاصة واإلسھابات والتوضيحات
إبالغ الوكالة فوراً بأي ُّ
تأخر كبير أو أي اشتباه في فقد
مادة نووية في تقرير خاص بما ال يتجاوز  ٧٢ساعة بعد
وقوع الحدّث.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

إمكانية تقديم إسھابات أو توضيحات تتناول أي تقرير أو
إعالن إلى الوكالة من جانب الدولة في غضون  ٣٠يوما ً
من تاريخ الطلب المقدَّم من الوكالة.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٩٧ ،٦٨
البندان ،١-٥-٣
و ٣-٥-٣من
الترتيبات الفرعية
٦٩

)٢ج(

البند  ٣-٤-٣من
الترتيبات الفرعية

البروتوكول اإلضافي
 -٩تزويد الوكالة بإمكانية المعاينة

التحقق من تصميم المرفق وحالته
تزويد مفتشي الوكالة بإمكانية المعاينة الكافية وفي الوقت
المناسب لفحص المعلومات التصميمية والتحقق منھا،
وإلعادة التحقق من المعلومات التصميمية من أجل تأكيد
استمرار دقتھا وصحتھا.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٤٨

٨٩

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

والترتيبات الفرعية
تزويد مفتشي الوكالة بإمكانية المعاينة الكافية وفي الوقت
المناسب لتأكيد استمرار حالة إخراج المرافق من الخدمة.

البروتوكول اإلضافي

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540
-٤أ

عمليات التفتيش
تمكين الوكالة من المعاينة الفورية لكل المرافق واألماكن
الواقعة خارج المرافق.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل

٨٩ ،٧٦

تزويد الوكالة بإمكانية المعاينة الفورية لألماكن من أجل
االضطالع بأنشطة التفتيش.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل

٨٩ ،٧٧-٧١

تزويد مفتشي الوكالة بتقارير وسجالت ووثائق داعمة
التطورات في الوقت
صحيحة وكاملة ومواكبة آلخر
ُّ
المناسب لفحصھا ،وحصول المفتشين على إمكانية
المعاينة في الوقت المناسب إلجراء أنشطة التح ُّقق
الالزمة لتحقيق أھدافھم التفتيشية.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل

٨٩ ،٧٧-٧١

وضع إجراءات وتنفيذھا في الدولة للسماح لمفتشي
الوكالة بإجراء معاينة مفاجئة للمرافق حسب االقتضاء.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

٨٤

وضع إجراءات وتنفيذھا في الدولة لتمكين مفتشي الوكالة
من المعاينة وتيسير تلك المعاينة حسبما يلزم للتحقق من
المعلومات الواردة في التقارير الخاصة.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة ،أو
المرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة معدّل

٨٩ ،٧٧

المعاينة التكميلية
َمنح مفتشي الوكالة إمكانية المعاينة دون تأخير إلجراء
المعاينة التكميلية ،وتمكينھم من االضطالع بأنشطة للوفاء
بھدف المعاينة دون أن تتسبب مرافقتھم من جانب السلطة
الحكومية أو اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات لھم
أو استخدام المعاينة المحكومة في إعاقتھم.

البروتوكول اإلضافي

٥ ،٤

إتاحة معاينة أي مكان تطلبه الوكالة لجمع عيّنات بيئية
من أماكن بعينھا.

البروتوكول اإلضافي

٥

تزويد الوكالة بجميع السجالت والتقارير وسائر
المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب من أجل الوفاء
بأھداف المعاينة.

البروتوكول اإلضافي

٦

٩٠

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

والترتيبات الفرعية
إبالغ الوكالة باألماكن التي يمكن أن تنطبق عليھا المعاينة
المحكومة قبل إجراء المعاينة التكميلية في تلك األماكن.

البروتوكول اإلضافي

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540
٧

 -١٠حقوق الوكالة والتزاماتھا
استخدام الوكالة معلومات تحصل عليھا و/أو تتحقق منھا
بصورة مستقلة في استخالص االستنتاجات المتعلقة
بالضمانات.

الوكالة

٧

قيام الوكالة بوضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لحماية
المعلومات السرية للدول واتخاذ احتياطات لضمان عدم
إفشاء تلك المعلومات من خالل اتصاالت الوكالة
ومنشوراتھا ،باستثناء المعلومات المحددة المتعلقة بتنفيذ
الضمانات التي تقدَّم إلى مجلس المحافظين وموظفي
الوكالة حسب االقتضاء.

الوكالة

٩

تنفيذ الضمانات على نحو يكفل تجنب إعاقة التجارة
الدولية أو تقييد النمو والتنمية في االستخدامات السلمية
للمواد النووية.

الوكالة

٨٧ ،٩

التزام مفتشي الوكالة بالقواعد التشغيلية وقواعد األمان
وقواعد الوقاية من اإلشعاعات المحددة لكل مرفق وعدم
المشاركة في عمليات المرفق وعدم توجيه موظفي
المرفق .وتحمل مشغلي المرفق والسلطة الحكومية أو
اإلقليمية المسؤولة عن تنفيذ الضمانات المسؤولية عن
تيسير عمليات التفتيش وعن أمان المفتشين.

الوكالة

٨٧

مراعاة قدرات الدولة وسائر العوامل عند تصميم نھج
ضمانات خاص بالدولة لتحقيق األھداف بكفاءة.

الوكالة

٨١

تحديد نھج الضمانات ،ومناطق قياس المواد النووية،
والنقاط االستراتيجية ،وتدابير الضمانات الخاصة بمرفق
ما على أساس فحص المعلومات التصميمية والمعلومات
المتعلقة بمتطلبات وإجراءات جرد المخزون المادي
والتحقق من تلك المعلومات.

الوكالة

٢٩ ،٥٠ ،٤٧ ،٤٦

التطور المستمر ل ُنھج الضمانات من أجل تطبيق
التطورات والممارسات التكنولوجية الحديثة لتحقيق
المستوى األمثل من الفعالية والكفاءة ،ومراعاة الخبرات
المكتسبة في تنفيذ الضمانات.

الوكالة

٦

تحديد أنشطة التفتيش في ضوء جميع المعلومات
المعروفة عن الدولة ،وإخطارات الدولة ،والبرنامج
التشغيلي للمرفق ،وخصائص المواد النووية ،وسمات
المرفق.

الوكالة

٨٢ ،٧٨ ،٧٠ ،٨

إبالغ الدولة دوريا ً ببرنامج عمليات التفتيش التي تجريھا
الوكالة.

الوكالة

٥

استناد جھود التفتيش إلى تقييم شامل لجميع المعلومات،
مع مراعاة عوامل من قبيل كمية المواد النووية وشكلھا،
وقدرة الوكالة على تحقيق أھدافھا.

الوكالة

٨٤ ،٨١ ،٨٠ ،٧٩

تقييم جميع المعلومات المعروفة عن الدولة لتحديد موعد
ومكان إجراء المعاينة التكميلية.

الوكالة

٦ ،١٤ ،١٥

٤

٩١

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

والترتيبات الفرعية

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540
٤

منح كل دولة فرصة لحسم التساؤالت أو أوجه التضارب
المتعلقة بإعالناتھا.

الوكالة

تزويد الدول بإخطار مسبق في الوقت المناسب بشأن
إجراء المعاينة التكميلية المطلوبة ومنحھا فرصة استخدام
المعاينة المحكومة.

الوكالة

٤

إجراء المعاينة التكميلية أثناء ساعات العمل العادية ما لم
يتم االتفاق على خالف ذلك مسبقا ً مع الدولة

الوكالة

٤

إبالغ كل دولة ،في التوقيت المناسب ،بنتائج
واستنباطات عمليات التفتيش واألنشطة المنفذة بموجب
بروتوكولھا اإلضافي وما يقابل ذلك من نتائج.

الوكالة

٩٠ ،٣٠ ،١٠

قيام الوكالة سنويا ً بتقديم معلومات إلى مجلس المحافظين
بشأن تنفيذ ضمانات الوكالة.

الوكالة

٥

إبالغ كل دولة ،في التوقيت المناسب ،بالجرد الدفتري
الذي تحتفظ به الوكالة بصدد تلك الدولة.

الوكالة

،٦٦ ،٤١ ،١٢

إبالغ الدولة المعنية باعتزام الوكالة إجراء تحقق لعمليات
النقل الدولي.

الوكالة

البند  ٢-٢-٤من
الترتيبات الفرعية

إخطار كل دولة بعمليات نقل المواد النووية التي لم
تخضع للمضاھاة والمصدّرة من تلك الدولة.

الوكالة

،١٢

١٠

البند  ٣-١-٤من
الترتيبات الفرعية

البند  ١-١-٤من
الترتيبات الفرعية

 -١١المسؤوليات المشتركة بين الدولة والوكالة والتزاماتھا
تعيين الدولة جھات اتصال تكون لھا سلطة ومسؤولية
االتصال بالوكالة بشأن جميع المسائل المتعلقة
بالضمانات.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

 ،٧والبند  ١من
الترتيبات الفرعية

توجيه الوكالة مراسالتھا إلى الدولة وفقا ً لإلجراءات
المتفق عليھا ،وإلى جھات االتصال المالئمة.

الوكالة

 ،٧والبند  ١من
الترتيبات الفرعية

اتصال جھات االتصال التابعة للدولة ،حسب اللزوم ،مع
المؤسسات األخرى داخل الدولة لمعالجة طلبات الوكالة
التي تحتاج إلى تنسيق )مثل تعيين المفتشين ،وإصدار
التأشيرات ،وجمع البيانات(.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

 ،٧والبند  ١من
الترتيبات الفرعية

تمكين مفتشي الوكالة ومعداتھم و ُنظمھم من نقل
المعلومات خارج الدولة ،حسب اللزوم ،لتنفيذ الضمانات.

البروتوكول اإلضافي

الفقرة أ من المادة
١٤

قيام الوكالة بإنشاء برنامج ألمن المعلومات وتوثيق
اإلجراءات ومراجعتھا وخضوعھا الستعراض من جانب
مجلس المحافظين.

البروتوكول اإلضافي

١٥

قيام الوكالة باستعراض المعلومات التصميمية الحساسة،
إذا ُ
طلب منھا ذلك ،في أماكن تابعة للدولة.

الدول المرتبطة باتفاق
ضمانات شاملة وغير
مرتبطة ببروتوكول
كميات صغيرة

إبالغ مجلس المحافظين بمعلومات موجزة بشأن المواد
والمرافق الخاضعة للضمانات في الدول ،حسب اللزوم،

الوكالة

٩٢

٨

تنطبق على ما يلي
نتائج تنفيذ األنشطة المطلوبة

تشير إلى الفقرات
الواردة في الوثيقة
INFCIRC/153

والترتيبات الفرعية

تشير إلى المواد
الواردة في
الوثيقة
:INFCIRC/540

إلبقائه على علم بأنشطة الوكالة واستنباطاتھا.
تسمية المدير العام موظفي الوكالة الذين سيستعان بھم
كمفتشين ،والموافقة عليھم من مجلس المحافظين.

الوكالة ،ومجلس
المحافظين

٨٥

منح كل دولة فرصة رفض مفتشين محددين معيَّنين
إلجراء عمليات تفتيش في تلك الدولة .وإبالغ مجلس
المحافظين بالدول التي يتسبب استمرار رفضھا للمفتشين
في إعاقة تنفيذ الضمانات.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

٨٥ ،٩

١١

منح كل دولة ،دون إبطاء ،المفتشين المعيَّنين تأشيرات
متعددة مرات الدخول/الخروج وصالحة لمدة سنة أو
أكثر.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

 ،٨٦والبند  ٩من
الترتيبات الفرعية

١٢

قيام الدول والوكالة بتغطية ما يتكبده كل منھما من نفقات
في سبيل تنفيذ الضمانات ،وقيام الوكالة بسداد تكاليف
الخدمات التي تتكبدھا الدولة حسب المتفق عليه مسبقا ً مع
الوكالة.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة ،الوكالة

١٥

منح موظفي الوكالة جميع االمتيازات والحصانات
الضرورية وفقا ً ألحكام االتفاق.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة

١٧ ،١٦ ،١٠

حسم مسائل تفسير اتفاق الضمانات الشاملة أو تطبيقه
التي َّ
يتعذر حسمھا مباشرة بين الوكالة والدولة من خالل
مناقشات مجلس المحافظين.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة ،والوكالة،
ومجلس المحافظين

٢٧ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠

تتخذ الدول والوكالة ترتيبات للتمكين من الوفاء بأھداف
الضمانات إذا اقتضت ظروف غير عادية فرض قيود
على المعاينة.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة ،والوكالة

٧٦

إتاحة نصوص جميع اتفاقات الضامات الشاملة وتعديالتھا
لجميع الدول األعضاء.

الوكالة

٥

بدء نفاذ اتفاقات الضمانات الشاملة والبروتوكوالت
اإلضافية والترتيبات الفرعية بمجرد قيام الدولة بإخطار
الوكالة ،أو حسب المنصوص عليه فيھا.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات

٤٠ ،٣٩ ،٢٥

موافقة كل من الدولة والوكالة على تعديالت اتفاقات
الضمانات الشاملة والبروتوكول اإلضافية والترتيبات
الفرعية قبل بدء نفاذھا.

جميع الدول المرتبطة
باتفاقات ضمانات
شاملة،

 ،٢٣ديباجة
الترتيبات الفرعية

١٧

الوكالة

٩٣

المساھمون في الصياغة واالستعراض
Agboraw, E.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Albqoor, M.

ھيئة تنظيم العمل اإلشعاعي والنووي في األردن

Belemsaga, D.

وكالة األمان االشعاعي التابعة لبوركينافاسو

Baudinet, D.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Cisar, V.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Cooley, J.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Crete, J. M.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Dackner, J.

مديرية الضمانات التابعة لليوراتوم

Dias, F.

الھيئة الوطنية للطاقة النووية في البرازيل

Doulgeris, N.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Garcia Carrera, A.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Grzelke, B.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Gyane, E.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Hatt, D.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Iso, S.
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