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 دمتهي

ار يف علــى تعزيــز مســامهة الطاقــة النوويــة مــن أجــل الســالم واالزدهــ(الوكالــة)  الدوليــة للطاقــة الذريــةالوكالــة تعمــل 
أجهـزة متفجـرة أي نوويـة أو السـلحة األاملـواد النوويـة إىل  عدم حتريـفساعد على ضمان تمجيع أحناء العامل، بينما 

ذات تــــوفري أتكيــــدات بالتحقــــق املســــتقل، يف الوكالــــة دورا أساســــيا  ، تــــؤديتنفيــــذ الضــــما�تيف و نوويــــة أخــــرى. 
 ضما�ت.املتعلقة ابل االتزاماهت حترتم أبن الدول مصداقية

هــدة ، وفقــا ملعاوكالــةالمــع ت شــاملة ضــما�اتفاقــات العــامل يف  ائزة ألســلحة نوويــةغــري احلــالــدول معظــم  أبــرموقــد 
تنفيذ هـذه  علىتعاون ت أبن ملزمة الوكالة الدولية والدولو . (معاهدة عدم االنتشار)عدم انتشار األسلحة النووية 

ويعــزز املصــاحل  ،الســتخدام السـلمي للطاقــة النوويـةابالتــزام الدولـة علــى  يـربهنالتعـاون الفعــال كمــا أن االتفاقـات.  
 به. املأذونملواد النووية غري استخدام ا احتمالة عن طريق احلد من للدولالوطنية 
االنتشــار كميــات  عــدميف معاهــدة  دولــة مــن الــدول غــري احلــائزة ألســلحة نوويــة األطــراف ١٠٠أكثــر مــن ولــدى 

 لِّـقتع املعقـودة معهـاتفاقـات الضـما�ت الشـاملة ملحقـة ابأبرمت بروتوكوالت قد و  ،حمدودة جدا من املواد النووية
. ويشـار إىل هـذه الربوتوكـوالت ابسـم اتفـاق الضـما�ت الشـاملةيف اجلزء الثاين مـن  الواردة العديد من اإلجراءات

ألهليـة. والغـرض مـن لنـة عـايري معيَّ تفـي مبالدولـة  توتبقى سارية املفعول ما دامـ، ‘بروتوكوالت الكميات الصغرية’
نوويـة النشـطة األلـدول ذات الواقـع علـى عـاتق اذ الضـما�ت هو احلد من عـبء تنفيـ بروتوكول الكميات الصغرية

 عدومة، مع احلفاظ على سالمة نظام الضما�ت.املقليلة أو ال
 هبـــا مبوجـــبأن تفــي  للغايــة جيـــبالتزامــات مهمـــة  وتقــع علـــى عــاتق الـــدول املرتبطــة بربوتوكـــوالت كميــات صـــغرية

لتعزيــز اجلهــود الــيت تبــذهلا  يف إطــار، وضــعت الوكالــة ١٩٩٧يف عــام و . املربمــة معهــاتفاقــات الضــما�ت الشــاملة ا
لحصــول علــى ل إبمكانيــة أوســع نطاقــاالوكالــة  مــن أجــل تزويــد ،الربوتوكــول اإلضــايف النمــوذجي، انظــام ضــما�هت

و أعــدم وجــود مــواد ب أتكيــدقــدرة الوكالــة علــى تــوفري يف  كبــريةز�دة  إحــداث ، وابلتــايل مــاكناألمعاينــة املعلومــات و 
ـــة غـــري معلنـــة يف الـــدول.  أنشـــطة ن أيضـــا أبـــرم  الـــدول املرتبطـــة بربوتوكـــول كميـــات صـــغريةمـــن  كمـــا أن العديـــدووي

 .املعقودة معهاتفاقات الضما�ت الشاملة ملحقة اببروتوكوالت إضافية 

االلتزامـات  ويتنـاول، كميـات صـغرية  تالـدول املرتبطـة بربوتوكـوالموجه إىل تنفيذ الضما�ت اخلاص بهذا الدليل و 
وهـــو والربوتوكـــوالت اإلضـــافية.  وبروتوكـــوالت الكميـــات الصـــغريةاتفاقـــات الضـــما�ت الشـــاملة  الـــيت تـــنص عليهـــا

املســؤولة عــن  اهليئــاتأو اإلقليميــة املســؤولة عــن تنفيــذ الضــما�ت ( إىل اهليئــات احلكوميــةاملقــام األول  يف موجــه
عليهـــا يف كثـــري مـــن األحيــــان كــــون ت ضـــما�تتنفيـــذ ال اهليئـــات املســــؤولة عـــنأبن  وتســـليما). تنفيـــذ الضـــما�ت

 جمــاالت، يســلط الــدليل الضــوء علــى بعــض نيواألمــن النــووي األمــانالضــما�ت، مثــل  غــري جمــاالتمســؤوليات يف 
 بني هذه التخصصات.املمكنة التآزر 

كالـة الو حقـوق  أن تضـيف إىل وليس مقصودا منها ة،قانوني أي صفة ت هلايف هذا الدليل ليس الواردة ألوصافوا
أو أن تنــتقص يف اتفاقــات الضــما�ت والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا،  املبينــة اطاقــة الذريــة والــدول والتزاماهتــدوليــة للال

 .على أي حنو أو تعدِّهلا أو حتيد عنها من تلك االلتزامات
عن  سؤولاملالوكالة  موظفكان قد  هذا الدليل. و  وضعالذين سامهوا يف  يناألفراد العديد تشكرتود الوكالة أن و 

شعبة املفاهيم والتخطيط.من ماثيوز  ك. هو هذا املنشور

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحوظة حتريرية

من جانب موظفي هيئة التحرير التابعة  هومل يتم حترير املسامهون مها مت إعداد هذا املنشور استناًدا إىل املواد األصلية كما قدَّ 
 املسامهني وهي ال ُمتثِّل ابلضرورة آراء الوكالة أو دوهلا األعضاء.مسؤولية  من  عنهااآلراء املعربَّ  وتظلُّ . للوكالة

وال تنطوي األوصاف الواردة يف هذا املنشور على أي وضع قانوين وال يقصد منها إضافة أو حذف أو تعديل أو انتقاص، 
الذرية والدول على النحو املنصوص عليه يف اتفاقات الضما�ت  أبي شكل كان، حقوق والتزامات الوكالة الدولية للطاقة

 والربوتوكوالت امللحقة هبا.
وال يتناول املنشور األسئلة املتعلقة ابملسؤولية أو القانون أو غري ذلك بشأن األفعال أو حاالت اإلغفال من جانب أي 

 شخص.
صدار أي حكم من جانب الناشر، أي الوكالة، بشأن الوضع واستخدام تسميات معيَّنة لبلدان أو أقاليم ال يعين ضمًنا إ

 القانوين هلذه البلدان أو األقاليم أو سلطاهتا ومؤسساهتا أو تعيني حدودها.
وذكر أمساء شركاٍت أو منتجاٍت معيَّنة (سواء مع اإلشارة إىل أ�ا مسجـّلة أو دون تلك اإلشارة) ال يعين ضمًنا وجود أي 

 لكية، كما ال ينبغي أن يُفسَّر على أنه أتييد أو توصية من جانب الوكالة.نية النتهاك حقوق امل
إن وصف واستخدام احلدود واألمساء اجلغرافية والبيا�ت ذات الصلة املبينة على اخلرائط ال تعين ابلضرورة أتييًدا أو قبوًال 

 رمسًيا من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
مسؤولية عن استمرارية أو دّقة الوصالت اإللكرتونية للمواقع الشبكية اخلاصة بطرف خارجي أو  وال تتحمَّل الوكالة أي

طرف اثلث املشار إليها يف هذا الكتاب وال تضمن أن يكون، أو أن يظلَّ، أي حمتوى يرد يف تلك املواقع الشبكية دقيًقا 
 أو مالئًما.
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 الغرض والنطاق  -١

 يلــي ابســميشــار إليــه فيمــا و صــغرية (ربوتوكــوالت كميــات ب املرتبطــةدليــل تنفيــذ الضــما�ت للــدول الــدليل املعنــون عــد هــذا أُ 
ملحقــا أبرمــت بروتوكــول كميــات صــغرية و نوويــة أنشــطة  ليســت لــديها ضــئيلة أو نوويــة أنشــطة الــيت لــديها) للــدول ‘الــدليل’
 الوكالــة املصــوبةوتــوفر وثيقــة ). الوكالــةلطاقــة الذريــة (لالوكالــة الدوليــة  املعقــود بــني كــل منهــا وبــنيتفــاق الضــما�ت الشــاملة اب

INFCIRC/153 (Corrected) ،معاهـدة عـدم  مبوجـببني الوكالـة والـدول  اليت تعقد االتفاقات ومضمونهيكل  املعنونة
 التفاقـــاتاألســـاس  ]،١[) INFCIRC/153 (Corr.) الوثيقـــةابســـم فيمـــا يلـــي  ايشـــار إليهـــو النوويـــة (انتشـــار األســـلحة 

 .الشاملة هذه الضما�ت

 INFCIRC/540املصـوبة  إىل وثيقـة الوكالـة يسـتند اإضـافي ويتناول هذا الدليل أيضا التزامات الدول اليت أبرمـت بروتوكـوال

(Corrected) الدوليـة للطاقـة الذريـة والوكالـة  (الـدول) ةالدولـ بـني املعقـودة )ات( بروتوكول منوذجي إضايف لالتفـاق املعنونة
 .]٢[ INFCIRC/540) الوثيقةابسم فيما يلي  ايشار إليهو (تطبيق الضما�ت من أجل 

 Guidance for States Implementing Comprehensiveمــا ورد يف الوثيقــة املعنونــة الــدليل يف  هــذا يتوســعو 
Safeguards Agreements and Additional Protocols تنفـذ اتفاقـات الضـما�ت الشـاملة الـيت للـدول  (إرشـادات

سلســـلة مـــن  ٢١لعـــدد رقـــم ا -الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة  (الوكالـــة ٢٠١٢آذار/مـــارس  الصـــادرة يف)، والربوتوكـــوالت اإلضـــافية
 .]٣) [SS21إليها فيما يلي ابسم الوثيقة يشار و ، اتدماخل

ما عنـد ابخلـط املائـل INFCIRC/540 (Corr.)والوثيقـة  INFCIRC/153 (Corr.)الوثيقـة  فـة يفاملصـطلحات املعرَّ وتكتـب 
 مثل اجلملة أد�ه. أطر نصوص، داخلالنقاط الرئيسية وتوضع . ‘ريفاتعال’ القسم املعنونيف  وتدرج مرة،ول أل تستخدم

الغرض من هذا الدليل هو تقدمي شرح مفصل وأمثلة هتدف إىل تعزيز فهم الدول املرتبطة بربوتوكوالت كميات صغرية 
 .ابلضما�تبشأن التزاماهتا املتعلقة 

 :ما يلي يف هذا الدليل جيري حبثهااليت و لضما�ت املتعلقة ابوتشمل األنشطة 

 النووي يف الدولة؛املتصلة ابجملال واألنشطة  املواد النوويةحتديد مجيع  •
 مراقبة استخدام املواد النووية؛ •
 إىل الوكالة؛ هاعلومات وتقدمياملإعداد  •
 لوكالة؛ الواردة من ااملراسالت والطلبات  الرد على •
 الدولة. إىلمفتشي الوكالة  دخولتسهيل  •

الوطنيــة واألنشــطة الالزمــة إلنشــاء  األساســيةويقــدم الــدليل معلومــات أساســية عــن نظــام ضــما�ت الوكالــة، ويصــف البنيــة 
لتنفيـذ كميـات صـغرية ربوتوكـول  املرتبطـة بضـطلع هبـا يف الـدول يت يُ ويصـف األنشـطة الـ ،وتعهد رقابة فعالة على املـواد النوويـة

 .تذييالتعدة  ترد ،مسرد للمصطلحات وقائمة ابملراجع وبعدت اإلضافية. والربوتوكوال الشاملة الضما�تاتفاقات 
املــواد  عـن، مـع معلومـات يـةالبحثو تطبيقـات الطبيـة والصـناعية لمـواد النوويـة يف الاالسـتخدامات الشـائعة ل ١يصـف التـذييل 

 النووية اليت تستخدم يف هذه التطبيقات.
املـواد النوويـة  يف رصـيد لـدى حـدوث تغـري لـه حتـديثاتوإعـداد عـن املـواد النوويـة  كيفيـة إعـداد تقريـر أويل  ٢التذييل يوضح و 

 .الزمنمبرور 

١ 
 



 

٢ 
 

  كيفية اإلبالغ عن الواردات والصادرات من املواد النووية (وأي مواد حتتوي على اليورانيوم أو الثوريوم).  ٣يصف التذييل و 
أنشــطة مــن بكــل حـدث  مـا يــرتبط ويشــرح، كميـات صــغرية  كــولربوتو ب الدولـة املرتبطــةيف  تقــعقــد  أحـدااث ٤يصـف التــذييل و 

 هذه األحداث إىل الوكالة. لإلبالغ عنوالنماذج املستخدمة  ،لضما�تمتعلقة اب
كـان هـذا   إنالنظـر يف مـا  لـدىميكـن اسـتخدامه  ،التعـاون التقـين للوكالـةمن مشـاريع شروع ملقرتاح ال مثاال ٥ويقدم التذييل 

 .الرقابيةهتا اترغب يف ز�دة تطوير قدر كميات صغرية و ربوتوكول  املرتبطة بدولة ال يهمشروع قد امل
 .الكميات الصغرية والنص املعدَّل لهنص األصلي لربوتوكول ، الالثاين، على التوايلاملرفق رد يف املرفق األول و يو 
منها أن تضـيف إىل حقـوق الوكالـة الدوليـة للطاقـة  وال يقصدأي صفة قانونية،  هلا ألوصاف الواردة يف هذا الدليل ليستوا

أو  اإلضــافيةوالربوتوكــوالت الشــاملة وبروتوكــوالت الكميــات الصــغرية يف اتفاقــات الضــما�ت  املبينــةالذريــة والــدول والتزاماهتــا 
 هاات قــد جتــديقــدم هــذا الــدليل معلومــو  االلتزامــات أو تعــدِّهلا أو حتيــد عنهــا علــى أي حنــو.احلقــوق و أن تنــتقص مــن تلــك 

 .وكالصك ههذ املنصوص عليها يفيف ممارسة حقوقها والوفاء ابلتزاماهتا  مفيدةالدول 

 أمهية إنشاء رقابة حكومية فعالة وتعهدها  -٢

البلــدان اجملــاورة هلــا محايــة و  ،واألنشــطة النوويــة يف الدولــة ضــرورية حلمايــة مــواطين الدولــة )١(املــواد النوويــة الرقابــة الفعالــة علــى
 من آاثر احلوادث واألعمال الشريرة واالجتار غري املشروع وانتشار األسلحة النووية. ،واملنطقة

 وعــالج الســرطان املــواد النوويــة، مثـل املعــدات الطبيــة التشخيصـية تنطــوي علـىيتطلـب االســتخدام اآلمــن للتكنولوجيـا الــيت و 
 . وميكـن حتسـني نوعيـة حيـاة مـواطينيةفعالب وتراقبه هموتنظ الدولة هوالتطبيقات الصناعية وأنشطة البحث والتطوير، أن حتمي

بـين الثقـة داخـل تالرقابـة التنظيميـة الفعالـة كمـا أن للدولة من خـالل اسـتخدام املـواد النوويـة يف هـذه األنـواع مـن التطبيقـات.  
 كون خطرة.ت اليت ميكن أنالستخدام املسؤول هلذه املواد اب لتزام قويا وتدل على وجوداجملتمع الدويل 

هيئـة مسـؤولة عـن ضـما�ت (بشـأن المسؤوليات واضـحة املعـامل  خمتصة وذات) مستقلة )٢(إقليمية(أو حكومية  هيئة إنشاءو 
عطــى يوجيــب أن  ،النــوويابجملــال صــلة تملــواد واملرافــق النوويــة واألنشــطة املعلــى الــة االفع ةلرقابــل) هــو أمــر أساســي الضــما�ت

 أولوية عالية.

 نظــامالصــر ومراقبــة املــواد النوويــة (اخلــاص حبنظامهــا  وتتعهــدالدولــة  لكــي تنشــئ هيئــة مســؤولة عــن الضــما�ت ويلــزم وجــود
 .تربم اتفاق ضما�ت شاملةكل دولة عندما   هواجب تقبل وهذا)، صر ومراقبة املواد النوويةاحلكومي حل

ن املنظمـات عـ كـامالالرقابيـة فصـال  املهـام فصـل بأفضـل  بصـورةدم الضما�ت ُختـو واألمن  األمانأن  على التجربة دلتوقد 
كتيــب عــن ’ ةاملعنونــالوثيقــة كمــا جــاء يف و املــرخص هلــم). /املشــغِّلونم املــواد النوويــة (ســتخدتاألنشــطة النوويــة أو  الــيت تعــزز

مـن يف امتالكهـا أحـد املتطلبـات اجلوهريـة لضـمان فعاليـة اهليئـة الرقابيـة يك "فـإن ]، ٤[ ‘تنفيذ التشـريعات –القانون النووي 
لقدر واف من االسـتقاللية أو مـن االنفصـال الـوظيفي عـن الكيـا�ت الـيت لـديها مصـاحل أو مسـؤوليات قـد تـؤثر، بـال مـربر، 

لة األمـن اإلشعاعات املؤيِّنة وغري املؤيِّنة، مبا يشمل املصادر املشعة، ضرورية أيضا حلمايـة النـاس والبيئـة. وتـوفر سلسـلة معـايري األمـان وسلسـمراقبة مجيع )١(
مــا علــى العنــوان النــووي الصــادراتن عــن الوكالــة إرشــادات بشــأن االســتخدام املــأمون واآلمــن للمــواد النوويــة واملــواد املشــعة األخــرى، وميكــن االطــالع عليه

 .www.iaea.org/MTCD/Publications الشبكي
على كل الدول املرتبطة ابتفاق ضما�ت شاملة. وال توجد حاليا دول مرتبطة بربوتوكول كميات صـغرية ‘ هيئة مسؤولة عن الضما�ت’ينطبق مصطلح )٢(

 إقليمية مثل اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية (اليوراتوم) ابملشاركة يف تنفيذ الضما�ت فيها.تقوم هيئة 

                                                      



 

الصـناعي املـنظم واملسـتخدمني الطبيـني للمـواد املشـعة  القطـاعتشـمل هـذه الكيـا�ت ال و  على عملية اختاذ القـرارات الرقابيـة.
لة فحســب، بــل تشــمل أيضــا اهليئــات احلكوميــة املكلفــة بتطــوير التكنولوجيــا أو الــرتويج هلــا، إىل والتكنولوجيــات ذات الصــ

القــرارات  إمكانيــة اختــاذضــمان علــى احلكوميــة  اهليئــةيســاعد اســتقالل و  "جانــب اهليئــات السياســية واهليئــات غــري احلكوميــة.
 األخرى.نظمات املدون تدخل من جراءات اإلنفاذ إباالضطالع و  الرقابية

، ويهـدف إىل تعزيــز الـدول املرتبطـة بربوتوكـوالت كميـات صـغرية يف اهليئـات املسـؤولة عـن الضـما�ت موجـه إىلهـذا الـدليل و 
 تنفيذ الضما�ت يف هذه الدول.شأن بواضحة  أمثلةو  نيواضحوتعليم  إرشادتقدمي ب فهم هذه الدول

 نظام ضما�ت الوكالة  -٣

 الوكالــة منشــور، يف ث التارخييــة الــيت أثــرت علــى تطــورهحاليــا، واألحــدا ينفــذلوكالــة كمــا حملــة عامــة عــن نظــام ضــما�ت اتــرد 
 على الرابط التايل: عليه االطالعي ميكن ذ، النظام ضما�ت الوكالة املعنون

.https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1965/infcirc66r2_ar.pdf 

ويتعـني علـى كـل دولـة عـدم االنتشـار.  هذه الدول بشـأن وفاء ابلتزاماتضما�ت مع الوكالة الدولية للاتفاقات  وتربم الدول
اتفــاق  ] أن تــربم٥) [نتشــارالمعاهــدة عــدم ا( معاهــدة عــدم انتشــار األســلحة النوويــةيف طــرف  غــري حــائزة ألســلحة نوويــة

 املرفـق األول منشـور يف INFCIRC/153 (Corr.) يسـتند إىل الوثيقـةاتفـاق منـوذجي وهنـاك وكالـة. المـع ضما�ت شـاملة 
 .GOV/INF/276 للوثيقة

أن  غـــريلدولـــة. ا اتفـــاق الضـــما�ت الشـــاملة املـــربم مـــع مـــادة يف INFCIRC/153 (Corr.) الوثيقـــة كـــل فقـــرة يفوتقابـــل  
 مــــن الوثيقــــة ٢٤ال تتضــــمن الفقــــرة اتفاقــــات الضــــما�ت الشــــاملة اخلاصــــة ابلــــدول املرتبطــــة بربوتوكــــوالت كميــــات صــــغرية 

INFCIRC/153 (Corr.) ، مـع الوكالـة قبـل  أُبرمـتضـما�ت اتفاقات  املنبثقة مناليت تنص على وقف تطبيق الضما�ت
املرتبطــة الــدول  الــيت أبرمتهــاتفاقــات الضــما�ت الشــاملة كــل مــادة يف افــرقم   ومــن مث. اتفــاق الضــما�ت الشــاملةبــدء نفــاذ 

 INFCIRC/153 الوثيقة الفقرة املقابلة يف عن رقم واحدب فصاعدا، أقل ٢٣من املادة  بربوتوكوالت كميات صغرية، ابتداء

(Corr.) .الفقـرة  مرتبطـة بربوتوكـول كميـات صـغرية تقابـلدولـة  اتفـاق الضـما�ت الشـاملة الـذي أبرمتـهمن  ٣٣املادة  فمثال
 .INFCIRC/153 (Corr.) الوثيقة من ٣٤

 ملةالتزامات الدول مبوجب اتفاقات الضما�ت الشا ١-٣

علـى مجيـع املـواد  ،الضـما�ت اتفـاق ألحكـاموفقـا  ،، تلتزم الدولة بقبول ضـما�ت الوكالـةالضما�ت الشاملة اتفاقمبوجب 
لواليتهــا أو اخلاضــعة  نوويــة الســلمية داخــل إقلــيم الدولــةيف مجيــع األنشــطة الاملســتخدمة املــواد االنشــطارية اخلاصــة و املصــدرية 
ق هـذه تطبـأن ضـمان هـو مقابـل والتـزام حـق  مـن جانبهـاالوكالـة  ولـدى. سـيطرهتا يف أي مكـاننفذ حتت اليت تأو القضائية 

  حتـرَّفالتحقـق مـن أن هـذه املـواد الهـو لغـرض حصـري الضما�ت علـى مجيـع املـواد املصـدرية أو املـواد االنشـطارية اخلاصـة 
 إىل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.

 الصغريةبروتوكوالت الكميات  ٢-٣

قليلـة العلى الـدول ذات األنشـطة النوويـة الواقع هو تقليل عبء أنشطة الضما�ت الكميات الصغرية  بروتوكولالغرض من 
ل املرتبطـة لـدو بشأن الضما�ت فيما يتعلـق ابالوكالة  االستنتاجات اليت ختلص إليهانتائج  تكون أن ضمان مععدومة، املأو 

إىل الــنص األصــلي  املســتندالصــغرية الكميــات  بروتوكــولومبوجـب ســليم.  قائمــة علــى أســاسبربوتوكـوالت الكميــات الصــغرية 

٣ 
 



 

٤ 
 

مــن يف اجلــزء الثــاين  الــواردة معظــم اإلجــراءات تنفيــذ يعلــق، )٣(]٦) [GOV/INF/276/Annex IIلوثيقــة ا( ١٩٧٤لعــام 
، علــى ســبيل املثــال، تلــك ال تعلــقتشــمل اإلجــراءات الـيت و . مســتوفاة حمــددةمعـايري  مــا دامــت )٤(اتفـاق الضــما�ت الشــاملة

تكـوين ال إىلمل تصـل  حتتوي على اليورانيوم أو الثوريوم مادة والواردات من املواد النووية وأياملتعلقة ابإلبالغ عن الصادرات 
 .نظري� لتخصيبهاع الوقود أو لصن نيناسباملنقاء الو 

تتجـاوز كميـات املـواد  إىل أن سـاري املفعـولالـنص األصـلي  إىل واملسـتنددولـة بروتوكول الكميات الصغرية اخلـاص ابليبقى و 
نوع من فيما خيص ، املنصوص عليها دوداحليف أي مكان القضائية لواليتها  ةداخل إقليم الدولة أو اخلاضعاملوجودة النووية 
يف موجـودة نوويـة مـواد الدولـة تكـون لـدى  إىل أن ، أوINFCIRC/153 (Corr.) الوثيقـة مـن ٣٧يف الفقـرة  املعنيـة،املـواد 
 (على النحو احملدد يف االتفاق). مرفق

درة الوكالـــة علـــى القيـــام مـــن نقـــاط الضـــعف، مثـــل عـــدم قـــ عـــددلربوتوكـــول الكميـــات الصـــغرية علـــى حيتـــوي الـــنص األصـــلي و 
مجيــع  عــنا أوليــا قــدم للوكالــة تقريــر أن تالدولــة  ال يتعــني علــى هأنــو عــايري األهليــة، مب تفــيلتأكــد مــن أن الدولــة لحتقــق أبنشــطة 

 للضما�ت. اخلاضعةاملواد النووية 
نقطــــة ضــــعف يف نظــــام  ميثــــليف شــــكله األصــــلي بروتوكــــول الكميــــات الصــــغرية ن أبأقــــر جملــــس احملــــافظني  ٢٠٠٥ عــــام يفو 

وفقـــا و هلـــذه الربوتوكـــوالت.  الفنيـــة املتطلبـــاتعـــايري األهليـــة ويف ملينبغـــي أن تكـــون هنـــاك تعـــديالت  وأنـــه ،ضـــما�ت الوكالـــة
يــتم  مــا وخفــض، لـهأو خمطــط  قــائم مرفــق لـديهادولــة ي أل متــاحغـري  بروتوكــول الكميــات الصــغريةجعـل لـذلك، قــرر اجمللــس 

منشـور يف  املعـدلبروتوكـول الكميـات الصـغرية و . اتفاق الضما�ت الشـاملة من يف اجلزء الثاين الواردة اإلجراءات تعليقه من
 )٥(]٧[ .Corr.1وتصويبها  GOV/INF/276/Mod.1الوثيقة 

اخلـــاص ابلدولـــة ســـاري املفعـــول إىل أن تتجـــاوز كميـــات املـــواد النوويـــة املوجـــودة املعـــدل ويبقـــى بروتوكـــول الكميـــات الصـــغرية 
مـــــن الوثيقـــــة  ٣٧يف الفقـــــرة دود املنصـــــوص عليهـــــا داخـــــل إقلـــــيم الدولـــــة أو اخلاضـــــعة لواليتهـــــا القضـــــائية يف أي مكـــــان احلـــــ

INFCIRC/153 (Corr.)،  أو اإلذن بتشييدهمرفق قرارا بتشييد الدولة  تتخذ إىل أنأو. 

 اأوليــ اوكالــة تقريــر القــدم إىل تأن معدلــة  الــدول املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغرية ه يتعــني علــىخاصــة أنــ ومــن املهــم بصــفة
 .اإلذن بتشييدهمرفق أو  بتشييداختاذ قرار  فورالوكالة  وأن ختطر ،عن مجيع املواد النووية

خـــارج  ةواقعـــأمـــاكن ’ســـمى تيف أمـــاكن  يف الـــدول املرتبطـــة بربوتوكـــوالت كميـــات صـــغريةاملوجـــودة م املـــواد النوويـــة ســـتخدَ وت
اسـتخدام مـواد  يشيع فيهـا، ال متثل مرفقا ،مكانأو  منشأةأي ا "أب� ينموذجاليف الربوتوكول اإلضايف  ، وهي معرَّفة‘املرافق

مفــاعالً  أو مرفقــا "يعــين  أبنــه اتفــاق الضــما�ت الشــاملةيف  معــرَّف املرفــقو  ."أو أقــل فعــاال ارامــجكيلو   تبلــغنوويــة بكميــات 
أي أو ، أو وحــدة خــزن منفصــلة؛ معاجلــة، أو وحــدة لفصــل النظــائر حتويــل، أو وحــدة صــناعية، أو وحــدةأو حمطــة  ،حرجــا
املرتبطــة ابتفاقــات  يف الــدول و  "واحــد. كيلــوغرام فعــالتزيــد علــى تســتخدم فيــه مــواد نوويــة بكميــات  مــن املعتــاد أن مكــان

تفتـــيش العمليـــات  وجتـــرىخاصـــة؛ أو  الغـــرض تفتـــيش خمصصـــةعمليـــات  أن جتـــريلوكالـــة جيـــوز ل، كميـــات صـــغرية معدلـــة
الغــرض خصصــة املتفتــيش اليف الدولــة للتحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف التقريــر األويل. وجتــرى عمليــات  املخصصــة الغــرض

قبــل  هــاتحديــد املــواد النوويــة والتحقــق منلاملعلومــات الــواردة يف التقريــر األويل، و  املدخلــة علــىيــريات تغالأيضــا للتحقــق مــن 
 .الدولة إىل االدولة، أو عند نقله نقلها إىل خارج

 يرد النص يف املرفق ألف هلذا الدليل، تسهيال لالطالع عليه. )٣(
 أو يتم تعليقه. )٤(
 يرد النص يف املرفق ابء هلذا الدليل، تسهيال لالطالع عليه. )٥(

                                                      



 

الــدول  مــنالوكالــة تبــادل رســائل مــع كــل دولــة  اســتهلت، ٢٠٠٥يف عــام  جملــس احملــافظني الــذي اختــذه قــرارال صــدوربعــد و 
مل يف حـال  بروتوكول الكميات الصغرية املعقـود معهـاتفعيل النص املعدل أو إلغاء بغية  املرتبطة بربوتوكوالت كميات صغرية،

 إىل إبـــرام أيضـــا الـــدول املرتبطـــة بربوتوكـــوالت كميـــات صـــغريةدعـــا اجمللـــس و ديـــدة. اجللمعـــايري لوفقـــا  الســـتحقاقه ةعـــد مؤهلـــت
 الـدول املرتبطـة بربوتوكـوالت كميـات صـغرية أن تسـاعدلة يف أقرب وقت ممكن، وطلب من األمانة وكاالمع املتبادلة الرسائل 

 .مبوجب اتفاق الضما�ت الشاملةصر ومراقبة املواد النووية، كما هو مطلوب حل نظمها احلكومية وتعهد على إنشاء

عتمــاد الــنص املعــدل الوكالــة البعــد رســائل مـع  تبــادلتمل و  املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صـغريةكــل دولــة مــن الـدول ع  شـجَّ وت
 لرســائل، علــىل يــة املقرتحــةنموذجالالنصــوص و تبــادل الرســائل، اخلاصــة بعمليــة وميكــن االطــالع علــى اللقيــام بــذلك. علــى ا

 :العنوان اإللكرتوين التايل
.http://www.iaea.org/Publications/Booklets/Safeguards3/safeguards0806.pdf 

 

ش هـــذا . وينـــاقَ ســـاري املفعـــولغـــري بروتوكـــول الكميـــات الصـــغرية عـــايري األهليـــة، يصـــبح مل مســـتوفيةالدولـــة  ال تعـــودعنـــدما و 
 .١٣املوضوع مبزيد من التفصيل يف القسم 

إىل  أكان مستندا(سواء بربوتوكول كميات صغرية  لالرتباط ةمؤهلالدولة ظل جيوز، لكي ت ال ابإلضافة إىل معايري أخرىو 
 الوثيقة من ٣٧املواد النووية الكميات احملددة يف الفقرة أن يتجاوز رصيدها من املعدل)، النص  مالنص األصلي أ

INFCIRC/153 (Corr.)  ٦املواد النووية (انظر القسم  دولة تقريرها األويل عنالعد ت وعندما). ١(انظر الشكل ،(
املبينة يف الفقرات الواردة أمام ملواد النووية (ا املنصوص عليها منمن كل فئة من الفئات األربع  رصيدهاد حتدأن  هاميكن

 أد�ه).النقط 

 :ما يلي يف الدولةاملوجودة تتجاوز املواد النووية جيوز أن ال 

 :من املواد التاليةواحد أو أكثر  املؤلفة من االنشطارية اخلاصةاملواد من  واحد كيلوغرامما جمموعه   •
 البلوتونيوم.‘ ١’ 
ويف هــذه احلالــة يعتــرب وزنــه احلســايب حصــيلة ضــرب ، أو أكثــر٪) ٢٠( ٠,٢ املثــرى بنســبةاليورانيــوم ‘ ٢’ 

 إثرائه؛وزنه بنسبة   
ويف اليورانيـوم الطبيعـي، نسـبة إثـراء مـن  ولكنها أعلى ٪)٢٠( ٠,٢ املثرى بنسبة أقل مناليورانيوم و ‘ ٣’ 

 أمثال مربع نسبة إثرائه؛مسة خبلة ضرب وزنه يهذه احلالة يعترب وزنه احلسايب حص   
 ٠,٠٠٥ثــراء فــوق اإل إذا كانــت نســبة املســتنفدمــن اليورانيــوم الطبيعــي واليورانيــوم  ةمرتيــ ومــا جمموعــه عشــرة أطنــان •
 ٪)؛٠,٥( 
 ؛٪) أو أقل٠,٥( ٠,٠٠٥ تساوي ثراءاإل إذا كانت نسبة املستنفدمن اليورانيوم  مرت� اطنوعشرين   •
 ؛طنا مرت� من الثوريوم وعشرين •

 لتطبيق.على قصد توحيد أساليب الس اجمل أي مقادير أعلى حيددهاأو 

 الوثيقـــــة مـــــن ٣٧يف الفقـــــرة  املنصـــــوص عليهـــــاو  اخلاصـــــة بربوتوكـــــوالت الكميـــــات الصـــــغرية كميـــــاتالحـــــدود  -١ الشـــــكل
INFCIRC/153 (Corr.). 
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 التزامات الدول املرتبطة بربوتوكوالت الكميات الصغرية ٣-٣
) إىل الـنص املعـدل مإىل الـنص األصـلي أ مسـتندة تكانـأ(سـواء  الدول املرتبطة بربوتوكوالت كميـات صـغريةتقع على عاتق 

علــى  اتفــاق الضــما�ت الشــاملةااللتزامــات املنصــوص عليهــا يف اجلــزء األول مــن وتســري . هبــاهامــة جيــب أن تفــي التزامــات 
املــواد النوويــة اخلاضــعة للضــما�ت إىل أســلحة  حتريــف، مثــل االلتــزام بعــدم الــدول املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةمجيــع 

نظـــام  وتعهـــدا�ت، وااللتـــزام إبنشـــاء االلتـــزام ابلتعـــاون مـــع الوكالـــة لتســـهيل تنفيـــذ الضـــمو نوويـــة أو أجهـــزة متفجـــرة أخـــرى، 
 مـرة الوكالـة أن تبلـغ الدول املرتبطة بربوتوكوالت كميـات صـغريةمجيع على جيب أيضا و . حكومي حلصر ومراقبة املواد النووية

ة إىل مرحلــة دور  مل تصــلعلــى اليورانيــوم أو الثوريــوم  حمتويــة مــوادميــع الصــادرات والــواردات مــن أي جبعلــى األقــل  يف الســنة
 املـواد الـيت مل تبلـغ املرحلـة املبينـة يف’، (مـا يسـمى INFCIRC/153 (Corr.) من الوثيقة ٣٤يف الفقرة  املبينةالوقود النووي 

 وأن تبلــغ الوكالــة جبميــعنوويــة علــى وجــه التحديــد، الألغــراض غــري ل تســتوردأو  تصــدرمــا مل تكــن املــواد ‘) (ج) ٣٤الفقــرة 
 بلغـتالـيت املـواد ’إلثرائها نظـري� (مـا يسـمى ع الوقود أو لصن نيناسباملنقاء اللتكوين و ذات اواردات املواد النووية صادرات و 

 بغض النظر عن الغرض املقصود. ،‘)(ج) ٣٤املرحلة املبينة يف الفقرة 
وكــول  ربوتمرتبطــة بكــل دولــة علــى  ) يف الوقــت املناســب، جيــب ٢-٤ القســميف  املبينــة( إبــرام الرتتيبــات الفرعيــة ولكــي يتســىن

الــدول وُيشــرتط علــى  مــواد نوويــة بكميــات تتجــاوز احلــدود املقــررة. أن توجــد لــديهاالوكالــة قبــل  ُتشــعرأن كميــات صــغرية 
 .املرفقملواد النووية يف ا من إدخالالوكالة قبل ستة أشهر على األقل  أن ُتشعرأصلي  املرتبطة بربوتوكوالت كميات صغرية

قــرار أو  تشــييد املرفــقاختــاذ قــرار  فــورأن تقــدم هــذا اإلشــعار  ةمعدلــ بربوتوكــوالت كميــات صــغريةاملرتبطــة الــدول علــى جيــب و 
أن معـدل الدولـة املرتبطـة بربوتوكـول كميـات صـغرية علـى كمـا ذكـر أعـاله، جيـب و أوًال.  يتخـذ، أيهمـا بتشييدهاإلذن إصدار 

الدولــــة إىل مفتشــــي الوكالــــة  دخــــولمســــتعدة لتســــهيل  تكــــونأن و  لــــديهااملــــواد النوويــــة  عــــن رصــــيدتقــــدم أيضــــا تقريــــرا أوليــــاً 
الالحقـة معلومـات أكثـر تفصـيًال عـن هـذه  األقسـام. وتـرد يف ابتفاق الضما�ت الشـاملةلالضطالع أبنشطة التحقق عمال 

 ).١االلتزامات (امللخصة يف اجلدول 
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 الصغرية األصلي واملعدلملخص االلتزامات املنصوص عليها يف بروتوكول الكميات  -١اجلدول 

 اتفاق الضما�ت الشاملة 
(الفقرات ذات الصلة من الوثيقة 

INFCIRC/153 (Corr.)( 

 بروتوكول الكميات الصغرية املعدل بروتوكول الكميات الصغرية األصلي

النظام احلكومي حلصر ومراقبة املواد 
 )٧النووية (

إنشاء وتعهد نظام حكومي حلصر 
 النوويةومراقبة املواد 

إنشاء وتعهد نظام حكومي حلصر ومراقبة 
 املواد النووية

 إبرام الرتتيبات الفرعية إبرام الرتتيبات الفرعية )٣٩إبرام الرتتيبات الفرعية (
توقيت إدخال الرتتيبات الفرعية حيز 

 )٤٠النفاذ (
 معلق معلق

يوما من  ٣٠يقدم تقرير أويل يف غضون  معلق )٦٢التقرير األويل عن املواد النووية (
اليوم األخري من الشهر الذي دخل فيه 

حيز  بروتوكول الكميات الصغرية املعدل
 النفاذ

تقدمي املعلومات عن املواد النووية اليت 
 )٤٩تستخدم عادة خارج املرافق (

تقدمي معلومات حديثة يف التوقيت  معلق
 املناسب عن املواد النووية اليت تستخدم

عادة خارج املرافق (ترجو الوكالة تقدميها 
 سنو� على األقل)

التقارير عن واردات وصادرات أي مواد 
حمتوية على اليورانيوم أو الثوريوم ما مل 

تكن املواد مصدرة أو مستوردة خصيصا 
 (ب)) ٣٤(أ) و ٣٤ألغراض غري نووية (

اإلبالغ عن الصادرات والواردات 
األقل مرة واحدة يف السنة على 

 (يفضل اإلبالغ بتواتر أكرب)

اإلبالغ عن الصادرات والواردات مرة 
واحدة يف السنة على األقل (يفضل 

 اإلبالغ بتواتر أكرب)

املواد  التقارير عن واردات وصادرات
النووية اليت بلغت املرحلة املبينة يف الفقرة 

 )٩٦-٩٥، ٩١(ج) ( ٣٤

اإلبالغ عن الصادرات والواردات 
يف السنة على األقل  مرة واحدة

 (يفضل اإلبالغ بتواتر أكرب)

اإلبالغ عن الصادرات والواردات مرة 
واحدة يف السنة على األقل (يفضل 

 اإلبالغ بتواتر أكرب)
تقدمي املعلومات التصميمية قبل  )٤٢تقدمي املعلومات التصميمية (

من إدخال  على األقليوما  ١٨٠
 املواد النووية يف املرفق

إشعار مبكر إىل الوكالة ابختاذ قرار تقدمي 
 بتشييد مرفق أو إبصدار إذن بتشييد مرفق

تسهيل عمليات التفتيش املخصصة  معلق )٧٧-٧٣، ٧١عمليات التفتيش (
 الغرض واخلاصة

 الربوتوكوالت اإلضافية ٤-٣
ابتفــاق الضــما�ت الشــاملة املعقــود  املحقــ اإضــافي أيضــا بروتوكــوالاملرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغرية أن تــربم دولــة للجيــوز 
بــني الدولـــة (الــدول) والوكالـــة  )ات املربمـــةاملــربم (االتفاقــ التفـــاقامللحــق ابإىل الربوتوكـــول النمــوذجي اإلضـــايف  يســتند، معهــا
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وتوكـــول لرب اب عمـــالضـــطلع هبـــا يت يُ واألنشـــطة الـــ وااللتزامـــات. )INFCIRC/540 (Corr.)(الوثيقـــة  تطبيـــق الضـــما�تل
ربوتوكــول اليــزود و . معــدلأصــلي أو مرتبطــة بربوتوكــول كميــات صــغرية دولــة ال تكانــ  إنمــا  علــى أســاسال ختتلــف  ضــايفاإل
قـــدرة الوكالـــة علـــى ذلـــك  ويعـــززالوصـــول إىل املعلومـــات واألمـــاكن يف الدولـــة، إبمكانيـــة ضـــايف الوكالـــة أبدوات إضـــافية واإل

 .املرتبطة ابتفاق ضما�ت شاملةدولة اليف املوجودة التحقق من االستخدام السلمي جلميع املواد النووية 

الدول املرتبطة بربوتوكوالت  و أصلية،  الدول املرتبطة بربوتوكوالت كميات صغريةهذا الدليل األنشطة اليت تضطلع هبا  ويبني
ضايف.اإلربوتوكول لاب ، واألنشطة املرتبطةمعدلة كميات صغرية  

إمكانية لوكالة و ا معارفضايف اإلربوتوكول الوكيف يوسع  وقود نوويرة دو  يوضحرسم ختطيطي مبسط هو  ٢ والشكل
 .الدولةإىل مجيع عناصر دورة الوقود النووي يف  اوصوهل

 
 وبروتوكول إضايف. شاملةمبوجب اتفاق ضما�ت تغطية األنشطة النووية يبني  مبسط رسم ختطيطي -٢الشكل 

)، مث حتويــل خــام اليورانيــوم إىل ٩ القســممبزيــد مــن التفصــيل يف  املتناولــةبتعــدين اليورانيــوم ( ةبســيطالنــووي الوقــود البــدأ دورة ت
نتهي ابلتخزين الطويل األجل للنفا�ت. ويرد املزيد من املعلومات عن دورة الوقـود تشكل مناسب لالستخدام يف مفاعل، و 

 :على العنوان اإللكرتوينالنووي 
http://www.iaea.org/Publications/Booklets/NuclearFuelCycle/nfc0811.pdf. 

 بكاملهـــاربوتوكـــول إضـــايف دورة الوقـــود النـــووي ب املصـــحوب يغطـــي اتفـــاق الضـــما�ت الشـــاملة، ٢كمـــا هـــو مبـــني يف الشـــكل و 
مـواد نوويـة، فضـال  اليت توجد فيهـاتعدين اليورانيوم وختزين النفا�ت النووية ومجيع األماكن ذلك يشمل و والعناصر الداعمة هلا. 

 اليت ال تنطوي على مواد نووية، وصنع معدات دورة الوقود النووي. النووي ة الوقودأنشطة البحث والتطوير املتصلة بدور عن 
مثـــل التـــدريع، أو   ،ألغـــراض غـــري نوويـــة الـــدول املرتبطـــة بربوتوكـــوالت كميـــات صـــغريةد النوويـــة يف ســـتخدم املـــواتعـــادة ويف ال

 صناعية. اتيف عملي كمكو�ت
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 البنية التحتية الالزمة يف الدول لتنفيذ الضما�ت  -٤

نشــاء إب وهـي ملزمــةكافيــة.  والرقابيـةأطرهـا القانونيــة تكــون أن  ضـمانإىل  الــدول املرتبطـة بربوتوكــوالت كميـات صــغريةحتتـاج 
الدول املرتبطة بربوتوكـوالت حتتاج أيضا و غرض تنفيذ الضما�ت. ل حلصر املواد النووية ومراقبتها، فعالوتعهد نظام حكومي 

ــــات صــــغرية ــــة يف الوقــــت تقــــدمي معلومــــات إىل اإىل  كمي ــــة الدوليــــة ناســــب، وتيســــري وصــــول امللوكال  حســــبمفتشــــي الوكال
إداريــة مثــل تســمية املفتشــني وإصــدار أتشــريات الســفر. ويــرد واالضــطالع مبســؤوليات  ،وكالــةلاالــرد علــى رســائل و االقتضــاء، 
 علــى معلومــات إضــافية بشــأن هــذه املوضــوعات يف االطــالعميكــن و التاليــة.  األقســامكــل مــن هــذه اجملــاالت يف ملخــص ل

 .)SS21من سلسلة اخلدمات ( ٢١الوثيقة رقم 

 إنشاء إطار رقايب ١-٤
 وفريــي ينبغــي أن ذالرقــايب، الــعلــى أراضــيها علــى نظامهــا التشــريعي و املوجــودة مراقبــة املــواد النوويــة علــى لــة عتمــد قــدرة الدو ت

 املنفــذة لــهتشـريعات والإرشــادات تفصـيلية بشــأن القـانون النــووي وتــرد لرقابــة علـى مجيــع املـواد واألنشــطة النوويـة. اإلشـراف وا
 القســم املعنـــونيف متاحــة  الوصــلة الرابطـــة((مـــوارد للــدول)  Resources for States اإللكرتونيــة املعنونـــةصــفحة علــى ال

اهليئــة احلكوميــة أو اإلقليميــة املســؤولة عــن واثئــق معلومــات عــن مواضــيع مثــل اإلطــار القــانوين، وإنشــاء التــوفر و ).‘املراجــع’
 ،التفتـــــيشو  ،ســــترياداالو  تصــــديرالضــــوابط و ملــــواد النوويــــة، والضــــما�ت، اأو اإلذن ابســــتخدامات  والرتخــــيص، الضــــما�ت

 والعقوابت. ،واإلنفاذ

) يف املرافــق الطبيـــة والعمليـــات املســـتنفدخصوصـــا اليورانيــوم و املـــواد النوويــة ( املنطويـــة علــىلتكنولوجيــا ااســـتخدام تزايــد وم���ع 
 .الدول بعض املواد النووية على أراضيها لدى مجيع تكونيرجح أن الصناعية، 

 ،، ثالثـة جمـاالت أساسـيةفيمـا تعـاجل، لضـما�تل األساسـيةالبنيـة  تعـاجلمع اإلطار القانوين لكـل دولـة، ينبغـي أن  ومبا يتسق
 ابلضما�ت:املتعلقة من تنفيذ التزاماهتا  كي تتمكن الدولةل

 ل الوفاء التامفيكا مب حكومي حلصر ومراقبة املواد النووية،إنشاء نظام و  واللوائحوضع القوانني  )١
 )؛عند االنطباقتطلبات اتفاق الضما�ت والربوتوكول اإلضايف (مب

 واالستجابة لطلبات الوكالة؛  إىل الوكالة،املناسب  توقيتهايف و  وكاملة صحيحةإعال�ت تقارير و  ميتقد )٢
واملعلومات الالزمة ألداء أنشطة  ماكنيف الوقت املناسب إىل األ اوصوهلإاتحة تقدمي الدعم للوكالة و  )٣

 ت.الضما�
 ،لـــوزاراتأن تبـــذل الـــدول جهـــودا لضـــمان أن تتعـــاون الكيـــا�ت ذات الصـــلة (مثـــل ا ينبغـــيولـــدى معاجلـــة هـــذه اجملـــاالت، 

املســاعدة يف علــى و  علومــاتحصــول علــى امللطلبــات الوكالــة لل وتســتجيبواملشــغلني) مــع الوكالــة  البعثــات أو الســفارات،و 
 تنفيذ الضما�ت.

املــواد  وتتعهــد نظامــا حكوميــا حلصــر ومراقبــةالدولــة  أبن تنشــئ INFCIRC/153 (Corr.)مــن الوثيقــة  ٧الفقــرة وتقضــي 
 صــالحية تنفيــذقــانون (أو مرســوم أو أمــر) مبوجــب هيئــة رمسيــة أو حكوميــة) أو (كيــان، مــا نظمــة مل ختــوَّلجيــب أن و . النوويــة

مــن  والوقايــةواألمــن  األمــانة املســؤولة عــن أن تعــني املنظمــ يف الدولــة وقــد ترغــبلضــما�ت. فيمــا يتعلــق ابالتزامــات الدولــة 
 ابلضما�ت. الدولة فيما يتعلق مسؤولياتأيضا  ات لتعاجلاإلشعاع

 ضايف.اإلربوتوكول الالكيان نفسه مسؤوًال أيضا عن األنشطة املطلوبة مبوجب يكون وصى (لكن ال يشرتط) أن وي

٩ 
 



 

١٠ 
 

(اهليئـة املسـؤولة عـن  املسـؤولة عـن الضـما�ت )٦(أو اإلقليميـة احلكوميـةاهليئـة  ابسـمكيـا�ت) هـذه الالكيـان (أو هذا  إىل يشارو 
 هلا مسؤوليات أخرى. فقد تكون –عن الضما�ت  إالمسؤولة  هذه اهليئة ليستال يعين هذا االسم أن و . الضما�ت)

املعينـة مبوجـب القـانون  هي اهليئـة (اهليئة املسؤولة عن الضما�ت)أو اإلقليمية املسؤولة عن الضما�ت  احلكومية واهليئةوبما أن 
تعـــاون مـــع وللعلـــى أراضــي الدولـــة، املوجـــودة ضـــما�ت علــى املـــواد واألنشـــطة النوويــة فيمــا يتعلـــق ابلمارســة اإلشـــراف والرقابـــة مل

. وابإلضـــافة إىل النظـــام احلكـــومي حلصـــر ومراقبـــة املـــواد النوويـــة جـــزء مـــنهـــي  وضـــما�ت. التنفيـــذ  مســـائلالوكالـــة بشـــأن 
و/أو األمـن النـووي /أو والنـووي  ابألمـانمسـؤوليات مرتبطـة  أيضا للهيئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت ميكن أن تكون �ت،الضما

 التصدير واالسترياد.مراقبة و/أو  اتاإلشعاع الوقاية من

 وكالةالاالتصاالت مع  وتعهدإنشاء  ٢-٤
وكالـــة بشـــأن مســـائل المـــع  تاتصـــال وقنـــاة اتصـــاال جهـــة أن تنشـــئ الـــدول املرتبطـــة بربوتوكـــوالت كميـــات صـــغريةيتعـــني علـــى 
بتنفيـذ الضـما�ت، ويفضـل  فيمـا يتعلـقوكالـة الاتصـال رمسيـة لالتصـاالت الرمسيـة مـع  جهةلدولة أن تنشئ اينبغي و الضما�ت. 

قنـــوات . وتشـــمل األمثلـــة علـــى الدولـــة ، أو يف وزارة خارجيـــةهـــذه اجلهـــة موجـــودة يف اهليئـــة املســـؤولة عـــن الضـــما�تكـــون تأن 
التفـــاق الضـــما�ت حيتـــوي اجلـــزء العـــام مـــن الرتتيبـــات الفرعيـــة و والفـــاكس واحلقيبـــة الدبلوماســـية.  اإللكـــرتوينالربيـــد  تاالتصـــاال
اتفــاق تنفيــذ أحكــام اخلاصــة بمــن اإلجــراءات  ذلــك بــني الدولــة والوكالــة وغــري تعلــى تفاصــيل بشــأن قنــوات االتصــاال الشــاملة

 والوكالة. اهليئة املسؤولة عن الضما�تمن خالل تبادل رسائل بني اجلزء العام  يربم عادةويف ال، الضما�ت الشاملة

وتشجَّع الدول املرتبطة بربتوكوالت كميات صغرية تشجيعا قو� على إبرام ترتيبات الفرعية مع الوكالة هبدف إنشاء جهة االتصال 
 لإلبالغ، وحتديد توقيت تقدمي التقارير، حسب االنطباق. الرئيسية لالتصاالت مع الوكالة، واستخدام االستمارات املوحدة

علـى سـبيل املثـال وذلـك ، وكالـةالإىل  ةآمنـ بطريقـةإىل إنشاء آلية لتقدمي املعلومات  اهليئة املسؤولة عن الضما�تقد حتتاج و 
 ر.ابستخدام الربيد اإللكرتوين املشفَّ 

 وكالةالتقدمي املعلومات إىل  ٣-٤
 وكــذلك، اوكمياهتــ هاواســتخدام وأماكنهــا هاســتريادواتصــدير املــواد النوويــة  عــنوكالــة معلومــات الن تقــدم إىل أب ملزمــة الــدول

 توقيتهـــامـــن أجـــل تـــوفري معلومـــات صـــحيحة وكاملـــة ويف و األنشـــطة واخلطـــط املتعلقـــة بـــدورة الوقـــود النـــووي.  عـــنمعلومـــات 
اهليئـة املسـؤولة م سـتخدأن تميكـن و . عـرب الـزمناملعلومـات  ههـذمجـع يـتم هبـا الـدول آليـة مسـتدامة  أن تنشـئجيـب املناسب، 

أو أنشـــطة أو اســـتخدام املـــواد النوويـــة  ةأو حيـــاز اســـترياد ألنشـــطة  إلصـــدار التصـــاريحكـــأداة   إذ�رخصـــة أو عـــن الضـــما�ت 
 املرخص هلم.جانب ن مالتقارير  متطلبات تقدمي لوضع، وكذلك هذه األنشطةومراقبة  ،الثوريومو تعدين وتركيز اليورانيوم 

املـواد غـري النوويـة و ع وتصـدير واسـترياد املعـدات ب علـى الـدول تقـدمي معلومـات بشـأن صـنالربوتوكـول اإلضـايف، جيـ ومبوجب
اهليئــة بــني  هــذه األنــواع مــن األنشــطة تعــاو� وتقتضــي مراقبــةلالســتخدام يف دورة الوقــود النــووي.  املصــممة واملعــدة خصيصــا
تتطلـــب مراقبـــة ورصـــد الصـــادرات  ميكـــن أنعلـــى ســـبيل املثـــال، فاألخـــرى.  احلكوميـــةســـلطات الو  املســـؤولة عـــن الضـــما�ت

قد و ضايف التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة أو وزارة التجارة. اإلربوتوكول من الوالواردات من املواد احملددة يف املرفق الثاين 
ربوتوكـــول اللـــى األنشـــطة احملـــددة يف املرفـــق األول مـــن ع املنطويـــةوحجـــم العمليـــات  مكـــان عـــنتطلـــب إعـــداد اإلعـــال�ت ي

 مع وزارة العلوم والتكنولوجيا أو وزارة الصناعة. اضايف تنسيقاإل

 اإلقليمية املفوضية األوروبية، اليت تتوىل مبوجب معاهدة اليوراتوم املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ الضما�ت يف االحتاد األورويب. من األمثلة على اهليئة )٦(
                                                      



 

 لوكالةاتيسري وصول  ٤-٤
املرتبطـة بربوتوكــول كميـات صــغرية ) يف الدولــة ةالتكميليـ واملعاينــةحتقــق (مثـل عمليــات التفتـيش، جيـوز للوكالـة القيــام أبنشـطة 

لضــمان أن قائمــة إجــراءات حمــددة  هيئــة مســؤولة عــن الضــما�تكــل دى  كــون لــتأن  وينبغــيأو بروتوكــول إضــايف. و/ معـدل
، نوويــةالواد توجــد فيهــا املــجيــوز للوكالــة ز�رة األمــاكن الــيت و الوكالــة ميكــن أن تــؤدي أنشــطة التحقــق يف الدولــة دون أتخــري. 

خـــرى األ األمـــاكن، ويف األمـــاكن ههـــذمـــن كـــل ل املوقـــع يف عاينـــة التكميليـــةوجيـــوز هلـــا القيـــام ابمليف التقريـــر األويل،  ةوضـــحامل
 جتـري أمـاكن الصـنع أو األمـاكن الـيت املنـاجم أو، مثل ضايفاإلربوتوكول مبوجب اللدولة الصادرة عن اددة يف اإلعال�ت احمل

 اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تإىل  امسـبق االوكالـة إشـعار  وتقـدمبـدورة الوقـود النـووي.  ةاملتعلقـ فيها أنشطة البحـث والتطـوير
 .امسبقالالزمة رتتيبات الالوكالة والدولة اخلدمات اللوجستية و  وتناقش، هذهقبل القيام أبنشطة التحقق 

 ملسؤوليات اإلداريةاب االضطالع ٥-٤
. وتشـمل وكفـؤةآمنـة و  مأمونـة يقـةالقيـام بعملهـا يف الدولـة بطر  مـنعلى كل دولة اختاذ التدابري الالزمة لتمكـني الوكالـة  يتعني

ـــرد علـــىهـــذه التـــدابري  ـــة، وتســـهيل شـــحنالو  مراســـالت ال ـــازات واحلصـــا�ت للوكالـــة  كال املعـــدات أو العينـــات، ومـــنح االمتي
نيويــورك مفيــدة  وأجنيــف  وأيف فيينــا  ة الدولــةأو ســفار تكــون بعثــة الدولــة لــدى الوكالــة  وميكــن أنوموظفيهـا ألداء مهــامهم. 

 يف معاجلة هذه القضا�. املسؤولة عن الضما�تللهيئة 

 هيئة حكومية أو إقليمية مسؤولة عن الضما�ت وتعهدإنشاء   -٥

أيضـا لتقـدمي  بل عدم االنتشار النوويبشأن فقط لتلبية االلتزامات الدولية  لمواد النووية ليسل انوثوقاملراقبة املو  يفيد احلصر
يف ضــما�ت لل األساســيةلبنيــة ل انتنفيــذ الفعليــالالتصــميم و  وخيتلــف. ياإلشــعاع واألمــان الــوطينألمــن يف امســامهات مهمــة 

 .اليت تلزم مراقبتها مستوى األنشطة النوويةو لدولة من دولة إىل أخرى تبعا الستخدامات املواد النووية ا

 سؤولة عن تنفيذ الضما�تاملنظمة امل ١-٥
 ذات، وفقـا للمعـايري الدوليـة. وابلنسـبة للـدول النـووي واإلشـعاعي األمـانحكومية مسؤولة عـن  هيئةعادة ال يفالدول  تنشئ

 ٣يف الشـكل  ويـرد. ابعتبارهـا اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت اهليئةهذه  تعيني ناسبمن املكون يدودة، احملنووية النشطة األ
 تنظيمي توضيحي.يكل ه

يتــوىل  يمكن أنفــالبيــاين يشــري إىل وجــود عــدد مــن الوحــدات ذات املهــام واملســؤوليات املختلفــة  الشــكلعلــى الــرغم مــن أن و 
لــدى الدولــة املرتبطــة بربوتوكــول كميــات صــغرية يكــون وميكــن أن ال شــخص واحــد مســؤوليات يف أكثــر مــن وحــدة واحــدة. 

 هلــذين الشخصــنيكــون تكــن أن أبنشــطة الضــما�ت، ومي عــن االضــطالعلــديهم املســؤولية األساســية فقــط  شخصــني ســوى
أبنشـطة  لالضـطالعأكثـر مـن شـخص واحـد مؤهـل  هنـاكمـن املهـم أن يكـون و الضـما�ت.  عـالوة علـىمسـؤوليات أخـرى 

 .همكتبن عبعيدا  يكوناألساسي تفويض املسؤوليات عندما  للشخصيتسىن  لكيالضما�ت، 
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 للهيئة املسؤولة عن الضما�تمثال هليكل تنظيمي  -٣الشكل 

هلــا ر تــوفأن ، و ولوائحهــامــن خــالل قوانينهــا  ،كافيــةال اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت ابلصــالحياتالدولــة  أن تــزودجيــب و 
قـوانني ال أن ختـول يتعـنيمع اإلطار القانوين للدولة،  ومبا يتسقاملوارد املالية والتقنية والبشرية الكافية لالضطالع مبسؤولياهتا. 

 :أمور يف مجلة، ت ما يليللهيئة املسؤولة عن الضما�
 ؛لتنفيذ الضما�تالالزمة نية تقإعداد اللوائح ال •
 للنظام احلكومي حلصر ومراقبة املواد النووية؛فعالية التقنية الضمان  •
 وضع متطلبات اإلبالغ؛ •
 رخصةيف عملية املوافقة وإصدار ال واملشاركة) حتصريإذن أو (أو  ةرخصحلصول على ا استعراض طلبات •

 ا؛يف اختصاصهالداخلة لألنشطة 
 ا؛اختصاصه الداخلني يفلمرخص هلم لراجعة املتفتيش وأنشطة العمليات ب القيام •
 وتطبيق العقوابت حسب االقتضاء؛  الرقابية اقراراهت إلنفاذإجراءات اختاذ  •
 ضايف.اإلربوتوكول الأو و/بروتوكول الكميات الصغرية /اتفاق الضما�ت الشاملة يف إطارتسهيل أنشطة الوكالة  •

استغالل  العمل علىاحلكومية األخرى املسؤولة عن  اهليئاتمستقلة عن اهليئة املسؤولة عن الضما�ت تكون  أنومن املهم 
اهليئــة املســؤولة عــن  ووينبغــي أيضــا أن يكــون موظفــيف الدولــة.  النــوويابجملــال مــوارد اليورانيــوم وتطــوير القــدرات ذات الصــلة 

 .يراقبو�االيت يشرفون عليها أو  املشغِّلةأو  ااملرخص هلاجلهات ن ع نيمستقل الضما�ت
ن و موظفـ أن يضـطلعميكـن  لـذلكو تدريع املصادر املشعة. بنووية الواد املعلى استخدام  املنطويةالعديد من األنشطة  ويتصل
املــواد النوويــة  حتديــد رصــيدمثــل  ،لضــما�تاخلاصــة ابعض األنشــطة بــب األمــنعــن أو  اتمــن اإلشــعاع الوقايــةن عــن و مســؤول

 واإلشراف على إجراءات مراقبة املواد النووية. هوالتحقق من

مكتب األمان والوقایة 
 النوویین واإلشعاعیین

 فرع الشؤون القانونیة

 إصدار التراخیص

 اللوائح

 فرع الشؤون التقنیة

األمان والتصدي 
 للطوارئ

األمن والضمانات 
الواردات/والصادرات  

 الحمایة البیئیة

 عملیات التفتیش اإلدارة
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 تنمية املوارد البشرية ٢-٥
يقـوم هبـا  األنشـطة الـيتوتشـمل . معلـى مهـارات موظفيهـا وقـدراهت اكبـري   اعتمـاداتعتمد فعالية اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت 

 ،عمليــات التفتــيشب واالضــطالعالسياســات  والتطــوير الرقــايب إىل صــنعين تقــمــن التحليــل ال ميتــد ا،واســع نطاقــاهــؤالء األفــراد 
 لإلداريــنيعلـى شــرح القضــا� التقنيــة  ينقــادر كــون املوظفــون يأن  ويتعــني. يــة متباينـةتدريبومنــاهج تطلـب خلفيــات تعليميــة وي
أمـرا  قـوة عاملـة مدربـة تـدريبا جيـدابقاء سـتاوميثـل وكالـة. الومفتشي  ماملرخص هلدبلوماسيني، وكذلك التواصل الفعال مع الو 

تطــوير عمليــة جــزءا مــن وإبقــائهم يف اخلدمــة املــوظفني املــؤهلني  احلصــول علــىاســرتاتيجيات جيــب أن تكــون ومــن مث  صــعبا،
 .املنظمة يف وختطيط املوارد البشريةقدرات املوظفني 

ا�ت مـــن دولـــة إىل أخـــرى، ويعتمـــد علـــى عوامـــل مثـــل إطـــار الدولـــة عـــدد املـــوظفني الالزمـــني لتنفيـــذ أنشـــطة الضـــم ويتفـــاوت
ونطــاق اهليئــة األمــاكن الواقعــة خــارج املرافــق ومــدى تعقــدها، عــدد و ، التصــاريحالرخص/إصــدار  املتبــع يف نهجوالــالقــانوين، 

األمـاكن الواقعـة خـارج املرافـق عـدد حمـدود مـن  لـديهادولـة يف  اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تحتتـاج ال  قـدو ، واخلربة. الرقابية
 ضـــمن ،الضـــما�ت نشـــطةأب لالضـــطالعمـــن املـــوظفني  فقـــط اثنـــني إال إىلوعـــدد قليـــل جـــدا مـــن الصـــادرات أو الـــواردات 

وصـادرات  أمـاكن واقعـة خـارج املرافـقوعـدة  هركيـز تو  ليورانيـوماتعـدين ل ةنشـط اليت لديها عملياتلدولة ا أماواجبات أخرى. 
 أنشطة الضما�ت.عن املسؤوليات  ونتقامسيحتتاج إىل أكثر من مخسة موظفني  دفق يورانيوم متكررة

تدريبيـــة للمهنيـــني بـــر�مج مـــنح الوكالـــة ولـــدى الضـــما�ت. جمـــال يف قـــدراهتم فـــرص لتـــدريب املـــوظفني وتطـــوير  عـــدةتوجـــد و 
للطاقة النوويـة،  ةمناآلاملأمونة و االستخدامات مجيع جوانب  بشأنلتعلم للوكالة اأشهر يف  ١٠ن و املتدربيقضي فيه الشباب 

بشــأن الــنظم احلكوميــة حلصــر تنظمهــا الوكالــة  الــيت تدريبيــةالدورات والــمتعمــق علــى تنفيــذ الضــما�ت. فضــال عــن تــدريب 
 ابلضما�ت. تتصل مسؤولياتالذين يتولون اجلدد  للعاملنية للغاية مفيدومراقبة املواد النووية 

 :Training the Staff of the Regulatory Body for Nuclear Facilities‘ عنوانقد نشرت الوكالة وثيقة تقنية بو 
A Competency Framework’ ) ودلـيال٨[ )ملرافـق النوويـة: إطـار الكفـاءاتاملختصـة اب الرقابيـةتدريب موظفي اهليئة [ 

 والكفـــاءات ،املــوظفني مـــن تلوضـــع �ــج لتقيـــيم االحتياجــا اكـــون مفيــدي ميكــن أن ، وكالمهـــا]٩عاملــة [التخطــيط القـــوى ل
 .اتمن اإلشعاع والوقايةواألمن  األمانمثل  ،اهلامة األخرى الرقابيةاملهام  وكذلك صلة ابلضما�تتواملهارات والقدرات امل

 حبيازة واستخدام املواد النووية األذونالرخص أو إصدار  ٣-٥
أن و  يف الدولــةاملــواد النوويــة  رصــيدعلــى مراقبــة  الضــما�ت قــادرةلضــمان أن تكــون اهليئــة املســؤولة عــن فعالــة ال مــن الوســائل

ال ، األنشــطة النوويــة كــلتكــون   اشــرتاط أن معتزمــةواردات أو صــادرات أو حمليــة  عمليــات نقــلي أبتتلقــى إشــعارا مســبقاً 
 أو إشعار أوأو تصريح  رخصة عن طريقذن اإل وميكن أن مينح )٧(.هبا إذنلصدور  خاضعةنووية، مواد  املنطوية على سيما

 شهادة أو وثيقة أخرى.

 ميكن إصدار تصريح أو شهادة بدال من الرخصة. وقـد يتفـاوت اسـم الوثيقـة، لكـن الغـرض واحـد وهـو ضـمان أن أتذن اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت )٧(
فــاذ وإن ابألنشــطة الــيت قــد تنطــوي علــى اســتخدام املــواد النوويــة، وأن تكــون لتلــك اهليئــة صــالحية التحقــق مــن متطلبــات الرخصــة أو التصــريح أو الشــهادة

 االمتثال هلا.
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علـى مـواد  املنطويـةالنـووي، ال سـيما املتصلة ابجملال جلميع األنشطة رخصة (أو تصريح)  ويساعد اشرتاط احلصول على
 للمراقبـــة الفعالـــة والصـــالحيات الالزمـــةاملعلومـــات  تكـــون لـــدى اهليئـــة املســـؤولة عـــن الضـــما�تعلـــى ضـــمان أن  ،)٨(نوويـــة

 احمللي. وعمليات نقلهاملواد النووية ااسترياد و  ستخدام وحيازة وتصديرال

للهيئـة املسـؤولة عـن  حبيـث يـتم، مـثال، تـوفري مـا يلـيخرى) األذن اإل آلية(أو  رخصةوشروط ال طلب الرخصةميكن تصميم و 
 :الضما�ت

 لوكالة؛ا لتقدمي التقارير إىلمجيع املعلومات الالزمة  •
يف إجراء  اهليئة املسؤولة عن الضما�تحة املعلومات املقدمة من املرخص له (حق احلق يف التحقق من ص •

 تفتيش)؛ال
 على مر الزمن؛بيئياً  سؤولاملو  مناآلو  املأموناحلق يف تقييم استخدام املواد النووية  •
 مرفق تشييد بشأن اعتزام اهليئة املسؤولة عن الضما�تإىل  امسبق ااملرخص له إشعار  اشرتاط أن يقدماحلق يف  •

 متصلة بدوره الوقود النووي.أخرى نشطة القيام أبأو  نووي جديد
النوويــة، املــواد  تخداماســ عــنمعلومــات  اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�تإىل املــرخص لــه  أن يقــدم رخصــةال تشــرتطوينبغــي أن 
نوويـــة أو الواد املـــاســـتعمال /حيـــازة رخصـــةمل ت. وميكـــن أن تشـــومراقبتهـــا حصـــرهاإجـــراءات و  تهـــا،وملكي هـــا،ونقل وأماكنهـــا،

لكـل  ةمنفصـل رخصـةلـيس مـن الضـروري إصـدار و والضـما�ت واحلمايـة البيئيـة.  واألمـن بشأن األمـانمتطلبات على شعة امل
 .جمال من هذه اجملاالت

دريع، لتــل مســتخدم) حتتــوي علــى مــواد نوويــة (يورانيــوم مســتنفد ٦٠-عــالج الســرطان ابلكوابلــتلإذا كانــت وحــدة وإذا  و 
 اشخصـ وأن يعـنيلليورانيـوم املسـتنفد،  جـردملـرخص لـه قائمـة أبن يضـع اط ارت شـا علـىرخصـة االسـتخدام حتتوي  فيمكن أن

وتكـون  يـه.وأي تغيـريات تطـرأ عل ابلرصـيد اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تإبـالغ و  تهـاومراقب النوويـة ةاداملـ حصـرعـن  مسؤوال
 .منه بطريقة مأمونة وآمنة والتخلص املشع املصدر ستخداماملتعلقة اب املتطلباتإىل  هذه املتطلبات إضافية

 تصريح)ال(أو  ملتطلبات الرخصة االمتثالأتكيد  ٤-٥
الســتخدام املــواد النوويــة بطريقــة مأمونــة  مســتعدون ومؤهلــونأن املــرخص هلــم  اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�تينبغــي أن تؤكــد 

اهليئـــة املســـؤولة عـــن  إىلعلومـــات أن يبلـــغ املاملـــرخص لـــه  علـــى الرخصـــة تشـــرتطأن  . وينبغـــيلرخصـــة، وفقـــا ألحكـــام اآمنـــةو 
، املكــانأي تغيــريات هامــة يف و آخــر يف الدولــة،  مكــاننوويــة إىل أي اســتالم وشــحن ملــواد  وعلــى ســبيل املثــال، الضــما�ت
 نووية.ملواد  حمتملة أو سرقة حمتمل وأي فقدان

املتصلة حبصر ومراقبة املـواد النوويـة،  الشروط، مبا يف ذلك همرخصلشروط هلم املرخص املواد النووية حائزي  امتثال ولضمان
ز، يـالرتك ومصانع ،املناجمو ، األماكن الواقعة خارج املرافق تفتيشراجعة/مبدور�ً  اهليئة املسؤولة عن الضما�تينبغي أن تقوم 

 .إليها على استعداد لتسهيل وصول الوكالة امن أ� تأكدالو  أرصدهتاوالتحقق من  اسجالهت ستعراضالوذلك 

عمليـات وتتـيح سـاعد علـى التعـرف علـى األخطـاء وتصـحيحها. وت ،اسـتخدام املـواد النوويـة ملراقبـة ضـروريةراجعـة امل أنشطةو 
متثـال املـرخص هلـم ن أجـل ضـمان امـو واملـرخص لـه.  اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تبـني  اءالبنَّـ للتواصـلراجعة أيضا فرصـة امل

 :مبا يلي اهليئة املسؤولة عن الضما�تأن تقوم معلومات صحيحة وكاملة، ينبغي  وتقدميهم الرقابيةللمتطلبات 

الوكالـة  يوصى أيضا إبخضاع املواد النووية للرتخيص، وميكن االطالع على املزيد من املعلومـات يف هـذا الصـدد يف سلسـلة معـايري األمـان الصـادرة عـن )٨(
 .www.iaea.orgيف املوقع اإللكرتوين 

                                                      



 

 تكون متسقة مع القانون الوطين والدويل، حسب االقتضاء؛لحتديث شروط الرخصة  •
هام القيام مب سيتمكن منكان مقدم الطلب   وحتديد ما إنريح) ا(أو التص رخصالاحلصول على طلبات  فحص •

 عليها يف الرخصة؛ اإلضافية اليت سينصوالوفاء جبميع املتطلبات  املطلوبةاإلبالغ و التعقب واملراقبة 
 من أن املرخص له: للتحقق ماملرخص هلعلى إجراء عمليات تفتيش دورية  •

 ،يف حوزته اليت نوويةالواد املصر ومراقبة حب فعاليةويقوم ب املعتمدة اإلجراءات يتبع °
 ،اهليئة املسؤولة عن الضما�ت إىلتقارير كاملة وصحيحة يقدم  °
 ،اهليئة املسؤولة عن الضما�تاليت وضعتها  ابملتطلبات يفي °
 أبنشطة حمظورة؛ وال يقوم غري مبلغ عنها نوويةمواد  ال توجد لديه °

 واخلاضعةيف الدولة  املوجودة املواد النووية كلخرى لتحديد  األكومية احليئات اهلمجع وحتليل املعلومات والتنسيق مع  •
املعقود ال ابلربوتوكول اإلضايف عمعنها عالن اإلاليت ينبغي و للضما�ت، وحتديد األنشطة املتصلة بدوره الوقود النووي 

 لدولة؛مع ا
 .ملمرخص هللحتديد متطلبات مراقبة اجلودة  •
 ذنأت الـيتاإلنفـاذ  إجـراءات أن تتخـذينبغـي فامتثـال ملتطلباهتـا الرقابيـة عـدم حالة  الضما�تاهليئة املسؤولة عن  توجد إذاو 

واقـع الكـان املالعمليـات يف تعليـق و/أو  رخصـةأو تعليـق الو/الدولة. وقد تشـمل هـذه اإلجـراءات فـرض غرامـة  اتهبا تشريع
 التخلـف عـناملتعلقـة ابلضـما�ت  تهاكـاتتشـمل االنقـد و إلقـاء القـبض يف حـاالت االنتهاكـات اخلطـرية.  ، أوخارج املرافق

اهليئــة  أو عرقلــة وصــول مفتشــي ،معلومــات كاذبــة أو مضــللة أو تقــدمي، اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�تإىل املعلومــات إبــالغ 
 .الفحصإاتحة الواثئق للمراجعة أو أو رفض  ،الوكالةمفتشي أو  املسؤولة عن الضما�ت

 املسؤولة عن الضما�تتعزيز قدرات اهليئة  ٥-٥
 املتعلقــــةتعزيــــز قــــدراهتا الرقابيــــة النوويــــة و علــــى طلــــب املســــاعدة مــــن الوكالــــة يف ترغــــب اهليئــــة املســــؤولة عــــن الضــــما�ت  قــــد
 ابملراقبـة املتصـلةبطلب التدريب واملعدات واملشاركة يف حلقات العمـل اإلقليميـة أو غريهـا مـن األنشـطة وذلك ، لضما�تاب

 لوكالـةاملسـؤول القطـري لاتصـاالت مـع  اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تأن تقـيم كخطوة أوىل، ينبغي و . النووي النووية واألمن
مـع الدولـة بشـأن  التعـامالتعـن  األساسـيةة ياملسـؤول الشخص الذي لديـهالقطري هو  فاملسؤوللدولة. يف االضما�ت عن 

اهليئـة املسـؤولة عـن طلـب أن تميكـن و بناء علـى طلبهـا.  ما�تاهليئة املسؤولة عن الضساعد ي وميكن أنمسائل الضما�ت، 
 العنــوان اإللكــرتوين إىل ةإلكرتونيـ رســالةرســال إبيف الدولـة  ابملســؤول القطــري عـن الضــما�ت االتصـال معلومــات الضـما�ت

official.mail@iaea.org. 

ـــةابعثـــات و  ،املســـاعدة التقنيـــة تشـــملعـــدة أنـــواع مـــن املســـاعدة،  الوكالـــةقـــدم وت  ،خلـــدمات االستشـــارية، والـــدورات التدريبي
 .الربجمية واألدوات

مشــروع مثــاًال ملقــرتح  ٧ييل التــذويقــدم عمليــة منظمــة.  ابتبــاع ضــاء يف الوكالــة املســاعدة التقنيــةميكــن أن تطلــب الــدول األعو 
 قرتاح.التقدمي مثل هذا ا عملية التذييل يصفو لتقين يف الوكالة، تعاون اإدارة للتقدميه إىل ميكن 

 القـــانوين مبـــا يف ذلـــك الضـــما�ت واإلطـــار ،استشـــارية يف العديـــد مـــن اجملـــاالت اتطلـــب الـــدول بعثـــات خـــدمت وميكـــن أن
 ومراقبـــة املـــواد النوويـــةاخلدمـــة االستشـــارية التابعـــة للوكالـــة واملعنيـــة ابلنظـــام احلكـــومي حلصـــر بعثـــات  وتقـــدمواألمـــن.  واألمـــان

 تعــاجلتشــريعية النظــام احلكــومي حلصــر ومراقبــة املــواد النوويــة وتنفيــذ الضــما�ت. وميكــن طلــب مســاعدة املســاعدة يف تعزيــز 
حتياجــات مــا للــدول مــن ااخلدمــة االستشــارية الدوليــة لألمــن النــووي بعثــات وتســتعرض النوويــة.  للمراقبــةاجلوانــب القانونيــة 

١٥ 
 



 

١٦ 
 

 وكـذلك املصـادر املشـعة وأتمـنيمراقبـة مـن أجـل و  االجتار غري املشـروع منتوفري احلماية السواء من أجل  عامة وخاصة على
 املواد النووية.

إدارة أنشطتها الرقابية وفقا ملعايري  علىتطبيق برجمي وضعته الوكالة ملساعدة الدول هو ‘ الرقابية اهليئاتنظام معلومات ’و 
املرونة الالزمة لتلبية  يتيح يةصادر اإلشعاعامل يفالرقايب  بشأن التحكماتباع �ج متسق يعزز للوكالة. وهو  األمان الصادرة عن

ملواد ا يف الرقايب للتحكم مفيدا هذا النظام يكون وميكن أنلألطر التشريعية واملؤسسية والرقابية للدول.  احملددةاالحتياجات 
التالية اإللكرتونية صفحة اليف  الرقابية اهليئاتنظام معلومات لوصف  ويرداملشعة. النووية يف الدولة، فضال عن املصادر 

 .sp?s=3&l=92infrastructure/rais.a-areas/regulatory-ns.iaea.org/tech-http://www  لوكالة:اخلاصة اب
 .radiation.sources@iaea.org العنوان اإللكرتوين كتابة رسالة ابلربيد إلكرتوين إىلهذه الربجمية بوميكن طلب نسخ من 

دورة تدريبيــــة تتنــــاول عقــــد طلــــب يف ضــــما�ت الوكالــــة، أو  حــــولملشــــاركة يف دورة تدريبيــــة إقليميــــة يف ادولــــة ال وقــــد ترغــــب
إرســـال  وينبغـــياســـتثنائية بســـبب التكـــاليف). الـــدورات علـــى وجـــه التحديـــد (علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه  يـــةالتدريباحتياجاهتـــا 

وتتــوفر واثئـــق . .mail@iaea.orgofficial العنــوان اإللكــرتوين القطـــري، أو إىل إىل املســؤولطلبــات املســاعدة أو التــدريب 
 املوقـــــــــــــــــع اإللكـــــــــــــــــرتوين يف األخـــــــــــــــــرى وارداملـــــــــــــــــنشـــــــــــــــــورات و والعديـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن املقوالـــــــــــــــــب و  إرشـــــــــــــــــادية واســـــــــــــــــتمارات

http://www.iaea.org/Safeguards/Resources_for_States.html. 

 املواد النوويةاإلبالغ عن   -٦

القســــم  يوضــــح هــــذاو االســــتخدامات الشــــائعة للمــــواد النوويــــة يف التطبيقــــات الصــــناعية والطبيــــة والبحثيــــة.  ١ التــــذييل يبــــني
عــالوة  ،الــدول تقــدمي تقــارير بشــأن واردات وصــادرات املــواد النوويــة ويشــرتط علــىابملــواد النوويــة.  اإلبــالغ املرتبطــةالتزامــات 

بربوتوكـــوالت كميـــات صـــغرية  املرتبطـــةمـــن الـــدول  إال ةمطلوبـــليســـت  عـــن األرصـــدةعلومـــات املوويـــة (املـــواد الن أرصـــدة علـــى
 .أمور يف مجلةاملواد النووية، عن تقدمي معلومات  ربوتوكول إضايفب املرتبطةالدول  ويشرتط أيضا على). معدلة

 املواد النووية اخلاضعة للضما�ت يما ه ١-٦
اتفـــاق ، مـــن الضـــروري أوال فهـــم تعريـــف املـــواد النوويـــة مبوجـــب هبـــا الوكالـــة وإبـــالغاملـــواد النوويـــة يف الدولـــة أمـــاكن لتحديـــد 

اليورانيــوم  هــيثالثــة عناصــر كيميائيــة ســوى تعريــف املــواد النوويــة  وال يشــملوالربوتوكــول اإلضــايف.  الضــما�ت الشــاملة
 .)٩(والبلوتونيوم والثوريوم

ليست مدرجة يف تعريف املواد النوويـة. لكنها ، )١٠(مراقبتها همامل ومنمشعة الكوابلت والسيزيوم هلا نظائر  عناصر مثلومثة 
 أب�ا مواد نووية. ةفعرَّ كل من العناصر الثالثة املعن  عنصر المعلومات  ٤ويبني الشكل 

د النووية إذا قرر جملس احملافظني ذلك، لكن أي قرار يتخذه اجمللس مبوجب املادة العشـرين مـن النظـام األساسـي ميكن أن يتغري تعريف املوا )٩(
بعــد بــدء ســر�ن اتفــاق الضــما�ت املعقــود مــع الدولــة ويضــيف إىل املــواد الــيت تعتــرب مــواد مصــدرية أو مــواد انشــطارية خاصــة ال يصــبح �فــذا 

 جانب الدولة املعنية.مبوجب االتفاق إال بعد قبوله من 
مدونــة قواعــد ، IAEA/CODEOC/2004لالطــالع علــى إرشــادات بشــأن مراقبــة املصــادر املشــعة وتســجيلها، يرجــى االطــالع علــى الوثيقــة  )١٠(

، وغريهـا مـن الواثئـق يف هـذه السلسـلة، فضـال عـن معـايري األمـان النـووي، والـيت ميكـن العثـور عليهـا  السلوك بشأن أمان املصادر املشـعة وأمنهـا
 .www.iaea.orgكلها يف املوقع اإللكرتوين 

                                                      



 

                             

 ).periodictable.com 2012 © املوقع من مأخوذةصور الاليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم ( عن عنصرالمعلومات  -٤الشكل 
خلـام أو ا ية علـىمصـدر مـادة ال ينطبـق مصـطلح و ]. ١٠[ يف املادة العشرين من النظام األساسي للوكالة ةاملواد النووية معرفو 

 .يةمصدر مادة و  انشطارية خاصة مادة عباريتريف تع وفيما يليرواسب اخلام. 

 ٢٣٥؛ واليورانيوم املثرى أبحد النظريين ٢٣٣-؛ واليورانيوم٢٣٩-البلوتونيوم ‘املادة االنشطارية اخلاصة’"يُقصد بعبارة 
ني من حني إىل آخر. ، وأي مادة حتتوي واحدة أو أكثر مما سبق، وأي مادة انشطارية أخرى يعيِّنها جملس احملافظ٢٣٣و

  غري أن عبارة "املادة االنشطارية اخلاصة" ال تنطبق على املادة املصدرية."
 

-يورانيوم ٪٩٩,٣ املزيج يف الطبيعة (مثالً  املوجودالنظائر  مزيجعلى  احملتوياليورانيوم  ‘املادة املصدرية’ "يُقصد بعبارة
شكل تكون ب املواد السابقةمن مادة أي و  ،الثوريومو  ،٢٣٥لنظري اب الفقرياليورانيوم و  ،)٢٣٥-يورانيوم ٪٠,٧و ٢٣٨
املواد السابقة أو أكثر من  ةأي مادة أخرى حتتوي على واحدو ؛ مادة مركَّزة أو كيماوي  بمركَّ  أو مزيج معادن أو معدن
 "آخر. حني إىلجملس احملافظني من يقررها أخرى  وأي مادة ،آخر حني إىلجملس احملافظني من اليت يقررها الرتكيز  بدرجة

علــى ، املــواد النوويــةرصــيد الوكالــة تقريــرا أوليــاً عــن  أبن تقــدم إىل ملزمــة معــدل املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةالــدول و 
 تقــوم فيــه�ايــة الشــهر الــذي  مــنيومــا  ٣٠لوكالــة يف غضــون ا إىلهــذا التقريــر ويتعــني تقــدمي . ٢-٦يف القســم  النحــو املبــني

 .حيز النفاذإىل  عدلاملصغرية الكميات البروتوكول  إبدخال لدولةا
 املواد النوويةعن التقرير األويل  ٢-٦

الـواردة ابلشـروط  اليت تفـي مجيع املواد النووية )األويلسمى أيضا التقرير يعن املواد النووية (و  األويلشمل التقرير يجيب أن 
ذات  ،أي مواد نوويـة لدى خروج"تنص هذه الفقرة على أنه و . INFCIRC/153 (Corr.)من الوثيقة  )ج(٣٤الفقرة  يف

حـني ، أو املعاجلـة الـيت مت إنتاجهـا فيهـامرحلـة من أو  من املصنع ي،نظري ال لإلثراءلصنع وقود أو  تصلح معهماونقاء  تركيب
، تصــبح ةدورة الوقــود النوويــحــل مرا مــنيف مرحلــة الحقــة أنتجــت أو أي مــواد نوويــة أخــرى  مماثلــة مــواد نوويــة تســتورد الدولــة
 ."لضما�ت األخرى احملددة يف االتفاقجراءات اإل املذكورة خاضعةاملواد النووية 

بلغـت املرحلـة املبينـة يف الفقـرة ’ نوويـةد مـواابعتبارهـا ب إدراجهـا يف التقريـر األويل يشري هذا الدليل إىل املواد النووية اليت جيو 
حمتويــة  مــادةأي  إىل يف هــذا الــدليل ويشــار. ).INFCIRC/153 Corrالوثيقــة  ) مــنج(٣٤(إشــارة إىل الفقــرة  ‘(ج)٣٤

مل ’ة ادمــأب�ــا  INFCIRC/153 (Corr.)) مــن الوثيقــة ج(٣٤يف الفقــرة  املبينــةرحلــة املبلــغ تمل علــى اليورانيــوم أو الثوريــوم 
 انتســـتخدم همـــا، ولكنهبـــاتني العبـــارتني أن تكـــو� مصـــطلحني قـــانونينيال يقصـــد و . ‘(ج)٣٤تبلـــغ املرحلـــة املبينـــة يف الفقـــرة 

 بلغــــت املرحلــــة املبينــــة يف الفقــــرة نوويــــةمــــواد  املثــــرىوالبلوتونيــــوم واليورانيــــوم  املســــتنفداليورانيــــوم ويعتــــرب لغــــرض هــــذا الــــدليل. 
بلغـت  مـواد نوويـةفال تعترب رواسب اخلام و  اخلام أما. كميتهاأو   هااستخدام وأ أو نقائها شكلها)، بغض النظر عن ج(٣٤

 .(ج)٣٤املرحلة املبينة يف الفقرة 

١٧ 
 



 

 وحتديـــد يف الدولـــةاملوجـــودة مجيـــع املـــواد النوويـــة  لتحديـــد قصـــارى جهـــدها اهليئـــة املســـؤولة عـــن الضـــما�توينبغـــي أن تبـــذل 
يف التطبيقـــات الطبيـــة  بربوتوكـــوالت كميـــات صـــغريةاملرتبطـــة يف الـــدول املوجـــودة املـــواد النوويـــة وكثـــريا مـــا تســـتخدم . أماكنهـــا

 .والصناعية واألكادميية والبحثية

ه اســتخدام هــذومــن شــأن . هوتقدميــ األويلإلعــداد التقريــر  اســتخدامهاتقــدمي التقــارير ينبغــي ل اســتمارةوقــد وضــعت الوكالــة 
املعلومــات  عــنان أن يــتم اإلبــالغ ضــمعلــى  يســاعدأن  الــدول املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغرية االســتمارة مــن جانــب

لـــذي يســـهل حتليـــل ا ، األمـــراجلـــرد املـــاديقائمـــة تقريـــر  شـــكل كمـــا أن االســـتمارة تتبـــعبطريقـــة بســـيطة وواضـــحة ومنظمـــة.  
 املعلومات يف الوكالة.

يف  توجـدقد  اليت لألحوالسيناريوهات افرتاضية و تعليمات مللء االستمارة، و فارغة،  تقرير أويل استمارة ٢ويتضمن التذييل 
مكتملــة تقــارير و  الدولــة املرتبطــة بربوتوكــول كميــات صــغرية،يف  الصــناعية والبحثيــةو  الطبيــة األمــاكن الــيت جتــري فيهــا األنشــطة

 السيناريوهات. مستندة إىل هذه

بربوتوكـوالت كميـات املرتبطـة يف الـدول  (ج)٣٤اليت بلغـت املرحلـة املبينـة يف الفقـرة  أكثر االستخدامات شيوعاً للمواد ومن
 قويـــةمشـــعة علـــى مصـــادر  احملتويـــة األجهـــزةاو�ت أو احلـــيف  اتاإلشـــعاعمـــن تـــدريع ك ســـتنفداســـتخدام اليورانيـــوم امل صـــغرية

للبــدء يف حتديــد هبــا  اخلــاصســجل املصــادر املشــعة اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت م ســتخدأن ت. ولــذلك، ميكــن اإلشــعاع
أيضـــا تــــدريع  قـــد يوجــــد فيهـــا هـــذه األمـــاكن نأل ،)٦٠-الكوابلــــت(مثـــل  ة اإلشـــعاعقويـــمصــــادر خدم الـــيت تســـت مـــاكناأل
 .املستنفد ليورانيوماب
 وتركيــب بشــهادات أو واثئـق حتــدد كميــةمصــحوبة  ســتنفدعلــى اليورانيـوم امل املسـتوردة الــيت حتتــوياملعــدات  تكــونينبغـي أن و 

ينبغــي و در. اإزالة/اســتبدال املصــ ماكينــاتأو  تســديد األشــعةأجهــزة علــى مــواد نوويــة، مثــل  احملتويــة املفــرداتوشــكل وعــدد 
 املرافقـةأو يف الواثئـق يف ديباجـة احلاويـة  سـتنفدكميـة اليورانيـوم امل، مـع بيـان  سـتنفدليورانيـوم املاملدرعة اباحلاو�ت وسم أيضا 

اهليئـــة  أن تتصـــل، وميكـــن بـــه معلومـــات االتصـــالو الوثيقـــة أو الشـــهادة عنـــوان الشـــاحن  أن يبـــني يفأيضـــا  وينبغـــيللحاويـــة. 
 االقتضاء. حسب ،املواد النووية عنلشاحن للحصول على معلومات إضافية اب املسؤولة عن الضما�ت

لمعــــدات لخمتلفــــة  بطــــرازاتالتطبيقــــات الشــــائعة للمــــواد النوويــــة يف كــــل قطــــاع، وقائمــــة  عــــنمعلومــــات  ١التــــذييل ويقــــدم 
، اســتناداً إىل جهــاز منهــايف كــل املوجــودة  ســتنفدليورانيــوم املابكميــة التــدريع و  ،طبيــة والصــناعيةيف التطبيقــات الاملســتخدمة 

أمـاكن  حتديـد علـى اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت سـاعدة ملمقدمـة هـذه املعلومـات و . الصـانعة املقدمة من اجلهةواصفات امل
 املوجودة يف الدولة ومراقبتها واإلبالغ عنها. النووية كل املواد

 التقرير األويلتقدمي  ٣-٦
ينبغـي و املشـغلني. /مهل على أساس املعلومات الواردة من املرخص اهليئة املسؤولة عن الضما�ت،التقرير األويل يتعني أن تعد 

 ا، مـن خـالل تقيـيم صـحتها واكتماهلـا قبـل تقـدميهاإلمكـان بقـدر جـودة املعلومـات اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت تكفلأن 
 ،أو الفـاكس ،الربيـد اإللكـرتوين املشـفر وأاحلقيبة الدبلوماسية،  عن طريقلوكالة إىل اقدمي التقرير األويل إىل الوكالة. وميكن ت

التقريـر األويل، فضـال  مـلء اسـتمارة حـولعلى تعليمـات مفصـلة  لالطالع ٢ التذييلالرجوع إىل ويرجى الربيد املسجل. أو 
 ابستخدام سيناريوهات افرتاضية. ملئترير تقاستمارات مثلة العدة أعن 

١٨ 
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 املواد النووية واألماكن الواقعة خارج املرافق رصيدحتديث املعلومات عن  ٤-٦
املـواد  تصـدير ،الـزمنمـع مـرور وميكـن أن يـتم، للدولـة.  دفـرت� رصيداالوكالة  حتددعن املواد النووية،  األويلبعد تقدمي التقرير 

�جتـة كنفـا�ت   طرحهـاأو  ا ابلكامـل،يف الدولـة أو اسـتريادها، أو نقلهـا مـن مكـان إىل آخـر، أو اسـتخدامه املوجودة النووية
يف  اأو تغيـــري  (ز�دة أو نقصـــا� اكـــل مـــن هـــذه األحـــداث تغيـــري ويســـبب  . مـــواد نوويـــة فاأو اكتشـــ ،تصـــنيعال اتيـــعـــن عمل

تعكـــس معلومـــات  لكـــي يف الرصـــيد،لتغيـــريات ابلدولـــة الوكالـــة ا أن تبلـــغينبغـــي و املـــواد النوويـــة يف الدولـــة.  رصـــيد) يف كـــانامل
ثـةمعلومـات  اهليئة املسؤولة عـن الضـما�تم تقدأن ينبغي و بدقة.  الوكالة احلالة يف الدولة إذا  ولكـنسـنو�ً علـى األقـل؛  حمدَّ

 .)١١(املواد النووية عنتقرير للحتديثات  أي مبوجب اتفاق الضما�ت فال يلزم أن تقدَّم أي تغيريات طرأتمل 
ثــة معلومــات  املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صـــغريةم الــدول تقــدو  يف نــوعني خمتلفــني مـــن تقــارير املــواد النوويــة، كمــا هـــو حمدَّ

 موضح أد�ه.
ثــة عــنم معلومــات قــدَّ ت )١ ــة رصــيد حمدَّ تقــدمي ل الــيت اســتخدمت االســتمارةابســتخدام نفــس  املــواد النووي

يف  الرصـــيدإلبـــالغ عـــن تغـــريات لاملـــواد النوويـــة)  عـــن(تقريـــر  االســـتمارة ههـــذســـتخدم وت. األويللتقريـــر ا
تم حتديـــدها يف يـــتقـــدمي معلومـــات عـــن أي مـــواد نوويـــة جديـــدة لاألمـــاكن الواقعـــة خـــارج املرافـــق، وأيضـــا 

 الدولة.
لوكالـة. إىل اقـدم ي ،اووارداهتـاملـواد النوويـة  صـادرات عـنل) يفضَّـ وهو ماتقرير سنوي (أو أكثر تواترا،  )٢

 .٦-٦ القسميف التقرير ويناقش هذا 
مـن معلومـات  االوكالة يف سـجالهتعما لدى الدولة  تبلغ، ‘يدفرت بشأن الرصيد ال رسالة’ ترسل الوكالة إىل الدولة وميكن أن
 لــدىاملســجل  يدفرت الرصــيد الــعــدم دقــة يف  اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت الحظــتإذا و املــواد النوويــة للدولــة.  عــن رصــيد

تبـني الرصـيد الـدفرتي رسـالة بالوكالـة  وعندئـذ تـرددقـة. الم معلومـات لتصـحيح عـدم لوكالـة وتقـدا تـرد علـىينبغـي أن ف الوكالة
 .املصحح

االكتشـــاف يف تقريـــر هبـــذا . وينبغـــي إبـــالغ الوكالـــة األويلدولـــة تقريرهـــا ال قـــدمت أننوويـــة بعـــد مـــواد  اكتشـــافومـــن الشـــائع 
، األويلالتقريــر  إىلســطر  يضــافويف هــذه احلالــة  ،القائمــة املرافــق خــارجمكــان واقــع املــواد يف  تكتشــف وميكــن أن. حمــدَّث

 .‘من حمتو�ته خمتربإخالء  أثناءاكتشفت  مفردة’، مثال، الوارد فيهالتعليق  كونيميكن أن و 
 علــى النحــو الــذي مت( كــانامل تبــني ةجديــد اســتمارة ميينبغــي تقــدف ويــة يف مكــان مل يبلــغ عنــه ســابقانو مــواد  تفاكتشــإذا و 

عنـــه  الـــذي مل يبلـــغ كـــانمت اكتشـــاف املـــواد النوويـــة يف امل هأنـــ مفـــادهتعليـــق  وتقـــدمي ،املـــواد النوويـــة) عـــن األويلالتقريـــر  لغـــرض
 سابقا.

ة عملييف  وإدخاهلا تلقي مواد نووية سنةعلى مدى مت فيه  مكان واقع خارج املرافقيف  اافرتاضي اسيناريو  ٢ويتضمن التذييل 
 .يف الرصيدكل تغيري بالوكالة  إبالغكيفية   لتوضيح واستمارة معبأة تعليمات وتقدم فيه. تصديرهاو  جتهيز

 عفاء من الضما�ت (فقط للدول املرتبطة بربوتوكول كميات صغرية معدل)اإلطلب  ٥-٦
 األويلتقريـر اليف  عنهـاالوكالة إبالغ املواد النووية اليت سبق  إعفاءأن تطلب  املرتبطة بربوتوكوالت كميات صغريةلدول حيق ل

 .INFCIRC/153 (Corr.) من الوثيقة ٣٧و ٣٦أو التقارير الالحقة من الضما�ت، عمال ابلفقرتني 

يـتم تنـاول و تغيـري". يوجـد "ال  أنـه علـنضايف، حـىت إذا كـان التحـديث ياإللربوتوكول اب عماللمعلومات لحتديثات  بتقدمي اشرتاطات توجد )۱۱(
 .٨يف القسم  ذلك

                                                      



 

 ألغـراض غـري نوويـة املسـتخدمةواحـد)، أو  كميات صغرية (أقـل مـن كيلـوغرام فعـالال ذاتملواد النووية اطلب إعفاء  وميكن
 .)تدريع يف حاوية، أو يف رافعة موازن ثقل مثال(
فيهـا طلـب ترسـل رسـالة إىل الوكالـة تأن  فينبغـي يف طلـب إعفـاء معـدل الدولة املرتبطـة بربوتوكـول كميـات صـغرية رغبتإذا و 

 عـنتقريـر الإىل  مشـرية(الكميـة) لكميـة حمـددة مـن املـواد النوويـة،  ٣٧سـتخدام) أو ال) (اب(٣٦اإلعفاء على أساس الفقرة 
اإلعفـاء  تمنح ت قدكان  إنمبا  ةالدول وتبلغالوكالة يف الطلب  وتنظراإلعفاء.  هلا املطلوباحملددة  واملفرداتاملواد النووية، 

إذا كانـت املـواد املعفـاة و . ااسـتخدامها ومكا�ـ ورصداملواد  مراقبةالدولة  أن تواصليجب ف إذا مت منح اإلعفاءف. هنحمت مل مأ
اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت ب ترتـأن يجب ف خارج الدولة ستصدر إىل تأو إذا كان مواد غري معفاة مع ُختزنأو  سُتعاجل

رســـالة إىل  اهليئـــة املســـؤولة عــن الضـــما�تجيـــب أن تبعــث  يف هــذه احلـــاالتو تلـــك املـــواد. علــى إلعــادة تطبيـــق الضـــما�ت 
 ذات الصلة. املفرداتطلب فيها إلغاء إعفاء تالوكالة 

تغـري ت وملعبـور حالـة يف  تخارج دولـة إذا كانـإىل املواد النووية املعفاة اليت يتم نقلها مؤقتاً  عنعادة اإلبالغ يشرتط يف ال وال
رسـالة  ٢٠٠٠رسـلت إىل الـدول يف متوز/يوليـه أُ وقـد تـدريع يف حاويـة شـحن). يف  املوجـود اليورانيوم املستنفد (مثال تهاملكي
لربوتوكـــول إضـــايف، ا (أ) مـــن‘ ٧’(أ) -٢عمـــال ابملـــادة و ]. ١١صـــلة بصـــادرات املـــواد املعفـــاة [اإلبـــالغ املتمتطلبـــات ح توضـــ

مــن الوثيقــة  ٣٧الفقــرة قتضــى كميــات املــواد النوويــة املعفــاة مــن الضــما�ت مبشــأن  علومــات بمبلوكالــة ا الدولــة تــزودجيــب أن 
INFCIRC/153  ٨القسم يف  ذلكيناقش و . هاوأماكن هااستخدامبشأن أوجه و. 

(ج)  ٣٤اليت مل تبلغ املرحلة املبينة يف الفقرة صادرات وواردات املواد شأن املعلومات ب تقدمي ٦-٦
 (ج)٣٤اليت بلغت املرحلة املبينة يف الفقرة  واملواد النووية

واردات بـمرتبطـة لتزامات إبالغ ا) املعدلاألصلي أو  هنصب( املرتبطة بربوتوكوالت كميات صغريةمجيع الدول عاتق  تقع على
أي مـواد حمتويـة علـى اليورانيــوم أو صــادرات و وواردات ، (ج)٣٤الـيت بلغــت املرحلـة املبينـة يف الفقـرة املـواد النوويـة وصـادرات 

املــواد الــيت مل تبلــغ املرحلــة ( INFCIRC/153 (Corr.)مــن الوثيقــة  (ج) ٣٤الفقــرة  الثوريــوم مل تصــل إىل املرحلــة املبينــة يف
علــى مــا إن   (ج) ٣٤ املــواد الــيت مل تبلــغ املرحلــة املبينــة يف الفقــرة). وتعتمــد متطلبــات اإلبــالغ عــن (ج) ٣٤ املبينــة يف الفقــرة

 ‘.خصيصا من أجل أغراض غري نووية’يتم التصدير كان االسترياد أو 
ـــوويعبـــارة شـــري ت تطبيقـــات املـــواد النوويـــة (الثوريـــوم واليورانيـــوم والبلوتونيـــوم) الـــيت تســـتخدم اخلصـــائص النوويـــة  إىل غـــرض ن
 .نوو� ايعترب استخدام املواد النووية يف املصادر املشعة غرضو أحباث. فاعل خاص مبيف وقود املوجود لمواد، مثل اليورانيوم ل
 هاخواصـــمثـــل  للمـــادة، صـــائص غـــري النوويـــةاخلتطبيقـــات املـــواد النوويـــة الـــيت تســـتخدم  إىل نـــوويغـــرض غـــري عبـــارة شـــري تو 

يف املســـتخدمة املـــواد النوويـــة وتشـــمل . والقـــوة امليكانيكيـــة) ،والكتلـــة ،افـــةوالكث ،الكيميائيـــة يـــةالفيز�ئيـــة (التفاعلو الكيميائيـــة 
كاشـــفات يف   س أويانو فـــال أغلفـــةيف املســـتخدم والثوريـــوم  ،التـــدريعيف ســـتخدم املســـتنفد امليورانيـــوم ال النوويـــةاألغـــراض غـــري 

املصــنوعة مــن الطــائرات  مكــو�ت يفتســبيك ضــمن كعنصــر املت، والثوريــوم املــواد الســرياميكيةيف املوجــود اليورانيــوم و الــدخان، 
 ثوريوم.والسبائك املغنيسيوم 

 :والت كميات صغرية أن تبلغ عما يلياملرتبطة بربوتوكعلى مجيع الدول  جيب، اتفاق الضما�ت الشاملةومبوجب 
 بغض النظر عن الغرض النهائي؛ (ج)،٣٤اليت بلغت املرحلة املبينة يف الفقرة  مجيع صادرات وواردات املواد النووية •
دولة مباشرة أو غري مباشرة إىل  (ج) املتجهة بطريقة٣٤اليت مل تبلغ املرحلة املبينة يف الفقرة مجيع صادرات املواد  •

  تصدر خصيصا ألغراض غري نووية؛، ما ملحائزة ألسلحة نوويةغري 

٢٠ 
 



 

٢١ 
 

ما مل تكن مستوردة خصيصا ألغراض غري (ج)، ٣٤اليت مل تبلغ املرحلة املبينة يف الفقرة مجيع الواردات من املواد  •
 نووية.
 هاســـتخدام هـــذ . ويضـــمناوارداهتـــو صـــادرات املـــواد النوويـــة لإلبـــالغ عـــن  اميكـــن اســـتخدامه اســـتمارةالوكالـــة  وقـــد صـــممت

الدولـة قدم تينبغي أن و بدقة.  هلا مطابقة الصادرات ابلواردات تتيحاملعلومات الضرورية اليت  كلتلقى الوكالة  تأن  االستمارة
 الصادرات والواردات اليت حدثت خـالل تلـك السـنة عنسنة المرة واحدة يف  جممعاتقريرا املرتبطة بربوتوكول كميات صغرية 

. غــري أن (ج)٣٤الــيت بلغــت املرحلــة املبينــة يف الفقــرة  واملــواد النوويــة(ج)  ٣٤  تبلــغ املرحلــة املبينــة يف الفقــرةاملــواد الــيت مل مــن
(خــالل  أكــرب تــواتربواردات الــصــادرات و املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغرية ابإلبــالغ عــن الالــدول  تقــومالوكالــة تفضــل أن 

ـــةل يتســـىن لكـــي ،مـــثًال) ،النقـــلعمليـــة  ثو يومـــا بعـــد حـــد ٣٠ ـــة الشـــ بـــني التصـــدير مـــن جانـــب أن تطـــابق لوكال  ةحناالدول
 هذه. لتزامات اإلبالغملخص ال ٢. ويرد يف اجلدول املتلقيةالدولة  واالسترياد من جانب

 مملـــوءة واســـتمارات ها،الســـتخدامتعليمـــات و ابإلبـــالغ عـــن الصـــادرات والـــواردات،  ةاخلاصـــ االســـتمارة ٣وتـــرد يف التـــذييل 
 ناريو افرتاضي.ابستخدام سي

 املتعلقة ابلصادرات والواردات يف إطار اتفاق الضما�ت الشاملة اإلبالغاللتزامات  ملخص -٢اجلدول 

املواد اليت مل تبلغ املرحلة املبينة يف الفقرة  
 (ج)٣٤

املواد اليت بلغت املرحلة املبينة يف الفقرة 
 (ج)٣٤

 
 الصادرات

ألسلحة  مجيع الصادرات إىل أي دولة غري حائزة
نووية، ما مل تكن مصدرة ألغراض غري نووية 

 حتديدا
 مجيع الصادرات إىل أي دولة

 الواردات
مجيع الواردات من أي دولة، ما مل تكن مستوردة 

 مجيع الواردات من أي دولة ألغراض غري نووية حتديدا

 
 التواتر

تقرير سنوي (أو بتواتر أكرب) عن 
الضما�ت  الصادرات/الواردات يف إطار اتفاق

 )٣الشاملة (االستمارة متاحة يف التذييل 

تقرير سنوي (أو بتواتر أكرب) عن 
الصادرات/الواردات يف إطار اتفاق الضما�ت 

 )٣الشاملة (االستمارة متاحة يف التذييل 

صـادرات املـواد الـيت  ابإلبـالغ عـنإطـار اتفـاق الضـما�ت الشـاملة،  ، يفملزمـةغري  الدول املرتبطة بربوتوكوالت كميات صغريةو 
معاهــدة عــدم االنتشــار (الــدول احلــائزة  يفف اطــر ألاالــدول احلــائزة ألســلحة نوويــة إىل (ج) ٣٤مل تبلــغ املرحلــة املبينــة يف الفقــرة 

ـ بيد أن. )١٢(ألسلحة نووية) الـدول  ويرجـى مـنبـني الـواردات والصـادرات.  املطابقـةلتسـهيل  اإلبـالغ ار هـذل وتقـدِّ الوكالة تفضِّ
 .٣يف التذييل  ةالوارد االستمارةهذه الصادرات والواردات ابستخدام  أن تبلغ عن تبطة بربوتوكوالت كميات صغريةاملر 

املــــواد واردات صــــادرات و عــــن ‘ ٦’(أ)  ٢لوكالــــة مبقتضــــى املــــادة جيــــب تقــــدمي إعــــالن إىل اضــــايف، اإلربوتوكــــول الإطــــار ويف 
 تقـــدمي إعـــالن عـــنجيـــب و  حتديـــدا.‘ ألغـــراض غـــري نوويـــة’الـــيت تـــتم  (ج)٣٤الفقـــرة الـــيت مل تبلـــغ املرحلـــة املبينـــة يف املصـــدرية 

عشـرين طنـاً مـرت�ً مـن مـن اليورانيـوم و  ةمرتيـ أطنـانكميـات عشـرة التتجـاوز  ماعنـدب) ‘(٦’(أ)  ٢املـادة مبوجب الصادرات 

، الصــفحتان SS21مــن الوثيقــة  ١-٣مــا مل تشــارك الدولــة املرتبطــة بربوتوكــول كميــات صــغرية يف نظــام اإلبــالغ الطــوعي (املبــني يف القســم  )١٢(
١١-١٠( 

                                                      



 

٢٢ 
 

 وجيـــب تقـــدمي إعـــالن عـــنيـــة). تقوميســـنة  خـــالللدولـــة نفســـها إىل امـــا يف شـــحنة واحـــدة أو يف شـــحنات متعاقبـــة إالثوريـــوم (
من اليورانيـوم أو عشـرين طنـاً  ةمرتي أطنانعشرة عملية استرياد واحدة  تجاوزت ماعندج) ‘(٦’(أ)  ٢املادة مبوجب الواردات 

دولـة ال مل يكـن لـدىإذا و . يناحلـد هـذينسـنة تقومييـة واحـدة  خـالل وارداتالـسلسـلة مـن  جتـاوزتمرت�ً من الثوريوم، أو إذا 
ال ’ يــنص علــى أنــه إعــالن تقــدمييجــب ف مــن الربوتوكــول اإلضــايف‘ ٦’(أ)  ٢مبوجــب املــادة  اإلعــالن عنــه جيــب أي شــيء

 .‘يوجد ما يعلن عنه
هلـا صـادرات متكـررة مـن خـام اليورانيـوم أو  فقـد تكـون تعدين اليورانيـومب كميات صغرية  ربوتوكولمرتبطة بلة تقوم دو  عندماو 

ـــز قـــرتح بعـــض كمـــا ي،  )١٣(تعـــدين وتركيـــز اليورانيـــوماملرتبطـــة بخـــام اليورانيـــوم. وينـــاقش الفصـــل التـــايل أنشـــطة الضـــما�ت  مركَّ
مــع  للهيئــة املســؤولة عــن الضــما�تل التعــدين معلومــات كاملــة وصــحيحة مشــغِّ  أن يــوفراألســاليب للمســاعدة علــى ضــمان 

 إىل الوكالة. اوإرساهلشكلها سيق تنو  املعلومات للتحقق من صحة هلاالوقت الكايف إاتحة 

 يةعلومات التصميمامل ٧-٦
الــدول  علــى جيــبو الوكالــة بشــأن تصــميم املرافــق النوويــة.  شــعارملزمــة إب املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةمجيــع الــدول 

ا ال يقـل عـن مبـ املرفـققبل إدخال املـواد النوويـة يف  يةعلومات التصميماملأن تقدم  ةأصلياملرتبطة بربوتوكوالت كميات صغرية 
 مرفــق بتشــييدعنــد اختــاذ قــرار أن ختطــر الوكالــة  ةمعدلــ املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةالــدول  علــى جيــبو يومــا.  ١٨٠

علومـات املم قـدَّ ت. و املعتـزماملرفـق بشـأن  ةمبكـر ية تصـميممعلومات  عليها أن تقدمجيب  كما، إبصدار إذن إبنشائهنووي أو 
 ربوتوكـــول كميـــات صـــغرية معـــدلب مرتبطـــةدولـــة  تقـــومعنـــدما و . )١٤(‘يةتصـــميمالاملعلومـــات اســـتبيان ’ابســـتخدام  يةالتصـــميم
ذه هلـ تفصـيال أكثـروصـف  ويـرد. سـاري املفعـول، يصـبح الربوتوكـول غـري ابلتشـييدأو اإلذن  ابلتشـييدقرارهـا بالوكالـة  إبشعار
 .١٣يف القسم العملية 

ــــة معلومــــات عامــــة جــــداً  املعتــــزمرفــــق امل ة عــــناملبكــــر  يةتصــــميمالعلومــــات تكــــون امل وميكــــن أن ــــل الغــــرض ،يف البداي  منــــه مث
علومــات فــيمكن أن يكــون نــص امل، حبــوثعلــى ســبيل املثــال، إذا كانــت الدولــة تعتــزم احلصــول علــى مفاعــل و . هخصائصــو 

نــوع مــن ال، ضــعيف اإلثــراءيورانيــوم وقــود ب، (حــراري) ميغــاواط ٥إىل  ١حبــوث بقــدرة مفاعــل ’كمــا يلــي:  ةاملبكــر  يةالتصــميم
 انغـري معروفـ املواصـفات التفصـيليةالبـائع و جـراء البحـوث. إلدعم بر�مج هندسـة نوويـة و ليف جامعة الدولة  سيبىن، احلوضي

التصـــميمية اســـتبيان املعلومـــات زيـــد مـــن التفاصـــيل، يـــتم حتـــديث وعنـــد معرفـــة امل ‘عطـــاءات.تقـــدمي طلـــب  متحاليـــا، ولكـــن 
 ابلفعل مفصلة جداً. تشييده جيري مرفقعن  يةعلومات التصميموتكون املضافية. اإلعلومات املليعكس 

 

 

 

بشأن اليورانيوم تنطبق أيضا على الثوريوم إذا كانت الدولة تستخرج الثوريوم وتقوم برتكيـزه لالسـتخدام أو  املذكورةمجيع أنشطة الضما�ت  )١٣(
 التصدير.

 (موارد للدول). Resources for States املعنونة ميكن االطالع على منوذج الستبيان املعلومات التصميمية على موقع الوكالة اإللكرتوين يف الصفحة )١٤(

                                                      



 

 اليورانيوم أو الثوريوممصانع تركيز اليورانيوم و  مبناجمضما�ت املرتبطة الأنشطة   -٧

ســتخراج تقــوم ابو  ،مــن اليورانيــوم رواســبمــن كبــرية كميــات   املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةالعديــد مــن الــدول لــدى 
 .خام اليورانيوم ركازةسمى الذي يوتصدير املنتج،  ،وتركيز اليورانيوم ،طحن اخلامو خام،  شكل اليورانيوم يف

 وجتهيزهحملة عامة عن تعدين اليورانيوم  ١-٧
األرض ويف  الــنض يف ابطــن)، و ٧وضــح يف الشــكل املفتوحــة (املفــرة أســلوب احلام اخلــتشــمل طــرق اســتخراج اليورانيــوم مــن 

معاجلــة إعــادة ’ويســمى ذلــك ، اليورانيــوماملزيــد مــن الســتخراج  املنــاجممــن اخلارجــة  البقــا� ةميكــن أيضــا ز�دة معاجلــو املوقــع. 
 مواد أخرى. من تعدين. وميكن أيضا استخراج اليورانيوم كمنتج اثنوي ‘البقا�

 
 ).تياغ؛ املصور بيرت و ٠٤١٠١٣٥رقم  حفرة مفتوحة (صورة الوكالة ملنجممثال  -٧الشكل 

أســــلوب يســــتخدم أي ينبغــــي إدراج  ،ضــــايفاإلربوتوكــــول لعمــــال اب إىل الوكالــــة إنتــــاج اليورانيــــوم عــــن إعــــالنتقــــدمي غــــرض ول
 ما يلي: األساليب تشمل هذهو أد�ه).  ة ذلكمناقشوترد الستخراج اليورانيوم (

 اثنوي من أنواع أخرى من املعادن، مبا يف ذلك خامات الفوسفات والذهب والنحاس؛ كمنتج  استخراج اليورانيوم •
املو�زيت  أو التنتالوممناجم األخرى، مثل  وحدات التجهيزأو األخرى  املناجممن  البقا� اخلارجةستخراج من الا •

 أو النحاس؛
 ياه.املاستخراج اليورانيوم من حمطة ملعاجلة  •

 اليورانيــوم يف الســنة، بينمــا قــد تنــتج ركــازةيــاه بضــعة أطنــان مــن املاســتخراج اليورانيــوم مــن حمطــة ملعاجلــة مــن نــتج ت وميكــن أن
إىل يورانيــوم  ٪٤٥، مـن اكبـري   الركــازة اختالفـاتلـف نقـاء خيميكـن أيضـا أن و يف الســنة.  طـن ١٠ ٠٠٠ ةكبـري الرتكيـز ال مصـانع

 يورانيوم. ٪٨٥أكثر من 
 مثــــاال ٨الشــــكل  ويقــــدم. احلمضــــي والقلــــوي الــــنض ، ومهــــااماخلــــســــتخراج اليورانيــــوم مــــن ال تانن أساســــياتســــتخدم طريقتــــو 
 .يمضاحل النضخام اليورانيوم من خام اليورانيوم ابستخدام عملية  ركازة إلنتاج اليت تتخذلخطوات ل

٢٣ 
 



 

 

 .ضيامابلنض احلمثال لعملية تركيز  -٨الشكل 

 اليورانيوم وتركيز اليورانيوم أو الثوريوم بتعدينأنشطة الضما�ت املرتبطة  ٢-٧
ابلصــادرات  املتعلقــةضــايف اإلربوتوكــول اللتزامــات اإلبــالغ مبوجــب اتفــاق الضــما�ت الشــاملة و بيــان ال ٦-٦ القســم ورد يف

مــن ‘ ٤’(أ)  ٢عمــال ابملــادة فتعــدين وتركيــز اليورانيــوم والثوريــوم. ب تتصــلأخــرى قليلــة ضــما�ت أنشــطة . وهنــاك والــواردات
اإلنتاجيــة  ابلقــدرةإعــالن املعلومــات املتعلقــة  املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةالــدول يشــرتط علــى ضــايف، اإللربوتوكــول ا

اإلعـالن جيـب  ابإلضـافة إىل ذلـكو ورانيـوم ومصـانع تركيـز اليورانيـوم والثوريـوم. الينـاجم مل التقـديري واإلنتاج السـنوي التقديرية
، معلومــات عــن ذلــك الوكالـةطلــب ت عنــدما ،جيــب أن تــوفر الدولـة أيضــايف جمملهــا. و يف الدولـة  الــراهننوي اإلنتــاج الســ عـن

يورانيـوم يف مـنجم  ةتكميليـ مبعاينـةطلـب الوكالـة القيـام تقـد و . علـى حـدة تركيـز أو مصـنعألي مـنجم  الـراهناإلنتاج السنوي 
املشـــغل علـــى اســـتعداد لتســـهيل يكـــون أن  أن تضـــمن الضـــما�تاهليئـــة املســـؤولة عـــن  ولـــذلك يتعـــني علـــى، تركيـــزمصـــنع أو 

 حسب االقتضاء.وصول مفتشي الوكالة الدولية، 
 ة خــام(الــيت تشــمل ركــاز  يةصــدر املاملــواد كميــات عــن  إلعــالن ابلربوتوكــول اإلضــايف أيضــا (أ) مــن ا‘ ٦’(أ)  ٢املــادة وتقضــي 

الكيميــائي  هــاتركيبوعــن  �،نظــري  إلثرائهــاوقــود أو الع لصــن نيناســباملء نقــاالو  الرتكيــب تصــل إىل مل يت) الــاليورانيــوم أو الثوريــوم
مـــن  ةمرتيـــ انطنـــأعشـــرة  تتجـــاوزاملـــواد بكميـــات  توجـــد فيـــه هـــذه مكـــانكـــل عـــن   ،املعتـــزمأو  ها الفعلـــيســـتخداموا امكا�ـــو 

كــان طــن مــرتي واحــد إذا   تزيــد علــىكميــات   الــيت توجــد هبــا مــاكنوعــن األ، و عشــرين طنــاً مــرت�ً مــن الثوريــومأو/اليورانيــوم 
م كانــت قيــد االســتخداأهــذه املــواد ســواء عــن بــالغ اإل. وجيــب الكميــاتتلــك  تجــاوزي لدولــة ككــلجمموعهــا فيمــا خيــص ا
 ).نوويالغري النهائي الستعمال يف شكل خاص اببعد  ليست(ولكن  النووي أو غري النووي

 Resources for Statesاإللكرتونيــة املســماة صــفحة العلــى  إعــال�ت الربوتوكــول اإلضــايفاملواعيــد املقــررة لتقــدمي وتــرد 
 ).لدوللموارد (
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 الفقرة بلغت املرحلة املبينة يف نووية مادةخام اليورانيوم أو الثوريوم  ركازة تكان  إنحتديد ما  ٣-٧
 (ج)٣٤

الرتكيـب ذات اليورانيـوم أو الثوريـوم " ة خـامتنتج ركاز الدولة املرتبطة بربوتوكول كميات صغريةو ز يف يإذا كانت عمليات الرتك
إذا كـان و . (ج)٣٤مادة نووية بلغت املرحلـة املبينـة يف الفقـرة املنتج  ، يكون"والنقاء املناسبني لصنع الوقود أو إلثرائها نظري�

مـن  ٣٧يف الفقـرة  ااملنصوص عليهدود احليتجاوز  (ج)٣٤اليت بلغت املرحلة املبينة يف الفقرة  املواد النووية منلدولة رصيد ا
يف  املبــني علـى النحــو، سـاري املفعــولغــري الكميــات الصـغرية يصـبح بروتوكــول فعندئــذ  INFCIRC/153 (Corr.)الوثيقـة 
لإلثــراء وقــود أو الع يــوم املنتجــة يف الدولــة مناســبة لصــنالثور ركــازة أو  ركــازة خــام اليورانيــومالدولــة أن  تقــررقــد و . ١٣القســم 
وقـود أو الع لالسـتخدام يف صـن ةالءمـامل البـت يف ينطـويينبغي أن و الدولة الوكالة.  ختطرينبغي أن ويف هذه احلالة ، النظريي

 اهليئة املسؤولة عن الضما�ت والوكالة.بني  وتواصلتعاون  لإلثراء على

 هبارتكيز واإلبالغ المجع املعلومات املتعلقة ابلتعدين و  ٤-٧

عـادة و لتقـدمي التقـارير إىل الوكالـة.  هاللحصول على املعلومات اليت حتتاج آلية ة عن الضما�تاهليئة املسؤولتنشئ جيب أن 
وميكـــن أن يقـــوم . الرتخـــيصأو  شـــعارلإل خاضـــعنياالستكشـــاف والتعـــدين يكـــون مملوكـــة للدولـــة و مـــا تكـــون املـــوارد املعدنيـــة 

الـذهب  منـاجم األخـرى، مثـل نـاجماملسؤول عن امل ياحلكومنفس الكيان  برتخيص ومراقبة مناجم اليورانيوم ومصانع الرتكيز
 نـاجمملص يخـرت تنسيق للمشاركة يف عمليـة ال آليةإنشاء اهليئة املسؤولة عن الضما�ت ويتعني على والنحاس واألتربة النادرة. 

 رخصـــةشـــروط ال أن تتنـــاول بغيـــة ،اثنويـــةمنتجـــات كاليورانيـــوم أو الثوريـــوم  الـــيت يســـتخرج منهـــا نـــاجم املديـــدة أو اجلاليورانيـــوم 
قبــل  اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت إشــعار لــوائح مراقبــة التصــدير تشــرتطأن أيضــا  وينبغــيلضــما�ت. اخلاصــة ابتطلبــات امل

 اليورانيوم والثوريوم.اليت ينتج منها تصدير املواد 
واإلنتــاج  يــةاإلنتاج ن القــدراتشــأببســجالت  اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت أن حتــتفظ، كشــرط ميثــل حــدا أدىن ،ينبغــيو 

 عـــن التصـــديرذات الصـــلة املعلومـــات و  ،تركيـــز اليورانيـــوم والثوريـــوم، وخمـــزو�ت املنتجـــات ومصـــانعورانيـــوم الينـــاجم ملالســـنوي 
 .واالسترياد

تركيــز اليورانيــوم أو مصــانع منــاجم اليورانيــوم و  ومشــغليقــدم أن  ينبغــي، إلبــالغمتعلقــة ابتزامــات مــن ال الدولــةمــا علــى لتلبيــة و 
املقدمـة  لتحقـق مـن صـحة املعلومـاتلكـي يتسـىن هلـا ايف الوقـت املناسـب  اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تالثوريوم تقـارير إىل 

 الصحيح. وابلشكلمث تقدمي املعلومات إىل الوكالة يف الوقت احملدد  لاملشغِّ  من

 الربوتوكول اإلضايفاملطلوبة مبوجب عال�ت اإل  -٨

ومصــانع  يف وقــت ســابق بشــأن منــاجم اليورانيــوم ذُكــرتيف الــيت الربوتوكــول اإلضــااملطلوبــة مبوجــب عــال�ت اإلابإلضــافة إىل 
 عـنإعـال�ت ربوتوكـول إضـايف إعـداد وتقـدمي املرتبطـة بالـدول  يتعـني علـىتركيز اليورانيوم أو الثوريـوم والصـادرات والـواردات، 

الربوتوكــول مبوجــب إعــال�ت مطولــة تقــدمي ربوتوكــول إضــايف املرتبطــة بعظــم الــدول ميتعــني علــى لــن و أخــرى. أنشــطة وخطــط 
يقـدم هـذا الـدليل معلومـات و اإلعـال�ت كاملـة وصـحيحة. تكـون كـل جهـد ممكـن لضـمان أن   بـذلاإلضايف، ولكـن ينبغـي 

ربوتوكـــول الامـــات مبوجـــب تنـــاول مجيـــع االلتز يوال  ،ربوتوكـــول إضـــايفاملرتبطـــة بعـــن أكثـــر جوانـــب اإلعـــال�ت مالءمـــة للـــدول 
مبـادئ توجيهيـة وشـكل  املعنـون، الوكالـةسلسـلة خـدمات مـن  ١١العـدد يف  يف هـذا الصـدد إرشادات كاملةوترد ضايف. اإل
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]، وهـــي ١٢[ مــن الربوتوكــول النمـــوذجي اإلضــايف التفـــاق الضــما�ت ٣و  ٢إلعــداد وتقــدمي اإلعـــال�ت مبقتضــى املـــادتني 
 ليست مكررة هنا.

 تقاريرالعال�ت و اإل اتساق ١-٨

ضـايف يكمـل كـل منهـا اإلربوتوكـول الاتفـاق الضـما�ت الشـاملة وإعـال�ت املطلوبـة مبوجـب تقـارير اليف  اليت تقدماملعلومات 
إعــداد بروتوكــول إضــايف و  املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةالــدول ويتعــني علــى  .٢يف الشــكل  ســبق بيانــهكمــا   اآلخــر،
ينبغـي و . اتفـاق الضـما�ت الشـاملةالتقـارير املطلوبـة مبوجـب  وكذلك الربوتوكول اإلضايفاملطلوبة مبوجب عال�ت اإلوتقدمي 

الوكالة على تسجيل املعلومات ذلك يساعد و . /االستمارة الصحيحةالصحيح ابستخدام الشكلإعداد كل إعالن أو تقرير 
 الوكالة.يف  بيا�ت املناسبةالقاعدة  يف

مبوجـــب املطلوبـــة واإلعـــال�ت األوليـــة  تفـــاق الضـــما�ت الشـــاملةالعـــن املـــواد النوويـــة اخلاضـــعة  األويلينبغـــي تقـــدمي التقريـــر و 
 ينبغي أن تكون متكاملة ومتسقة. التقرير واإلعال�ت املعلومات الواردة يف إال أن. ةضايف منفصلاإلربوتوكول ال

واإلعــال�ت املقدمــة  اتفــاق الضــما�ت الشــاملةردة يف التقــارير املقدمــة مبوجــب تقــوم الوكالــة بتقيــيم اتســاق املعلومــات الــواو 
 ومــن. غــري مكتملــةتطلــب توضــيحاً مــن الدولــة إذا كــان يبــدو أن املعلومــات غــري متناســقة أو ضــايف، و اإلربوتوكــول المبوجــب 

مــن أن التقــارير واإلعــال�ت صــحيحة  اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�تأن تتحقــق ، املتكــررة لتجنــب طلبــات التوضــيح ،فيــدامل
حتقـــق مـــن إجـــراء لـــة للحـــاالت الشـــائعة الـــيت تتطلـــب فيمـــا يلـــي أمثتـــرد وكاملـــة ومتســـقة مـــع بعضـــها الـــبعض قبـــل تقـــدميها. و 

 تناسق.ال
 ةالنووي للتنمية ةطط العشرياخل ٢-٨

أن  ،الربوتوكــول اإلضــايف مــن‘ ١٠’(أ)  ٢مبوجــب املــادة املقــدم  ،لتنميــة النوويــة للدولــةل يةطــط العشــر اخل عــنعــالن لإلينبغــي 
اجلـــدول الـــزمين إلعـــداد و ، مبـــا يف ذلـــك استكشـــاف رواســـب اليورانيـــوم، لتنميـــة النوويـــةلطـــط الرمسيـــة اخللوكالـــة جبميـــع يبلـــغ ا

اســتخراج اليورانيــوم أو الثوريــوم كمنتجــات اثنويــة مــن أي نــوع آخــر مــن و ، ليورانيــوم أو الثوريــوملجديــد  مــنجم أيوتشــغيل 
 .نووي مرفق، وأي خطط للحصول على اتعمليالأو  ناجمامل

 ستخراج، ينبغي عند إعداد اإلعالن النظر يف العوامل التالية:الوفيما يتعلق ابالستكشاف والتعدين وا
معلومـــات عـــن التطـــورات احملتملـــة علـــى مـــدى فـــرتة عشـــر  ‘١٠’(أ)  ٢املـــادة  املقدمـــة مبوجـــب اإلعـــال�تتـــوفري  •

 ابألنشطة األخرى يف الدولة. من حيث عالقتها هاويتم تقييماألمد، التخطيط الطويل  علىسنوات للمساعدة 
 بلد.أي يف  االستكشافيكون هناك عدد كبري من مشاريع  ميكن أن •
 املناجم. تطويرتبدأ األنشطة املتصلة ابلتعدين قبل اختاذ قرار بشأن  قد •
 .الرواسبتعدين احتمال يزداد دراسة جدوى، إعداد بدأ حاملا ي •
يكــون ولكــن  فقــط، شــهرا ١٢قــدما اختــاذ قــرار ابملضــي  بعــدتطــوير مــنجم الــذي يبــدأ فيــه الوقــت يكــون ميكــن أن  •

 عادة أقل من ثالث سنوات.

 وأنشطة التعدين كما يلي. استكشاف اليورانيوم أو الثوريومعن اإلعال�ت  تقدميقرتح يُ  ولذلك
ولكــن  االستكشــاف رخصــة تلــي إصــداردولــة يف مرحلــة الليورانيــوم أو الثوريــوم يف لهنــاك أي استكشــاف  كــانإذا   •

االستشـعار عـن وأعمال  ،: التنقيب، ما يليأمور ذلك، يف مجلةشمل يميكن أن و دراسات اجلدوى (إجراء  تسبق

٢٦ 
 



 

ينبغـــي أن فرد)، او للوصـــول إىل املـــواحلفـــر  االستكشـــايف،احلفـــر و  ،جلاذبيـــةا وعمليـــات مســـحأخـــذ العينـــات، و ، بعـــد
جيـــري االضـــطالع أبنشـــطة استكشـــاف اليورانيـــوم (أو الثوريـــوم) يف األمـــاكن التاليـــة ’ هأنـــ مفـــاده قيـــداالدولـــة  تـــدرج

، إذا جنحــت، إىل تعــدين اليورانيــوم ؤديتــميكــن أن و  ،ملشــاريع أو املنــاطق الــيت توجــد فيهــا مشــاريع)ابقائمــة  تــدرج(
 واحد فقط بغض النظر عن عدد هذه املشاريع يف الدولة. ويدرج قيد. ‘(أو الثوريوم) يف املستقبل

دراســـة ، و االختبـــار امليتـــالورجيتمهيديـــة، و الدوى اجلـــ دراســـة: ويشـــمل ذلـــك مـــا يلـــيبـــدء دراســـة جـــدوى ( عقـــب •
)، ينبغــي والتشـييد ،وأعمـال التصـميم ،رخصـة التعــدينطلـب وتقـدمي مصـرفيا، والتقييمـات البيئيــة، املقبولـة دوى اجلـ

 .‘١٠’(أ)  ٢ املادةاملقدم مبوجب عالن اإلملشروع يف ا احد بشأنإدراج قيد و 
 ‘.١٠’(أ)  ٢يف اإلعالن املقدم مبوجب املادة ذلك ينبغي أن يذكر ف شروعامل ألغيإذا  •
، وينبغــي أن يشــري ‘٥’(أ)  ٢مبوجــب املــادة  اإلعــالن عنــه، ينبغــي عــامالاليورانيــوم أو الثوريــوم  حاملــا يصــبح مــنجم •

شـأن ب املقبلةمجيع اإلعال�ت  وتقدم ،أن املنجم يعمل اآلنإىل  ‘١٠’(أ)  ٢املقدم مبوجب املادة  اإلعالنيف  قيد
 يتوقــف اإلعــالن عــن، ينبغــي أن ‘٥’(أ)  ٢مبوجــب املــادة  يبــدأ اإلبــالغ وحاملــا. ‘٥’(أ)  ٢مبوجــب املــادة جم ناملــ

 .‘١٠’(أ)  ٢مبوجب املادة املنجم 
(أ)  ٢املـادة املقـدم مبوجـب عـالن اإلشـري يينبغـي أن ، ينـوو  مرفقالنووية اليت تنطوي على تشييد  التنميةوفيما يتعلق خبطط 

 ،سـنة) ١٢ سيصبح عـامال يف غضـون ،)، واإلطار الزمين (مثالاحلوضي نوعالمن  حبوثمفاعل (مثًال  رفقاملإىل نوع ‘ ١٠’
إلجـــراء جتـــارب الفيـــز�ء وإنتـــاج النظـــائر  ثو حبـــ ختطـــط جامعـــة للحصـــول علـــى مفاعـــل ،والغـــرض املقصـــود مـــن املرفـــق (مـــثالً 

لوقــود والتطــوير فيمــا يتعلــق ابث البحــ لتنميــةرمسيــة الطــط اخل عــن‘ ١٠’(أ)  ٢مبوجــب املــادة اإلعــالن الطبيــة). وينبغــي أيضــا 
 النووية.فيز�ء الدراسات عليا يف بر�مج  لوضعرجة لبحوث الفيز�ء، أو احلدون  جممعةحلصول على االنووي، مثل خطط 

 ضايفاإلربوتوكول المن  ‘٣’(أ)  ٢عمال ابملادة  املطلوبة عن املواقععال�ت اإل ٣-٨

 (ب) مـن ١٨ف يف املادة عرَّ م(‘ موقع’عن كل ن تعلن الدولة معلومات أبضايف اإلربوتوكول المن ‘ ٣’(أ)  ٢املادة تقضي 
مـن مث مكـان واقـع خـارج املرافـق يف الدولـة. و لكل  عن املواقعهذه اإلعال�ت  تقدميينبغي و الربوتوكول اإلضايف) يف الدولة. 

املقدمــة أيضــا يف اإلعــال�ت  أن يـدرجاملـواد النوويــة ينبغــي  عــن األويللدولــة اتقريـر يف  ومبــني مكــان واقــع خـارج املرافــقكـل ف
 إالحيتـوي  ال قـع خـارج املرافـقفيمـا يتعلـق مبكـان وا موقـع إعـالنتقـدمي يلزم ال غري أنه  ‘.٣’(أ)  ٢املادة  مبوجب لدولةمن ا

] معلومـــات مفصـــلة حـــول إعـــداد ١٢واملبـــادئ التوجيهيـــة [ SS21 وتقـــدم الوثيقـــة مـــن الضـــما�ت. معفـــاةنوويـــة علـــى مـــواد 
 .موقعيف كل  مبىنتقدمي وصف عام لكل ذلك يعين و ، املواقعإعال�ت 

 ودكـون حـدتميكـن أن أو شـركة استكشـاف نفـط، مستشـفى  وعلى سبيل املثـال ،واقعة خارج املرافقالألماكن وفيما خيص ا
ملــه. اكب املبـىنأو املستشـفى  تضــمني يلـزمال و املـواد النوويــة واسـتخدامها.  ختـزينفيهــا الـيت يـتم  ة (أو الغــرف)الغرفـهـي  املوقـع

رســـم وخريطـــة أو  ،الطوابـــق) وعـــددالطـــابق  مســـاحةالتقـــرييب ( هحجمـــو العامـــة،  هحمتو�تـــو  هســـتخداما املبـــىنوصـــف  ويشـــمل
، سـواء أكانـت عاملـة أم مغلقـة، األماكن الواقعـة خـارج املرافـقجلميع وابلنسبة كل مبىن.   مكان وجود يبني للموقع ختطيطي
لـديها مرفـق أصـلي الدولـة املرتبطـة بربوتوكـول كميـات صـغرية  تإذا كانـو . موقع مرتبطا ابملكـان إعالنلدولة اأن تقدم ينبغي 
 املرفق. عن ذلك موقعم إعالن تقد أن يجبف مغلق

 رخصــةشــرطا يف  يف أن تــدرج اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت، قــد ترغــب للموقــعخريطــة أو رســم ختطيطــي  تقــدميلتســهيل و 
 يشـمل مجيـع، للموقـع رمسـا ختطيطيـا للهيئة املسـؤولة عـن الضـما�ت أن يوفرن املشغل جيب يقضي أباستخدام املواد النووية 

 .٩يف الشكل لذلك مثال  ويرد. وخرائط طوابقهاغرض منها ووصفاً لل ة بهاملباين املرتبط
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 .ومهيةابستخدام معلومات  خلريطة موقعمثال  -٩الشكل 

 ضايفاإلربوتوكول من الن األول والثاين ااملرفق ٤-٨

كمـا هـو  ،بـدوره الوقـود النـووي املتصـلة توالتكنولوجيـاأنـواع معينـة مـن املعـدات  عـن صـنعإعـال�ت (سـنو�ً) يشرتط تقدمي 
اخلاصــة عــدات املصــادرات  عــن) فصــلياإعــال�ت (تقــدمي أيضــا ويشــرتط ضــايف. اإلربوتوكــول الموضــح يف املرفــق األول مــن 

 لربوتوكول اإلضايف.من اعلى النحو املبني يف املرفق الثاين  ،واملواد غري النوويةدورة الوقود النووي ب
اهليئــة تقــوم ن أب يوصــى غــري أنــهنشــطة يف هــذه اجملــاالت. أب دول املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةمعظــم الــوال يضــطلع 

، مــن خــالل التنســيق مــع يلــزم اإلعــالن عنهــاأنشــطة قــد مــن الدولــة  مبــا لــدىي الــوع إبجيــاد وتعهــد املســؤولة عــن الضــما�ت
هــــذه ثــــل ع مبضــــطلأن تلكيــــا�ت املــــرخص هلــــا الــــيت ميكــــن تحديــــد الالعلــــوم والتكنولوجيــــا، وزارة صــــلة، مثــــل الوزارة ذات الــــ

 INFCIRC/540لوثيقــة مــن ااألول والثــاين  نياملدرجــة يف املــرفق واملفــرداتبعض األنشــطة لــتكــون  وميكــن أناألنشــطة. 
(Corr.) األنشـــطة تشـــمل هـــذه و متقدمـــة. ية صـــناعقـــدرات  الـــيت لـــديها املرتبطـــة بربوتوكـــوالت كميـــات صـــغريةلـــدول ل أمهيـــة

وكـل وبنـاء اخلـال� السـاخنة،  ،يوتريوم، واملاء الثقيـل أو الـدةالنوويالصاحل لالستخدام يف املفاعالت رافيت غصنع الواملفردات 
يــات الكيميــاء وعمل دم يف تطبيقــات غــري نوويــة مثــل إنتــاج النظــائر الطبيــة وحبــوث الــرنني املغناطيســيميكــن أن تســتخ هــذه

الشـــركات العاملـــة يف هـــذه األنـــواع مـــن األنشـــطة ال تقـــوم أن  اهليئـــة املســـؤولة عـــن الضـــما�تأن تكفـــل العضـــوية. مـــن املهـــم 
 تصدير املعدات دون علم الدولة.ب
وعـــن  عـــن مراقبـــة الصـــادرات والـــوارداتعـــن الضـــما�ت ابهليئـــة احلكوميـــة املســـؤولة ملســـؤولة ا اهليئـــة أن تتصـــلينبغـــي أيضـــا و 

إبـالغ  سـيلزمص لألنشطة اليت رخال طلبات احلصول علىب إشعارها منها طلبلتألنشطة الصناعية ذات الصلة، اب الرتخيص
الــيت بلغــت املرحلــة  واملــواد النوويــة (ج)٣٤الفقــرة الــيت مل تبلــغ املرحلــة املبينــة يف واردات املــواد ، مثــل صــادرات و عنهــا الوكالــة

  لربوتوكول اإلضايف.من ااملدرجة يف املرفق الثاين  واملفردات (ج)٣٤املبينة يف الفقرة 
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 الربوتوكول اإلضايفمبوجب التوعية بشأن اإلبالغ  ٥-٨

يلـزم نشـطة قـد أب الـيت تضـطلعملنظمـات ابربوتوكول إضـايف املرتبطة بدولة اليف  اهليئة املسؤولة عن الضما�ت أن تتصلينبغي 
وغــري الوقــود النــووي  ةبــدور  ذات الصــلة أنشــطة البحــث والتطــويرضــايف، مبــا يف ذلــك اإلربوتوكــول العنهــا مبوجــب  اإلعــالن
ميكـن و . معيَّنـة يـةنوو ومـواد غـري معيَّنـة معـدات ع أنواع معينة من املعدات، وتصدير أو استرياد على مواد نووية، وصناملنطوية 

األنشـطة قـد  هـذهألن و هذه األنشـطة،  لديهاالواسعة اليت توجد يف دولة  االحتماالت صعبا بسببأن يكون هذا االتصال 
(أو  رخصــــةتطلــــب احلصــــول علــــى يي ينبغــــي أن ذفــــا الســــتخدام املــــواد النوويـــة، الــــ، خالرخصــــةاحلصــــول علــــى ال تتطلـــب 
ال  يشــارك فيهــا أ�س، وقــد هــاأو خارجأو تــدعمها منظمــة داخــل الدولــة  اهــذه األنشــطة ميكــن أن متوهلــ كمــا أنتصــريح).  

 .رقايبانب ج هلاكون ي ميكن أنيدركون أن هذه األنشطة 
، ذات الصـلة ة األخـرىيـحلكوماأوًال مـع املكاتـب  تفيـد مناقشـة االتصـاالامل مـن قد جتد اهليئة املسؤولة عن الضـما�ت أنو 

أن تــوفر أيضــا وميكــن ، للهيئــة املســؤولة عــن الضــما�تميكــن أن تكــون مفيــدة  قائمــةتصــال آليــات الــديها قــد تكــون الــيت 
 التصاالت.ألغراض اآليات مفيدة اجلمعيات املهنية أو شبكات األعمال التجارية اجملموعات الصناعية أو 

 هاإعداد إعال�ت الربوتوكول اإلضايف وتقدمي علىللمساعدة ية املتاحة دوات الربجماأل ٦-٨

 Protocol الربجميـةهـذا سـمى تإعـداد إعـال�ت الربوتوكـول اإلضـايف. و  علـىملسـاعدة الـدول حاسـوبية  برجميـةالوكالـة تـوفر 
Reporterإعــال�ت إلعــداد  اواســتخدامه ا،وتثبيتهــ تنزيلهــامفصــلة بشــأن  وتعليمــات الربجميــة . وميكــن االطــالع علــى هــذه

 كلا مواجهـة مشـ يف حالو . )موارد للدول( Resources for Statesاإللكرتونية املسماة صفحة ال يفالربوتوكول اإلضايف، 
 إىل العنـــــــوان إلكـــــــرتوينبريـــــــد  رســـــــالةرســـــــال إبطلـــــــب املســـــــاعدة  فريجـــــــى ســـــــتخدامالأثنـــــــاء التثبيـــــــت أو ا لربجميـــــــةتتعلـــــــق اب

official.mail@iaea.org.  أيضـــا  العـــونعـــدد مـــن الـــدول األعضـــاء يقـــدم ابإلضـــافة إىل األدوات الـــيت وضـــعتها الوكالـــة، و
على سبيل املثال، تتوفر للدول أداة و . املعقودة معها تنفيذ اتفاقات الضما�ت والربوتوكوالت اإلضافية علىملساعدة الدول 

حتديـد األنشـطة الـيت ينبغـي إدراجهـا يف  علـىملسـاعدهتا  Additional Protocol Declaration Helperة تسـمى برجميـ
 ضايف.اإلربوتوكول ال إعالن يقدم مبوجب

علــى  Additional Protocol Declaration Helperوبرجميــة  Protocol Reporter برجميــةميكــن الوصــول إىل و 
تعليمـات بشـأن  االطـالع علـىحيث ميكن أيضـا ( )،دولموارد لل( Resources for Statesاإللكرتونية املسماة صفحة ال

 ا.ماستخدامه

 الوكالة الرد على رسائل  -٩

يف فيينـا الدولـة الوكالـة أو سـفارة  لـدىلدولـة اإىل بعثـة  وأحيـا� ترسـل الرسـائللوكالة عرب قنوات االتصـال الرمسيـة. ارسائل  ترسل
نســخة إىل إرســال مــع  عاصــمتهالدولــة يف اوزارة خارجيــة  هــيرمسيــة التصــاالت القنــاة ا وأحيــا� تكــونأو جنيــف أو نيويــورك، 

 لدولة.اباصة املعيَّنة اخلرمسية الصال التقناة اب على علمكون اهليئة املسؤولة عن الضما�ت تينبغي أن و البعثة أو السفارة. 
 جهـةبناء علـى طلـب مـن  ،ميكنو . هليئة املسؤولة عن الضما�تاب االتصال إىل جهة يالعمل ذات املستوىالرسائل  وترسل

ممارسـة هـذه ، و اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تإىل رسـائل الرمسيـة من ال، إرسال نسخ هليئة املسؤولة عن الضما�تاب االتصال
 املعلومات. بتعدد إرسالالتأخري املرتبطة حاالت جيدة لتجنب 

 يف الوقت مناسب. لوكالةا على رسائل الرد اهليئة املسؤولة عن الضما�تمن أهم مسؤوليات و 
٢٩ 

 



 

 لدول.إىل االوكالة  هابعثتلرسائل املتصلة ابلضما�ت اليت لأد�ه أمثلة الواردان ن اجلدوال ويقدم

يف علــى الرســائل الــيت تنقــل  ٤اجلــدول  بينمــا حيتــوي ،عــادة ردا مــن الدولــةيف الالــيت تتطلــب  علــى الرســائل ٣اجلــدول  حيتــوي
 .ردامعلومات إىل الدولة وال تتطلب عادة ال

 عادة ردا من الدولةيف الالوكالة اليت تتطلب  رسائل -٣اجلدول 

 الرد وتوقيته الغرض املسألة
 تسميةدولة قبول من الطلب أن ي تسمية املفتشني

 لتلك الدولة مفتشي الوكالة
 غري املرتبطة بربوتوكول إضايفالدولة  على جيب
قبول بيوما،  ٣٠لوكالة يف غضون ا ترد علىأن 

يوما أو أقل،  ٩٠يف غضون  هالتعيني (أو رفض
قليل  اعلى الرغم من أن هذا ينبغي أن يكون رد

 )احلدوث
 

 املرتبطة بربوتوكول إضايفدول ويفرتض أن ال
رفض ابلالوكالة  إشعارما مل يتم  تقبل التسمية،

 يوما أو أقل  ٩٠يف غضون 
حلصول على أتشرية اطلب  طلب احلصول على أتشرية

 ةدخول/خروج/عبور متعدد
 الذين متت تسميتهمللمفتشني 

هذه الرسالة عادة إىل بعثة ترسل (
وترسل يف فيينا؛  سفارهتالدولة أو ا

لدولة إذا ارسالة إىل وزارة خارجية 
 )املناسبالتأشرية يف الوقت  تصلمل 

صاحلة  ةخروج متعدد/إصدار أتشريات دخول
" ممكن األقل، "يف أقرب وقتعلى واحد لعام 

) أو "خالل يف حالة اتفاق الضما�ت الشاملة(
الربوتوكول يف حالة طلب" (اليوما من  ٣٠

 اإلضايف)

يتم الوفاء به لتزام مل ابدولة التذكري  رسالة تذكري
عن متأخر  ، مثل تقرير أويلبعد

الربوتوكول مبوجب أو إعالن  الرصيد
 اإلضايف 

الرسالة،  ممكن بتلقي يف أقرب وقتاإلفادة 
 مىت ،االلتزام (مثالً  عنمعلومات  بتوفري والرد

عالن اإلتقرير أو السيتم تقدميه)، أو تقدمي 
 املطلوب

لقيام ادولة الطلب من أن ي طلب
جراءات، مثل تصحيح خطأ يف إب

معدات  تلقيتيسري  وأتقرير، 
لوكالة، أو ترشيح شخص ا

 للمشاركة يف دورة تدريبية

الرد على الرسالة يف أقرب وقت ممكن واختاذ 
 الطلب لتلبية الالزمة جراءاتاإل

(يف  أو توضيح تفاصيلطلب 
 حالة اتفاق الضما�ت الشاملة)

أو توضيح حول  تفاصيلطلب 
 مضمون تقرير الدولة

بتقدمي ناسب، امللطلب يف الوقت ا الرد على
 املرتبطةالدول على إضافية (جيب  معلومات

الفرتة الزمنية  يف غضون تردرتتيبات فرعية أن ب
 )تلك الرتتيبات احملددة يف

٣٠ 
 



 

 الرد وتوقيته الغرض املسألة
لصادرات أو ابدولة ال إشعار تصدير/الستريادالا إشعارات

عنها الطرف  يبلغالواردات اليت مل 
 اآلخر

ي أخطاء وقت ممكن أب أقربيف إبالغ الوكالة 
ن الصادرات أو عيف التقرير  تالأو إغفا

 الواردات 
(نصف  الدفرتي الرصيد

يف حالة اتفاق سنوي) (ال
 )الضما�ت الشاملة

ي دفرت ابلرصيد الدولة ال إشعار
ملواد بشأن االوكالة  لدىسجل امل

 يف الدولةاملوجودة النووية 

 الرصيد كانوقت ممكن إذا  الرد يف أقرب 
غري مطابق الوكالة  املسجل لدى يدفرت ال

ؤولة تفظ به اهليئة املسالذي حت للرصيد الدفرتي
ختالفات الإبالغ الوكالة ابو عن الضما�ت؛ 

 ددةاحمل
يف حالة تفتيش (عملية اإلشعار ب

 )اتفاق الضما�ت الشاملة
مع تفتيش، بعملية دولة ال إشعار
الذي أمساء املفتشني واملكان  تقدمي

التفتيش واتريخ  ،التفتيش سيتم فيه
 هووقت

تلقي الرسالة (بواسطة الربيد اإللكرتوين اإلفادة ب
الالزمة جراءات اإلواختاذ  ،أو الفاكس)و/

كان املل لتسهيل عملية التفتيش (إشعار مشغِّ 
التسهيالت ترتيب و واقع خارج املرافق، ال

 حسب االقتضاء) اللوجستية
يف (ج) ( ٢ مبوجب الفقرة رسالة
 الربوتوكول اإلضايف)حالة 

أو توضيحات حول  تفاصيلطلب 
مقدم مبوجب مضمون إعالن 

 الربوتوكول اإلضايف 

ناسب، توفري املعلومات امليف الوقت  الرد
 اإلضافية

يف ) (د( ٢ مبوجب الفقرة رسالة
 الربوتوكول اإلضايف)حالة 

لدولة لتوضيح مسألة لفرصة  إاتحة
 ما الوكالة،حددهتتضارب أو 

مسألة أو لل حلإجياد وتسهيل 
 التضارب

معلومات لتسهيل توفري ناسب بامليف الوقت  ردال
 التضاربمسألة أو للحل إجياد 

يف ( ةتكميليبشأن معاينة رسالة 
 الربوتوكول اإلضايف)حالة 
 ‘١’(ب)  ٤الفقرة 
  ساعة) ٢٤(مهلة 
 ‘٢’(ب)  ٤الفقرة 
 ساعة) ٢٤(مهلة 

 ةتكميلي بشأن معاينةإشعار الدولة 
وحتديد  ستجرى يف أحد األماكن،

واألنشطة اليت  املعاينةأسباب 
 ستنفذ

االتصال  جهاتاإلقرار ابالستالم، وإشعار 
يف  الرد( املعاينةذات الصلة يف الدولة، وتيسري 

 )املعاينةالوقت املناسب لضمان عدم أتخري 
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 عادة ردا من الدولةيف الالوكالة اليت ال تتطلب  رسائل -٤اجلدول 

 عادةيف ال يلزم ردال  الغرض املسألة
(أ) (يف  ٩٠بيان مبوجب املادة 

 حالة اتفاق الضما�ت الشاملة)
تفتيش عملية  نتائجبدولة الإشعار 

كل بشأن  رسالة واحدة  تبعث(
 ) هشيفتمت تمكان 

 

 فقط إشعار

(ب)  ٩٠بيان مبوجب املادة 
(يف حالة اتفاق الضما�ت 

 الشاملة)

اليت  ابالستنتاجاتدولة الإشعار 
خلصت إليها الوكالة من أنشطة 
 التحقق اليت قامت هبا يف الدولة

 فقط إشعار

(أ)  ١٠مبوجب الفقرة رسالة 
 الربوتوكول اإلضايف)يف حالة (

لع اضطُ اليت  ألنشطةابإبالغ الدولة 
  ةالتكميلي املعاينة أثناءهبا 

 إشعار فقط

(ب)  ١٠مبوجب الفقرة رسالة 
 الربوتوكول اإلضايف)يف حالة (

األنشطة  نتائجببالغ الدولة إ
لفتت  تضاربأو  مبسألة ةتعلقامل

 نظر الدولة إليهماالوكالة 

 إشعار فقط

(ج)  ١٠مبوجب الفقرة رسالة 
 الربوتوكول اإلضايف)يف حالة (

اليت  ابالستنتاجاتالدولة  إبالغ
نشطة األخلصت إليها الوكالة من 

مبوجب الربوتوكول اليت قامت هبا 
 اإلضايف (سنو�)

 إشعار فقط

 
أي مســألة تتعلــق شــأن التواصــل مــع الوكالــة يف أي وقــت ب علــى املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةمجيــع الــدول وتشــجَّع 

إذا كــان و والتعــاون بــني الوكالــة والدولــة.  التواصــلتطلــب يلضــما�ت ل الفعــالتنفيــذ فال. ، وترحــب الوكالــة بــذلكابلضــما�ت
  العنــوان يمكن إرســال رســائل الربيــد اإللكــرتوين إىلفــ غــري معــروف املخــتص القطــري الوكالــة ملســؤولعنــوان الربيــد اإللكــرتوين 

official.mail@iaea.org، املختص أو القسم املختصالرسالة إىل املوظف  تحالوس. 

 يف الدولةلوكالة ا وصولتيسري   -١٠

إلجــراء  ،إضــايفربوتوكــول كميــات صــغرية معــدل أو بروتوكــول ب مرتبطــةيف دولــة  مكــانتطلــب الوكالــة الوصــول إىل  ميكــن أن
 تكميلية.معاينة أو خاصة أو  ةتفتيش خمصصعمليات 

 املنظمــاتو الصــلة  املشــغلني ذويعــن التنســيق مــع اهليئــات احلكوميــة األخــرى ومــع  ةاهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت مســؤولو 
مـن املفتشـني االضـطالع جبميـع أنشـطة التحقـق يكون بوسع لوكالة ولضمان أن لل وصول ، حسب احلاجة، لتسهيىاألخر 

 .املعاينةأهداف التفتيش أو  أجل بلوغ
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 نشطة التحققمن أجل القيام أبلوكالة ادعم وصول   ١-١٠

واإلداريـة تنفـذ   أن األنشـطة التقنيـةأن تكفل اهليئة املسؤولة عن الضما�ت يتعني على ، ما الوكالة دولةتزور فيها كل مرة يف  
لوكالــة قــد معــدات عــن طريــق بــر�مج التعــاون التقــين لالــدول الــيت تلقــت وميكــن أن تكــون لتســهيل ز�رة الوكالــة.  كمــا يلــزم

ســـتخدام املعـــدات املقدمـــة مـــن لتأكـــد مـــن االراميـــة إىل ا مـــوظفي بـــر�مج التعـــاون التقـــينز�رات وضـــعت إجـــراءات لتســـهيل 
 .الرب�مج

قــد يلــزم ، و األمــان صــلبة أو نظــاراتالقبعــات المثــل  أمــان،تطبيقــات تتطلــب معــدات هــذه املعــدات يف  ُتســتخدممــا  وكثــريا
ضــع إجــراءات لتســهيل وصــول منــة. وميكــن اتبــاع �ــج مماثــل لو اآلنــاطق غــري امل بغيــة اجتنــاباحلركــة خــالل البنــاء الــتحكم يف 

 نشطة التحقق.من أجل االضطالع أبالوكالة 
 

 اجملاالت التالية: اهليئة املسؤولة عن الضما�ت تعاجل ، ينبغي أنفعاليةب مهامهمأداء  الوكالة يمفتشاستطاعة  ولضمان
 طلبات الوكالة لتسمية املفتشني؛ الرد على •
 تعددة؛املإبصدار أتشريات الدخول/اخلروج/العبور  املتعلقةطلبات الوكالة على  الرد •
 ؛ةالتكميلي بغرض املعاينةلتفتيش أو بشأن الوصول بغرض االوكالة  اإلشعار الوارد مناإلقرار ابستالم  •
 تبعاً لإلشعار:و  •

 لوكالة؛استیراد معدات شأن االوكالة ب من أي طلباتتلبیة تیسیر  °
 لرتتيب وصول مفتشي الوكالة؛املختصة خرى األنظمة املأو  املختص املشغِّلالعمل مع  °

 لوكالة.اليت تقوم هبا اتحقق اللالضطالع أبنشطة  ضروريأو  ترتيب أي دعم تقين أو لوجسيت مطلوب °

 لوكالةاين لوصول تقالدعم ال   ٢-١٠

ــ املعاينــةعنــد القيــام بعمليــات التفتــيش أو  األنشــطة، مثــل التأكــد مــن جمموعــة متنوعــة مــن الوكالــة  ومفتشــيــؤدي ، ةالتكميلي
قــد مـثال، ، مكـان واقــع خـارج املرافــقفــي فوفحـص الســجالت والتقـارير.  ،وقيـاس كميــات املـواد النوويــة ،وجـود املـواد النوويــة

 مسـتنفد ومدرجـةيورانيـوم علـى  حمتويـةمعـدات استرياد قطعة  اليت توضحل الداعمة ملشغِّ اواثئق لتحقق من ان و شطلب املفتي
الكميـة الـيت تسق مـع تستنفد يف املستشفى وأن كمية اليورانيوم امل موجودة املعداتقطعة ؤكد املفتش أن وية. لدولا رصيديف 

. فـورادائمـاً الوصـول إليهـا  يتسـىن، ولن عن بعدلعالج اوحدات معدات مثل لعالج املرضى تستخدم و عنها الدولة.  أبلغت
يف املدرجـة املـواد النوويـة  لرؤيـةناسـب لطلـب الوكالـة املة يف الوقـت بإجراءات لالستجا شغلنياملمجيع  لدى كونتأن  وينبغي

 .رصيدها رأي العني
طلـب املفـتش الوصـول يربوتوكـول إضـايف، قـد مرتبطـة بيف دولـة  مكان واقع خارج املرافقفتش بعملية تفتيش يف قيام امل عندو 

واقــع الكــان املل دعم مشــغِّ وينبغــي أن يــ. تنيسـاع قبــلإشــعار تقــدمي مــع  ،واقــع خــارج املرافـقال كــاناملموقــع إىل أي مكـان يف 
 طوابـقوخطـط  موقـعخريطـة  وتـوفري، املوقـعالطلب بتزويد املفتش إبحاطة بشأن األنشطة املضطلع هبـا يف هذا  خارج املرافق
 .أسئلةمن  املفتشلدى كون يد قما لإلجابة على  االتصال به ممكناكون أبن يلكل مبىن، و

على أسـطح  (مسح قطعة قماش قطين خذ عينات بيئية خاصة ابملكانأبن و املفتش يقوم ميكن أن، التكميليةاملعاينة  وخالل
الوكالـة،  أتخـذها مسـحيةلكـل عينـة و أمـور.  يف مجلـة، لضـما�تابشـحن ذات الصـلة النتـاج و اإلخمتلفة)، ودراسة سجالت 

العينـــات  شـــيفار أباهليئـــة املســـؤولة عـــن الضـــما�ت ظ ينبغـــي أن حتـــتفو  .اهليئـــة املســـؤولة عـــن الضـــما�تيقـــدَّم أرشـــيف إىل 
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ملدة ال تقل عن سـنة أو سـنتني، أل�ـا ُتسـتخدم يف حـال نشـوء مسـألة تتعلـق بنتـائج التحليـل أو لكـي جتـري الدولـة  املسحية
 قياساهتا املستقلة. وميكن أن ختزن يف خزانة ملفات أو يف موقع ختزين مكتيب آخر، وال حتتاج إىل حاوية خاصة.

 
 البيئية. املسحية اتعينالمجع  عدة -١٠الشكل 

صــلة  الــيت هلــاهــو فحــص الســجالت ، و املرتبطــة بربوتوكــوالت كميــات صــغريةنطبــق علــى الــدول يمثــال آخــر ميكــن أن ومثــة 
اهليئــــة املســــؤولة عــــن تواصــــل أن تينبغــــي و . والتصــــرف فيهــــا ومنشــــئها زيــــالرتك ومصــــانعيف املنــــاجم املوجــــودة بكميــــات املــــواد 

 ،حســـب االقتضـــاء ،واملنظمـــات األخــرى خــارج املرافـــق ةواقعـــال وحـــائزي تــراخيص األمـــاكن نـــاجمامل مشــغليمـــع  الضــما�ت
وتقـدمي ، وخطـط الطوابـقحاطات اإلتقدمي و املختربات للمفتشني، و سجالت الشحن واإلنتاج يتيحوا لضمان أ�م ميكن أن 

 .ةالتكميلي الغرض واملعاينةخصصة املفتيش تالضطلع هبا خالل عمليات يت يألنشطة اللدعم عموما ال

 لوكالةاالدعم اإلداري لوصول    ٣-١٠

األمــن  أجهــزةأخــرى (مكتــب اهلجــرة، وزارة الداخليــة، لتنســيق مــع ســلطات إىل ااهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت قــد حتتــاج 
ســـفر تعــددة لالعبور املالــدخول/اخلروج/إجـــراءات اهلجــرة املناســبة لــدعم تـــوفري أتشــريات و وجــود تشــريعات  لضــمانالقــومي) 

لوكالة إىل الدولة، الب معدات جب نياملفتشقيام التنسيق أيضا يف بعض األحيان لتسهيل ويلزم ناسب. اململفتشني يف الوقت ا
عــادة، وجيــب يف ال معــدات الوكالــة خمتومــةوتكــون مــن الضــرائب أو الرســوم.  وإعفائهــااجلمــارك  مــناملعــدات  مــرور ولضــمان

مســؤويل األمــن أو اجلمــارك. وجيــب مــنح مفتشــي الوكالــة ومعــداهتا منهــا مــن جانــب  مــن العبــث هبــا أو إزالــة اخلــتم تهــايمحا
 .والضبط هذهالتفتيش  عملياتامتيازات وحصا�ت من 

‘ رورجـواز املـ’ حلـامليأتشـرية  يف عدم اشرتاط احلصول علـى –العديد من الدول  هقبليو  –الوكالة  تفضلهترتيب بسيط ويتمثل 
ــالرتتيــب . وهــذا حيملــون جــوازات مــرورجميــع مفتشــي الوكالــة فألمــم املتحــدة. ا الصــادر عــن كــل مــن الدولــة علــى  ط األمــور يبسِّ

 ال. مأ سفراحلصول على أتشرية  حيتاجون إىل جوازات املرور حاملوكان   مبا إنالدولة الوكالة  أن تبلغينبغي و والوكالة. 
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ىل إشــراك إاهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت قــد حتتــاج ســفر ف علــى أتشــريةفتشــي الوكالــة حصــول م تشــرتطالدولــة كانــت إذا  و 
إىل الوكالــة طلبـات احلصــول علـى التأشــريات  تقـدمو . املفتشــني طلبـات الوكالــة لتسـمية تلبيــةالسـلطات احلكوميـة املعنيــة عنـد 

نيويــورك، كبــديل يف  ألمــم املتحــدةا الدولــة لــدىبعثــة إىل حســب االقتضــاء، أو  ،يف فيينــا(البعثــة أو القنصــلية)  ســفارة الدولــة
اهليئـة املسـؤولة كـون تينبغـي أن و ، املختصـة أو السـفارة البعثـةيف املتبعـة اإلجـراءات ذات الصـلة  حتديدينبغي  لذلك. ولذلك
لبعثـة ابالوكالـة  تاهليئة املسـؤولة عـن الضـما�أن تبلغ من املفيد و بتلك اإلجراءات والربوتوكوالت.  علمعلى  عن الضما�ت

 فتشي الوكالة.مل السفر املسؤولة عن إصدار أتشرياتاملسماة أو السفارة 

، لكـــل مفـــتش وقـــت ممكــن، حيثمـــا يقتضـــي األمــر أقـــربيف تـــوفري أتشـــريات الــدخول، ب اتفـــاق الضـــما�ت الشــاملة ويقضــي
خـروج متعـددة /دخـوليجـب أن تـوفر الدولـة أتشـرية ف سـاري املفعـولبروتوكول إضـايف هناك إذا كان أنه للدولة. بيد مسمى 

 تلقي طلب من الوكالة. منيف غضون شهر واحد  مسمى،صاحلة ملدة سنة واحدة على األقل لكل مفتش 

 ضبطهافقدان املواد النووية أو   -١١

(يف غضون  فورا بذلكإبالغ الوكالة  اهليئة املسؤولة عن الضما�تعلى يجب ف دولةالقدت يف بطت مواد نووية أو فُ ضُ إذا 
 تقريـرال وميكـن تقـدميالدولـة فـورا.  إىل رصـيداملواد النووية املضبوطة  أن تضافجيب و . ‘تقرير خاص’ساعة أو أقل) يف  ٧٢
 اص يف شكل رسالة.اخل
. األخــرىاملشــعة  واملــوادلتعقــب مضــبوطات املــواد النوويــة وتتعهــدها  قاعــدة بيــا�ت االجتــار غــري املشــروع أنشــأت الوكالــةقــد و 
علــى يــدة، اجلمارســة امل وتشــجَّع الــدول، علــى ســبيل. هــذه تشــجع الوكالــة مجيــع الــدول علــى املشــاركة يف قاعــدة البيــا�تو 

. مرتابطـة عـرف الوكالـة أن األحـداثت لكـي ،عنـد تقـدمي معلومـات إىل قاعـدة البيـا�ت ‘التقرير اخلـاص’إىل املرجعية  اإلشارة
االتصـال بضـرورة علـى علـم  احلـدودعلـى األمن واجلمـارك  ومسؤوليكون أن  ضما�تاهليئة املسؤولة عن ال أن تكفلينبغي و 
وصـي تأن أيضـا وينبغـي مواد حتتوي على اليورانيوم أو البلوتونيـوم أو الثوريـوم.  ضبط هليئة املسؤولة عن الضما�ت يف حالاب

أمـن حلمايـة  وكـذلك يـة املـواطننيمحامـن أجـل شـعار، واإل نامـواألمـن واأل جـراءات للتخـزينإب اهليئة املسؤولة عن الضـما�ت
 املواد املضبوطة.
 مــن جهــاتعـن طريــق شــبكة االجتــار غــري املشــروع بيـا�ت كالـة والــدول املشــاركة يف قاعــدة بــني الو  ابلتواصــل ويـتم االحتفــاظ

بيــع الحماولــة و  شــروعةاحليــازة غــري امل متتــد مــن حــاداثت عــنعلومــات مــن الــدول املتتلقــى قاعــدة البيــا�ت و االتصــال الوطنيــة. 
مجيــع البيــا�ت بــه مــن املــواد واكتشــاف املصــادر املشــعة املفقــودة. ويشــمل نطــاق قاعــدة  املــأذونالــتخلص غــري إىل  والتهريــب

والنظـائر املشــعة  ،للوكالـة (أي اليورانيـوم والبلوتونيـوم والثوريـوم) النظــام األساسـيالـوارد يف  هـاتعريفأنـواع املـواد النوويـة حسـب 
اإلبـالغ ع الـدول علـى مثـل اخلـردة املعدنيـة. كمـا تشـجَّ  ات،ابإلشـعاعواملواد امللوثـة  اصطناعيا،واملنتجة  طبيعيملنشأ الذات ا

 الف ذلك.خبمشعة أ�ا أن املواد نووية أو  فيها خدع يزعمعلى حيل أو  ةنطويامل تاداثاحل عن
تــابع ال ألمــن النــووياكتــب مب االجتــار غــري املشــروع أن تتصــلبيــا�ت يف االنضــمام إىل بــر�مج قاعــدة  لــدول الراغبــةوينبغــي ل

زيد لحصول على املل /nuclearsecurity/http://www.iaea.org/newscenter/focus املوقع اإللكرتوين . انظركالةللو 
 من املعلومات.

 لضما�تابأو املرخص هلم املتعلقة  شغلنياملأنشطة   -١٢

أو  نوويــة رخصـة المــتالك مــوادل جهــة حــائزة (أيّ  ااملـرخص هلــاجلهــات مــع  اهليئــة املســؤولة عـن الضــما�ت أن تتواصــلينبغـي 
هليئـة ابينبغي تـوفري معلومـات جهـة االتصـال و لضما�ت. متعلقة اب مسؤولياتما على هذه اجلهات من  بشأن) هااستخدام
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 ماملـرخص هلـإىل مجيـع  ترسـلأو نشـرة  إلكـرتوين وميكـن اسـتخدام موقـعمـرخص لـه. أو  مشـغِّللكل  عن الضما�ت املسؤولة
 اهليئة املسؤولة عن الضـما�ت تلتقي وميكن أن االلتزامات املتعلقة ابلضما�ت. عناملعلومات  لتوفري )التصاريحي ئز (أو حا

تصــميم �ــج  وميكــنالضــما�ت. شــأن جتمــاع بأو ا عمــل تدريبيــةطلــب حضــورهم يف حلقــة تأو  ،ألشــخاص أو املنظمــاتاب
 .اهليئة املسؤولة عن الضما�تو  ماملرخص هلاحتياجات  حبيث يليب التواصل

 املواد النووية رصيد تعقب   ١-١٢

املــواد  ابلتغــريات يف رصــيد اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�تأن يبلــغ تصــريح)  ئزمــرخص لــه (أو حــا أيّ  يشــرتط علــىينبغــي أن 
 ، حسب االقتضاء.اتري التغ هبذهالوكالة  لكي يتسىن إبالغ ،النووية

مـــع متوافقـــة  هاأو اســـتخدام هـــاأو نقل هاشـــحنأو نوويـــة مـــواد الـــيت تنطـــوي علـــى اســـتالم  الرصـــيدريات ينبغـــي أن تكـــون تغـــو 
 حمـددة مـا ال يزيـد عـن كميـة حيـوزن أبلمـرخص لـه قـد يكـون مسـموحا لعلـى سـبيل املثـال، و . رخصـةال الواردة يفاملواصفات 

اسـتهالك ويكون سنة. الته طوال امن املواد النووية يف عملي حمددةابستخدام كمية وقد يكون مسموحا له من املواد النووية، 
ألنـه  ،اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تموافقـة مسـبقة مـن ابحلصول علـى  الذي يفوق ذلك احلد مشروطاأعاله املذكورة املواد 

 رخصة.ال املنصوص عليها يف واصفاتامل ا عنجكون خار ي
اهليئــــة املســــؤولة عــــن إىل  إشــــعار مســــبقتقــــدمي نوويــــة د مــــوااســــترياد املعــــدات احملتويــــة علــــى  تطلــــب تصــــدير أويينبغــــي أن و 

أو  إشــعارتقــدمي اإلجــراءات الــيت تتطلــب  ةهيــيف الرخصــة ما اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت أن توضــحينبغــي و  .الضــما�ت
 اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت جتــري وينبغــي أن. رخصــةللحصــول علــى  طلــب جديــدتقــدمي إذن مســبقاً أو احلصــول علــى 

ي فـور ال بـالغاإل ُيشرتط. كما ينبغي أن رخصةلشروط اممتثلة لال تزال لتأكد من أن أ�ا للجهات املرخص هلا ل دور�تفتيشا 
 الفقدان العرضي للمواد النووية. ، مثلينةأحداث مع عن اهليئة املسؤولة عن الضما�تإىل 

 خارج املرافق ةواقعال اليت حتدث يف األماكنلتغريات ابإبالغ اهليئة املسؤولة عن الضما�ت    ٢ -١٢

ذه هبـ اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تإبـالغ ينبغـي و يف مكان واقع خـارج املرافـق.  تطرأ اليت قدات ري تغابلينبغي إبالغ الوكالة 
مكـان  الـيت تقـوم بتشـغيلنظمـة امل تإذا كانـ فمـثالري يف الوقـت مناسـب. لتغـابالوكالة  إبالغ لكي يتسىن هلاريات مسبقاً التغ

. ةاجلديـد املنظمـة ها إىلصـدر ن توأتقيـيم الرخصـة  اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت أن تعيـدينبغـي فتغري سـت واقع خـارج املرافـق
 املواد النووية. عناجلزء ذي الصلة من تقرير الدولة  بتحديث ،لتغيريبعد ذلك ابالوكالة  اهليئة املسؤولة عن الضما�ت وتبلغ

اهليئـــة إىل إشـــعار مســـبق توجيـــه أيضـــا  ذلــك يتطلـــب فســـوف آخـــر مكـــان ســيتغري إىل واقـــع خـــارج املرافـــقالكـــان املإذا كــان و 
ثــةمعلومــات وســيتعني أن تقــدَّم إىل الوكالــة  ،املســؤولة عــن الضــما�ت مبــىن  إبضــافة مكــان واقــع خــارج املرافــققــام إذا و  .حمدَّ

حمدَّث عـن لوكالة يف إعالن أن تعلن ذلك ل اهليئة املسؤولة عن الضما�تفسيكون على توسيع حجم خمترب، قام بجديد أو 
 خـارج املرافــقواقـع الكـان امل ولمشـغِّ يكــون ينبغـي أن و ضـايف. اإلربوتوكـول ل، عمـال ابواقـع خـارج املرافــقالكـان امل بشـأن املوقـع

 ناسب.امللتغيريات يف الوقت اب اهليئة املسؤولة عن الضما�تإبالغ  ينبغي هنعلى علم أب

اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت  تواصـليجـب أن ف إخراجـه مـن اخلدمـةمل يـتم ولكـن  مكان واقـع خـارج املرافـق إغالقمت إذا و 
 تؤكـدإال بعـد أن  املوقعتقدمي إعال�ت  اهليئة املسؤولة عن الضما�توقف تأن وال جيوز . املرتبط ابملرفق املوقعإعالن تقدمي 
 من اخلدمة. واقع خارج املرافقالكان حالة إخراج املالوكالة 
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 االحتفاظ ابلواثئق   ٣-١٢

 ، مثـل سـجالت الشـحن،الـيت حبـوزهتماملـواد النوويـة شـأن سـجالت بخارج املرافق االحتفاظ ب ةواقعال األماكنشغلي ملينبغي 
لالسـتعراض مـن جانـب الواثئـق متاحـة هـذه جيب أن تكـون و املواد النووية. جرد رصيد نتائج و  ،املواد النووية نقلت وسجال

تبعـاً حلجـم وخصـائص  يتبـاين أن هاتفصيلمدى مستوى الواثئق و ومن شأن ومفتشي الوكالة.  اهليئة املسؤولة عن الضما�ت
 النووية واستخدامها. ةادامل

 وصول مفتشي الوكالةتيسري    ٤-١٢

لدولـة اإذا كانـت  ةتكميليـ للقيـام مبعاينـةيام بعمليات تفتيش، أو لقل واقع خارج املرافقالكان املالوكالة  ومفتشميكن أن يزور 
 املعاينــــةللتفتــــيش أو  التحضــــريد كيفيــــة حتــــد قائمــــةإجــــراءات ل املشــــغِّ لــــدى كــــون تأن  وينبغــــي. إضــــايف ربوتوكــــولمرتبطــــة ب
عـن طريـق اختبـار اإلجـراءات يف  اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تقـد ترغـب و ، وكيفية دعم املفتشني لـدى وصـوهلم. ةالتكميلي

اهليئــة املســؤولة عــن  وميكــن أن تقــومتفتــيش صــورية (حماكــاة). عمليــة لقيــام بلواقــع خــارج املرافــق الكــان املل عمــل مــع مشــغِّ ال
 علـى حـل واقـع خـارج املرافـقالكـان املل مشغِّ ملساعدة وذلك  ،الوكالة ومفتش هانفذياألنشطة اليت سنوع أنفس ب الضما�ت

 .قبل وصول مفتشي الوكالة إجراءاته يفأي مشاكل 

 سارية املفعولالبروتوكوالت الكميات الصغرية غري   -١٣

الربوتوكــول هــذا  ، يصــبحالكميــات الصــغرية املعقــود معهــا عــايري األهليــة الــواردة يف بروتوكــولمل مســتوفيةدولــة ال ال تعــود حاملــا
 يف اجلزء الثـاينواردة لضما�ت خاصة ابإجراءات ما كان معلقا من  يتوقف تعليق نتيجة لذلكو . ساري املفعولتلقائياً غري 

أصـبح  الكميـات الصـغرية املعقـود معهـا بروتوكـولأبن الوكالـة الدولـة  وتبلـغالدولـة. املعقود مع  اتفاق الضما�ت الشاملةمن 
 كمــا ميكــن أنرســائل بــني الوكالــة والدولــة.  بتبــادل  أن يــتم اإللغــاءميكــن و . ه، وتطلــب مــن الدولــة أن تلغيــاملفعــولســاري غــري 

أن . بيــــد مت إلغــــاؤهالربوتوكــــول  ابإلقــــرار أبنلدولــــة ا علــــىالوكالــــة تــــرد الربوتوكــــول، و تلغــــي إىل الوكالــــة رســــالة الدولــــة تبعــــث 
 .تتم املوافقة على اإللغاءمل  إذاحىت  ساري املفعولالربوتوكول يصبح غري 

تفــاق الضــما�ت التنفيــذ الكامــل الوييســر . الكميــات الصــغرية املعقــود معهــا تلغــي يف أي وقــت بروتوكــولأن دولــة لل وجيــوز
 يف الدولة. التنظيميةويدعم فعالية الرقابة  ،تعاونية مع الوكالةالعالقة ال الشاملة

 رسال رسالة إىل الوكالة.إبيف أي وقت املعقود معها تلغي الربوتوكول كميات صغرية أن ربوتوكول  مرتبطة بي دولة جيوز أل

 ساري املفعولغري  الكميات الصغريةبروتوكول  إىل جعلاحلاالت اليت تؤدي    ١-١٣

عــايري األهليــة. مل مســتوفيةدولــة ال ما ال تعــودعنــدالكميــات الصــغرية غــري ســاري املفعــول بروتوكــول كمــا ذكــر أعــاله، يصــبح 
 املرافق وكميات املواد النووية.شأن ب هامعايري مت حتديدوهناك 

تتجـاوز احلـدود ال الدولـة مـواد نوويـة بكميـات مـا دامـت لـدى  ساري املفعـول األصليالكميات الصغرية بروتوكول ويبقى 
 مرفق.مواد نووية يف  وليست لديها INFCIRC/153 (Corr.) من الوثيقة ٣٧املبينة يف الفقرة 

 
نوويـة بكميـات ال تتجـاوز احلـدود الدولـة مـواد لـدى مـا دامـت  سـاري املفعـول عـدلاملصـغرية الكميـات البروتوكول ويبقـى 

 إذن ببناء مرفق.إبصدار أو بناء مرفق بومل تتخذ قرارا  INFCIRC/153 (Corr.)من الوثيقة  ٣٧املبينة يف الفقرة 
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 مييأكــادبر�مج لــرب�مج حبــوث/ احلرجــةدون  جممعــةالدولــة  فقــد تشــرتيدولــة علــى القــدرات النوويــة تــدرجييا. وقــد تتحصــل ال
جتعل ال  ولذلك، INFCIRC/153 (Corr.)حسب التعريف الوارد يف الوثيقة  امرفقدون احلرجة ليست  واجملمعة. جامعي

لــبعض الوقــت، قــد ترغــب الدولــة يف  جملمعــة دون احلرجــةابعــد اســتخدام و . ســاري املفعــولغــري الكميــات الصــغرية بروتوكــول 
حســب التعريــف الــوارد يف هــذه مرافــق و . حبــوثحرجــة أو مفاعــل  علــى جممعــةمــن خــالل احلصــول  اتطــوير قــدراهتمواصــلة 
 .INFCIRC/153 (Corr.)الوثيقة 

شــعار الوكالــة قبــل إدخــال مــواد ملزمــة إب تكــون، مرفــقعلــى أصــلي كميــات صــغرية ربوتوكــول  مرتبطــة بدولــة  تتحصــل عنــدماو 
 .ساري املفعول غري إدخال املواد النووية يف املرفق، يصبح الربوتوكول وعنديوما.  ١٨٠ا ال يقل عن مبرفق املنووية يف 

هـذا ، يصـبح ئـهإذن ببناإصـدار قرارهـا ببنـاء مرفـق أو إبشـعار الوكالـة بربوتوكول كميات صغرية معدل ب مرتبطةدولة  تقومعندما و 
 .املعتزم هاللوكالة بشأن مرفق ةتوفري معلومات التصميم املبكر ب ملزمةالدولة وتكون . ساري املفعولغري املعقود معها ربوتوكول ال

عمليـة الدولـة مـواد نوويـة يف تسـتورد أن ميكـن أوًال، فـق أساسـية. ائـكميـات املـواد النوويـة يف الدولـة بـثالث طر   وميكن أن تزيد
كميــات البروتوكــول األصــلي و الكميــات الصــغرية بروتوكــول ويقضــي . عمليــات االســتريادمــن  سلســلةأو يف  ةاســترياد واحــد

 هأكرب منـأو  اواحد فعاال اساوي كيلوغرامتالدولة الوكالة قبل استرياد مواد نووية بكميات تشعر ن أب كالمها عدلاملصغرية ال
ختطـر شعار، هذا اإل تلقيأو أقل). وعند  واحدة سنة خاللعمليات االسترياد من  سلسلةأو يف  ةاسترياد واحدعملية (يف 

 .عملية (عمليات) االسترياد دثحتعندما  ساري املفعولصبح غري ين الربوتوكول سأبالوكالة الدولة 
ألخـرى عمليـات امـن رانيـوم املسـتخرج مـن املنـاجم أو تنقية) خام اليو بتنتج الدولة املواد النووية برتكيز (ورمبا  ميكن أنواثنيا، 

 فـيمكن أن املـواد النوويـة يف الدولـة هذه تإذا بقيف. أخرى عملياتمن ام أو اخلمن  رتكيز الثوريوم املستخرجبيف الدولة، أو 
 .املنصوص عليهادود احليتجاوز  حبيثاملواد النووية  رصيديزيد 

مناســبة  لإلثــراء النظــرييوقــود أو الع مناســبة لصــن تعتــرب رمبــا مل تكــنمــواد أن تصــبح تغــري التكنولوجيــات،  مــع، ميكــن اثلثــاو 
الوكالـة أن املـواد النوويـة  تقـررعنـدما و . (ج)٣٤بلغـت املرحلـة املبينـة يف الفقـرة  نوويةتصبح مواد  ومن مثيف املستقبل، لذلك 

املــواد ، وأن كميــة ينظــري الثــراء اإلوقــود أو الع قــد أصــبحت مناســبة لصــنكميــات صــغرية ربوتوكــول  ب دولــة مرتبطــة يف الــيت تنــتج
الكميـــات الصـــغرية بروتوكـــول ن أب عندئـــذ الدولـــةالوكالـــة  ُتشـــعر، اواحـــد فعـــاال اتجـــاوز كيلوغرامـــتيف الدولـــة املوجـــودة النوويـــة 

 .ساري املفعولأصبح غري 
 اجلزء الثاين من اتفاق الضما�ت الشاملةالواردة يف تنفيذ مجيع التدابري    ٢ -١٣

احلصـول  إىل التمـاس، سـاري املفعـولغـري  الكميـات الصـغرية املعقـود معهـا بروتوكـولعنـدما يصـبح  أبن تعمد، نصح الدولةتُ 
مــن  ١٥و ٢١العــددين مثــل  ،اإلرشــادات ذات الصــلة وأبن تســتعرضتنفيــذ الضــما�ت، جمــال لوكالــة يف مــن اتــدريب علــى 

مــوارد ( Resources for Statesسلســلة اخلــدمات الصــادرة عــن الوكالــة (املتــاحني علــى صــفحة الشــبكة العامليــة املســماة 
 )، وأبن تتشاور بتواتر كبري مع مسؤول الوكالة القطري يف الدولة.للدول

القــوانني واألوامــر واللــوائح ذات الصــلة،  مــن أجــل اســتعراض الوكالــةطلــب مســاعدة تشــريعية مــن  يف قــد ترغــب الدولــة أيضــاو 
اخلدمـة االستشـارية التابعـة مـن  فمن شأن إيفـاد بعثـة. وأخريا الرقايبوحتديد التعديالت الالزمة وغريها من الفرص لتعزيز اإلطار 
ا يف يسـاعد علـى حتديـد الفـرص املتاحـة للدولـة لتحسـني قـدراهتأن  للوكالة واملعنيـة ابلنظـام احلكـومي حلصـر ومراقبـة املـواد النوويـة

 .اهليئات املسؤولة عن الضما�ت لدعمة املتاحاملوارد  عنمن املعلومات  امزيد ٥-٦تنفيذ الضما�ت. ويقدم القسم  جمال

٣٨ 
 



 

 تنفيذ الضما�تجمال تقييم األداء يف   -١٤

تكـون املســاعدة  ميكــن أنتنفيـذ الضــما�ت، وحتديـد اجملــاالت الـيت جمــال دائهـا يف ألإجـراء تقيــيم دوري  يفقـد ترغـب الــدول 
العـدد  مـن اجـزء تشـكللـدول خاصـة ابأداة تقيـيم ذايت وكالة ال. وقد أعدت فيها طلب التدريب ميكنأو فيها التقنية مفيدة 

 اسـتبينتا، وإذا م هـذه األداة لتقيـيم أدائهـسـتخدأن تع الـدول علـى . وتشـجَّ من سلسـلة اخلـدمات الصـادرة عـن الوكالـة ٢١
 ةمــن سلســلة اخلــدمات الصــادرة عــن الوكالــ ٢١العــدد  تنزيــلميكــن و وكالــة. الطلــب املســاعدة مــن أن تلتحســني، إىل احاجــة 

 .للدول) موارد( Resources for Statesاإللكرتونية املسماة صفحة المن 

٣٩ 
 





 

 لمواد النوويةلاالستخدامات الشائعة  -١التذييل 
 الصناعية والبحثيةو التطبيقات الطبية  يف

 االستخدامات الطبية للمواد النووية
يف  عــــادةالبلوتونيــــوم والثوريــــوم وال يســــتخدم الطبيــــة موضــــحة أد�ه.  االســــتخداماتللمــــواد النوويــــة يف  املعتــــادةتطبيقــــات ال

 التطبيقات الطبية.

 املعدات التطبيقات نطاق الكمية املادة
 ماكينات العالج عن بعد التدريع اإلشعاعي كغم  ٦٠٠-١٠ اليورانيوم املستنفد (فلز)

(اليورانيوم املستنفد مركبات اليورانيوم 
 من قيبلأو الطبيعي يف مركبات 

 املساحيق والسوائل)

 اجملهر اإللكرتوين خمتربات العوامل الكيميائية، األصباغ رامغ ١٠٠ – ١٠
 

مـن  يإشـعاعألجهـزة عـالج  سـتنفدليورانيـوم املابلمـواد النوويـة يف القطـاع الطـيب التـدريع ل للغايـة ةشائعال اتستخدامومن اال
يف املستشـفيات  جهزةكثريا ما توجد هذه األو . واملسح اإلشعاعي لعالج ابلتشعيع الداخليوا العالج عن بعد وحدات قبيل

) التبـاينأصـباغ سـمى أيضـا تأصـباغ ( خمتـربات اجملهـر اإللكـرتوين ومـن الشـائع أيضـا أن توجـد لـدىومراكز عـالج السـرطان. 
وطريقـــة ). احمللـــولوزن  ولـــيسوزن اليورانيـــوم (بـــإبـــالغ الوكالـــة ويتعـــني . حماليـــلحتتـــوي علـــى كميـــات صـــغرية مـــن اليورانيـــوم يف 

 التقرير األويل. مللءإرشادات ، الذي تقدم فيه ٢يف التذييل  مبينةاحلساب 

 االستخدامات الصناعية للمواد النووية
صـــناعية مثـــل كإضـــافات ملـــواد ســـتخدم اليورانيـــوم والثوريـــوم  يللمـــواد النوويـــة. و امات الصـــناعية العديـــد مـــن االســـتخد يوجـــد

 نمـواز  كثقـل سـتنفداليورانيوم امل ومن الشائع استخدام. ومواد السرياميك ،، وأشباه املوصالتةكهرابئياألقطاب الو  الفتائل،
 السفن. وابريوص اتيف حمركات الطائر يستخدم أحيا� و  العادية، للرافعات الشوكية والرافعات

 األحبــارأو املســاحيق كعامــل كيميــائي أو كمــادة مضــافة يف عمليــات صــناعية خمتلفــة، مثــل  احملاليــلويســتخدم اليورانيــوم يف 
انبعـاث من أجـل املصادر اليت حتتوي على البلوتونيوم أحيا� تستخدم و إنتاج املينا. و  يةكيمياء اهليدروكربونوال وأصباغ التباين

االســـتخدامات األكثـــر شـــيوعاً يف التطبيقـــات و . ويف ســـرب اآلابر النيـــوتروين التصـــوير اإلشـــعاعييف الصـــادرة منهـــا ألفـــا  أشـــعة
 الصناعية موضحة أد�ه.

 املعدات التطبيقات نطاق الكمية املادة
 فلز الفتائل،أقطاب اللحام،  مادة مضافة مغك  ١٠٠ – ١٠ سبائك اثين أكسيد الثوريوم 

 تكرير النفط مادة حافزة مغك  ١٠٠ الثوريومسبائك اثين أكسيد 
 اليورانيوماثين أكسيد 

 
 مواد السرياميك، صناعة الفخار، مادة مضافة مغك  ١٠٠-١٠

 أشباه املوصالت
 تطبيقات خمتلفة عوامل مغك  ١٠٠ – ١٠ مركبات اليورانيوم
غاما، أجهزة التصوير أبشعة  التدريع مغك  ٣٠٠ – ١٠ اليورانيوم املستنفد

 املصادر املشعة تحاو�
 كجم   ٥٠٠-١٠٠ اليورانيوم املستنفد

 
، الطائرات، اتختميد االهتزاز  األثقال املوازنة

 السفن صوابريشوكية، ال اترافعال
 اثين أكسيد البلوتونيوم

 
 ١٠٠ –ملغ  ١
 رامغ

النيوتروين،  التصوير اإلشعاعي ألفا أشعةدر امص
 رطوبةأجهزة قياس ال، سرب اآلابر
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 مـــواد الســـرياميك صـــناعةو  مثـــل استكشـــاف رواســـب الـــنفط والغـــاز مصـــادر مشـــعة أخـــرى يف بعـــض الصـــناعات،وتســـتخدم 
لمواد النوويـة ل أساسياستخدام  هو أيضا التدريعو للحد من البكتري�.  وتشعيع األغذيةللمصابيح الكهرابئية  الفتائلوصنع 

 .يف هذه التطبيقات الصناعية

 األحباث واملؤسسات األكادميية
مشـعة مصـادر  حتتـوي عليهـاتـدريع، أو ك مسـتخدمةنوويـة خمتـرب وطـين أو جامعـة) مـواد  ،قد متتلك مؤسسـات حبـوث (مـثال

 وأعلــوم املــواد  وأكميــات صــغرية تســتخدم إلجــراء التجــارب يف الفيــز�ء ب)، أو ٦يف الشــكل  ةمرجعيــة (موضــح معــايريأو 
إجــراء ختــربات املللمــواد النوويــة يف املؤسســات األكادمييــة و  النمطيــةاهلندســة أو ختصصــات أخــرى. وتشــمل االســتخدامات 

واليورانيـوم والبلوتونيـوم، كمـا هـو مبـني  الثوريـوم تشـتمل علـىعلـم األحيـاء والكيميـاء، الـيت و  علـوم املـوادو  البحوث يف الفيز�ء
مدرعـة أو  سـتنفداليورانيـوم امليف نـة و املستخدمة يف هذه املختربات خمز  القوية اإلشعاعتكون بعض املصادر  وميكن أنأد�ه. 

 دول أد�ه االستخدامات الشائعة.. وترد يف اجلبه

علـوم املـواد أو خمتـرب جتـرييب كبـري يف يف جمـال حبـوث  وأ لفيـز�ءل شـعب الـيت لـديهاامعات أو أكادمييات العلـوم اجلقد متتلك و 
ؤسسـات املالستفسار من كل يف اممارسة جيدة  وتتمثلكيمياء، على سبيل املثال، كميات صغرية من املواد النووية. ال شعبة

 نسبيا. ةوشائع للغايةالستخدامات متنوعة ا ألن هذه ،استخدام املواد النووية احتمالعن  يةثالبحو األكادميية 

 
 لمواد النووية.لمرجعية  للمعايريأمثلة  -١-١الشكل ألف

 املعدات التطبيقات نطاق الكمية املادة
 ،اليورانيوم الطبيعيالثوريوم، 
 املستنفداليورانيوم 

(استخدام  ومعايريعينات  غرام ١٠٠٠ – ١
 نووي)

جمال ث يف و ، البحامليتالورجيا
 أشباه املوصالتو احلفز والفيز�ء 

 املصنوعة من اليورانيوم
 املصادر املشعة تحاو� يالتدريع اإلشعاع مغك  ١٠٠ – ١٠ اليورانيوم املستنفد

 املعايرينشطار، االحجريات  غرام ١٠٠ – ١ املثرىاليورانيوم 
 (استخدام نووي)

الكشف عن جماالت ث يف و لبحا
 والفيز�ء واملطيافيةالنيوترو�ت 

 ١٠٠ – مملغ ١ اثين أكسيد البلوتونيوم
 رامغ

ألفا ألشعة مصدر 
األشعة ) أو البلوتونيوم(

-البلوتونيوم( يةالنيوترون
 )الربيليوم

النيوتروين،  ياإلشعاعالتصوير 
 يةنيوترونالدر اصاملفيز�ء، الحبوث 

 دون احلرجة للمجمعات
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 الكتلة التقديريةمع  ،على مواد نووية اليت حتتوياملعدات 
 الصانعةاستنادًا إىل مواصفات الشركة 

يف املكـان، مثــل  اسـتالم القطعــة رافقــتالواثئــق الـيت  هـوقطعــة مـن املعــدات أي كتلـة املــواد النوويـة يف   عــناملصـدر األول للمعلومـات 
املعلومـات و ، أو عن طريق االتصال ابلشركة الصانعة مباشرة. وسمأو  ي بطاقةأأو ، االستخدامدليل أو مواصفات الشركة الصانعة، 

ختومـة، املعة لمصـادر املشـلقائمـة الدوليـة المـن مسـتخرجة التطبيقـات الطبيـة)  تليهـا(التطبيقات الصـناعية، أد�ه الواردة يف اجلدولني 
ميكــــن و  .http://icsrs.iaea.org/srssearch.aspxعلــــى العنــــوان اإللكــــرتوين عليهــــا والــــيت ميكــــن االطــــالع  ،الوكالــــةالصــــادرة عــــن 

األجهــــزة يف  عـــنمعلومـــات  لعثـــور علــــىلأو  نياجلـــدول ينيف هـــذ الــــواردةالبحـــث يف قاعـــدة البيـــا�ت هــــذه للعثـــور علـــى املعلومـــات 
 .catalogue@iaea.org-source إىل العنوان إلكرتوينبريد  إبرسال رسالةالوصول إىل قاعدة البيا�ت  طلب وميكناملستقبل. 

 التطبيقات الصناعية -١

الطراز (ابلرتتيب 
األجبدي 
 اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر الصناعيالتطبيق 
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهات الصانعة

ال يوجد  مقياس 1
(إلدخال 
 األدوات)

، ٢٣٥-يورانيوم
 ٢٣٨-يورانيوم

١٩ PIPE 
RECOVERY 
SYSTEMS, Inc. 

ال يوجد  مقياس 2
(إلدخال 
 األدوات)

، ٢٣٥-يورانيوم
 ٢٣٨-يورانيوم

٢٥ PIPE 
RECOVERY 
SYSTEMS, Inc. 

0666AY ٢٠ ٣-هيدروجني  حاوية MAYAK  رابطة)
'Mayak' (الصناعية 

 CUMBERLAND ٩ ١٩٢-أيريديوم GPL التصوير اإلشعاعي 100
RESEARCH 
Corp. 

غري معروفة (افرتض  ٦٠-كوابلت VD(HP) مقياس 1001
١٢( 

GAMMA 
INDUSTRIES 

غري معروفة (افرتض  ٦٠-كوابلت CKC.P1 مقياس 1001
١٢( 

GAMMA 
INDUSTRIES 

1006A التصوير اإلشعاعي VD-HP ٢٧٢ ٦٠-كوابلت GAMMA 
INDUSTRIES 

1006B التصوير اإلشعاعي VD-HP ٢٧٢ ٦٠-كوابلت GAMMA 
INDUSTRIES 

1006C ٦٠-كوابلت 1-92301 التصوير اإلشعاعي ،
 ١٩٢-أيريديوم

٢٧٢ TECHNICAL 
OPERATIONS 

1006D ٢٥٤ ٦٠-كوابلت 93302 التصوير اإلشعاعي TECHNICAL 
OPERATIONS 

109 SERIES ٢٢٧ ٦٠-كوابلت 7810 جهاز تشعيع J.L. SHEPHERD 
& ASSOCIATES 

 120 التصوير اإلشعاعي 120
SOURCE ١٢ ١٩٢-إيريديوم CUMBERLAND 

RESEARCH 
Corp. 

 .PICKER Corp ١٦   التصوير اإلشعاعي 190000
20V ١٤   التصوير اإلشعاعي GULF 

NUCLEAR, Inc. 
20VS ١٤   التصوير اإلشعاعي GULF 

NUCLEAR, Inc. 
2-15SA التصوير اإلشعاعي A-13-A ٣٨ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
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الطراز (ابلرتتيب 
األجبدي 
 اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر الصناعيالتطبيق 
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهات الصانعة

 GAMMA ٨ ١٩٢-إيريديوم S-16 التصوير اإلشعاعي 35
INDUSTRIES 

40V ١٥   التصوير اإلشعاعي GULF 
NUCLEAR, Inc. 

 RTS ١٨ ١٩٢-إيريديوم 702 التصوير اإلشعاعي 424
TECHNOLOGY, 
Inc. 

 ATOMIC ٤٦ ١٣٧-سيزيوم CDC.PE3 مقياس 4493-97
ENERGY OF 
CANADA, Ltd. 
(AECL) 

 TECHNICAL ٤٤ ١٩٢-إيريديوم A424-1 التصوير اإلشعاعي 496
OPERATIONS 

 TECHNICAL ٤٤ ٦٠-كوابلت A424-5 التصوير اإلشعاعي 496
OPERATIONS 

 INDUSTRIAL ٢٠ ١٩٢-إيريديوم 1 التصوير اإلشعاعي 50
NUCLEAR 

500-SU ١٨   التصوير اإلشعاعي TECHNICAL 
OPERATIONS 

 TEXAS غري معروفة ١٣٧-سيزيزم 57157C جهاز حتليل 5098 - 5094
NUCLEAR Corp. 

520 Series 899 التصوير اإلشعاعيXX-
Series ١٢ ١٩٢-إيريديوم TECHNICAL 

OPERATIONS 
 TECHNICAL ٥٠ ٦٠-كوابلت A424-5 التصوير اإلشعاعي 525

OPERATIONS 
 TECHNICAL ٥٠ ١٩٢-إيريديوم A424-1 التصوير اإلشعاعي 525

OPERATIONS 
 TECHNICAL غري معروفة ١٩٢-إيريديوم A424-1 التصوير اإلشعاعي 532

OPERATIONS 
 TECHNICAL غري معروفة ١٩٢-إيريديوم A424-1 التصوير اإلشعاعي 533

OPERATIONS 
 TECHNICAL غري معروفة ١٦٩-إتريبيوم 705 التصوير اإلشعاعي 533

OPERATIONS 
 TECHNICAL ١٨٢ ٦٠-كوابلت A453-1 التصوير اإلشعاعي 576

OPERATIONS 
 TECHNICAL ١٥٩ ٦٠-كوابلت A424-8 التصوير اإلشعاعي 578

OPERATIONS 
 TECHNICAL ١٣ ١٩٢-إيريديوم A58101-8 التصوير اإلشعاعي 581

OPERATIONS 
5SA التصوير اإلشعاعي S-16 ٥٨ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
 TECHNICAL ١٣ ١٩٢-إيريديوم A58101-8 التصوير اإلشعاعي 616

OPERATIONS 
 TECHNICAL ١٢٧ ٦٠-كوابلت A424-11 التصوير اإلشعاعي 655

OPERATIONS 
655E التصوير اإلشعاعي A424-11 ١٢٧ ٦٠-كوابلت TECHNICAL 

OPERATIONS 
 AEA ١٥ ١٩٢-إيريديوم 702 التصوير اإلشعاعي 660

TECHNOLOGY - 
QSA 

660 SERIES ١٧   التصوير اإلشعاعي AEA 
TECHNOLOGY - 
QSA 

660A ١٥ ١٩٢-إيريديوم 702 التصوير اإلشعاعي AMERSHAM 
Corp. 

660AE ١٥ ١٦٩-إتريبيوم 91810 التصوير اإلشعاعي AMERSHAM 
Corp. 

660B ١٥ ١٩٢-إيريديوم 702 التصوير اإلشعاعي AMERSHAM 
Corp. 

660BE ١٥ ١٩٢-إيريديوم 702 التصوير اإلشعاعي AMERSHAM 
Corp. 

660E ١٥ ١٩٢-إيريديوم 702 التصوير اإلشعاعي AMERSHAM 
Corp. 

 TECHNICAL ٦١ ٦٠-كوابلت A424-10 التصوير اإلشعاعي 670
OPERATIONS 

٤٤ 
 



 

الطراز (ابلرتتيب 
األجبدي 
 اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر الصناعيالتطبيق 
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهات الصانعة

670E التصوير اإلشعاعي A424-10 ٦١ ٦٠-كوابلت TECHNICAL 
OPERATIONS 

 TECHNICAL ١٨٢ ٦٠-كوابلت A424-12 التصوير اإلشعاعي 672
OPERATIONS 

672E التصوير اإلشعاعي A424-12 ١٨٢ ٦٠-كوابلت TECHNICAL 
OPERATIONS 

 TECHNICAL ١٣   التصوير اإلشعاعي 683
OPERATIONS 

 AMERSHAM ١٤ ١٩٢-إيريديوم A424-1 التصوير اإلشعاعي 699
Corp. 
(MASSACHUSE
TTS) 

 AMERSHAM ١٨ ١٩٢-إيريديوم A424-20 التصوير اإلشعاعي 750
Corp. 
(MASSACHUSE
TTS) 

 TECHNICAL تقريبا ٢٠٠ ٦٠-كوابلت A424-2 التصوير اإلشعاعي 770
OPERATIONS 

 TECHNICAL تقريبا ٢٠٠ ٦٠-كوابلت A424-3 التصوير اإلشعاعي 771
OPERATIONS 

 TECHNICAL تقريبا ٢٠٠ ١٩٢-إيريديوم A453-1 التصوير اإلشعاعي 771
OPERATIONS 

 TECHNICAL ١٠ ١٩٢-إيريديوم A424-9 التصوير اإلشعاعي 796
OPERATIONS 

MEASUREMEN ٥٥ ١٣٧-سيزيوم 4P6T مقياس 807
TS, Inc. 

MEASUREMEN ٥٥ ٦٠-كوابلت GT-GHP مقياس 807
TS, Inc. 

 TECHNICAL غري معروفة ١٩٢-إيريديوم A424-9 التصوير اإلشعاعي 820
OPERATIONS 

 TECHNICAL ٢٢ ١٩٢-إيريديوم 91003 التصوير اإلشعاعي 850
OPERATIONS 

 AMERSHAM ٥٧ ١٩٢-إيريديوم 866 التصوير اإلشعاعي 855
Corp. 
(MASSACHUSE
TTS) 

 AMERSHAM ١٤٩ ٦٠-كوابلت A424-14 التصوير اإلشعاعي 858
Corp. 
(MASSACHUSE
TTS) 

861L مقياس CKC.P1 ٢٩ ٦٠-كوابلت AMERSHAM 
Corp. 
(MASSACHUSE
TTS) 

861U مقياس CKC.P1 ٢٩ ٦٠-كوابلت AMERSHAM 
Corp. 
(MASSACHUSE
TTS) 

 TECHNICAL ١٨ ١٩٢-إيريديوم 86520 التصوير اإلشعاعي 865
OPERATIONS 

880 Series التصوير اإلشعاعي A424-25W ٦٠-كوابلت ،
، ١٩٢-إيريديوم
، ٧٥-سيلينيوم
 ١٦٩-إتريبيوم

 AEA )٨غري معروفة (افِرتض 
TECHNOLOGY - 
QSA 

 TECHNICAL ١٣ ١٩٢-إيريديوم 90003 التصوير اإلشعاعي 900
OPERATIONS 

 
 AMERSHAM ٨ ١٩٢-إيريديوم 90003 التصوير اإلشعاعي 910

Corp. 
(MASSACHUSE
TTS) 

 

٤٥ 
 



 

الطراز (ابلرتتيب 
األجبدي 
 اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر الصناعيالتطبيق 
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهات الصانعة

 TECHNICAL ١٤   التصوير اإلشعاعي 920
OPERATIONS 

 pdf AMERSHAM ٦٠-كوابلت 87551 مقياس 928
Corp. 
(MASSACHUSE
TTS) 

 pdf AMERSHAM ١٩٢إيريديوم_ 87551 مقياس 928
Corp. 
(MASSACHUSE
TTS) 

959M التصوير اإلشعاعي X540/1 ١١ ٧٥-سيلينيوم AEA 
TECHNOLOGY - 
QSA 

C-1 التصوير اإلشعاعي SEVERAL _١٥ ١٩٢إيريديوم PRODUCTION 
& EQUIPMENT 
Co. 

C-10 التصوير اإلشعاعي S-16 _١٧ ١٩٢إيريديوم GAMMA 
INDUSTRIES 

C-8 ١٥٤   التصوير اإلشعاعي GAMMA 
INDUSTRIES 

CDV-794 
MODEL NO. 
2 

 TECHNICAL غري معروفة   املعايرة
OPERATIONS 

CENTURY S التصوير اإلشعاعي S-16 ١٧ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 
INDUSTRIES 

CENTURY 
S.A. 
UNIVERSAL 

 GAMMA ٢٧ ١٩٢-إيريديوم S-16 التصوير اإلشعاعي
INDUSTRIES 

CENTURY 
SA التصوير اإلشعاعي S-16 ١٧ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
CRAWLER 
CONTROL 
POT 

 C.S. PRODUCTS ٨ ١٣٧-سيزيوم VD التصوير اإلشعاعي
(TESTING 
EQUIPMENT)  

CS 0316 ٧ ١٩٢-إيريديوم 87556 التصوير اإلشعاعي C.S. PRODUCTS 
(TESTING 
EQUIPMENT)  

CS0316 
GAMMAHEA
D 

 CS0316 ٧ ١٩٢-إيريديوم MEDDINGS 
Radiographics Ltd 

D80161(F/220
)-U ٤٠ ∽غري معروفة ( ١٩٢-إيريديوم  حاوية( MAYAK 

(Industrial 
Association 
'Mayak') 

DUSB كغم للقدم الواحد  ٤,٥   مقياس GULF 
NUCLEAR, Inc. 

GAMMA 
CENTURY التصوير اإلشعاعي S-16 ١٧ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
Gammabeam 
X-200 جهاز تشعيع C-146 كغم  ١٠٥تصل إىل  ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 

Inc.  
GAMMAMAT 
S301 ١٥ ١٩٢-إيريديوم  التصوير اإلشعاعي CIS-US, Inc. 
GAMMAMAT 
SE TYPE A ٣   التصوير اإلشعاعي MDS NORDION, 

Inc.  
GAMMAMAT 
SE TYPE B 
(U) 

 ,MDS NORDION ٣ ٧٥-سيلينيوم  التصوير اإلشعاعي
Inc. 

GAMMARID-
   ٣ ١٦٩-إتريبيوم  التصوير اإلشعاعي 169/15
GAMMARID-
   ١٢ ١٩٢-إيريديوم  التصوير اإلشعاعي 192/120
GAMMARID-
   ٩ ١٩٢-إيريديوم  التصوير اإلشعاعي 192/40
GAMMATRO
N 10 SA التصوير اإلشعاعي S-16 ٥٥ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
GAMMATRO
N 100  اإلشعاعيالتصوير A-5-A ١٥٩ ٦٠-كوابلت GAMMA 

INDUSTRIES 
٤٦ 

 



 

الطراز (ابلرتتيب 
األجبدي 
 اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر الصناعيالتطبيق 
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهات الصانعة

GAMMATRO
N 2 التصوير اإلشعاعي S-16 ٤٦ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
GAMMATRO
N 200 التصوير اإلشعاعي A-5-A ١٥٩ ٦٠-كوابلت GAMMA 

INDUSTRIES 
GAMMATRO
N 20-A التصوير اإلشعاعي S-16 ٩٠ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
GAMMATRO
N 50-A التصوير اإلشعاعي A-7-A ٩١ ٦٠-كوابلت GAMMA 

INDUSTRIES 
GAMMATRO
N 5A التصوير اإلشعاعي S-16 ٥٩ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
GAMMATRO
N 5S التصوير اإلشعاعي S-16 ٥٩ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
GH-ll مقياس VD(HP) ١٢ ١٣٧-سيزيوم TIECOR, Inc. 
INTEC 
CONTROL التصوير اإلشعاعي VD(HP) ١٦ ٦٠-كوابلت GAMMA 

INDUSTRIES 
IR-50 ١٥ ١٩٢-إيريديوم 1 التصوير اإلشعاعي INDUSTRIAL 

NUCLEAR 
IRIS-2 ٩٦ ١٩٢-إيريديوم 87551 مقياس INTERNATION

AL DIGITAL 
MODELING  

IRIS-2 ٩٦ ٦٠-كوابلت 87551 مقياس INTERNATION
AL DIGITAL 
MODELING  

LS-106 غري معروفة    مقياس ABB PROCESS 
AUTOMATION, 
Inc. 

M-205 مقياس CDC.PE3 تبطني ابليورانيوم  ١٣٧-سيزيوم
 ٥٥املستنفد، بسمك 

 مليمرتا

FAG 
KUGELFISCHE
R GEORG 
SCHAFER  

Master Minder 
Model 2 التصوير اإلشعاعي VD(HP) ٨ ١٣٧-سيزيوم GAMMA 

INDUSTRIES 
MK I التصوير اإلشعاعي C-164 غري معروفة ١٩٢-إيريديوم NORAM 

TESTING 
TECHNOLOGY, 
Ltd. 

MK.6 Nautilus ١٧ ١٩٢-إيريديوم   التصوير اإلشعاعي C.S. PRODUCTS 
(TESTING 
EQUIPMENT) 

Model A 
(DRAWING 
#T79580) 

 SANDIA ٢    التصوير اإلشعاعي
NATIONAL LAB 

Model A 
(DRAWING 
#T79580) 

 SANDIA ٢    التصوير اإلشعاعي
NATIONAL LAB 

Model B 
(Drawing 
#P0009614) 

 SANDIA ٢    التصوير اإلشعاعي
NATIONAL LAB 

MODEL I التصوير اإلشعاعي G-37 ١٧٠ ٦٠-كوابلت SOURCE 
PRODUCTION 
& EQUIPMENT 
Co. 

MRC-794 ٢٥٠ ∽غري معروفة (    املعايرة 
 كغم)  ٣٥٠إىل 

EON Corp. 

MX-IC-100 ١٤ ١٩٢-إيريديوم 9 التصوير اإلشعاعي MAGNAFLUX 
Corp. 

P192 SERIES التصوير اإلشعاعي P192-100-
1U غري معروفة ١٩٢-إيريديوم RADIONICS, 

Inc. 
PAN X-I التصوير اإلشعاعي SRC-3 ١٢ ١٩٢-إيريديوم NORAM 

TESTING 
TECHNOLOGY, 
Ltd. 

٤٧ 
 



 

الطراز (ابلرتتيب 
األجبدي 
 اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر الصناعيالتطبيق 
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهات الصانعة

PAN X-II التصوير اإلشعاعي SRC-3 ١٢ ١٩٢-إيريديوم NORAM 
TESTING 
TECHNOLOGY, 
Ltd. 

PIPELINER 
MODEL 1 التصوير اإلشعاعي PTL-1 ١١ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
PIPELINER 
MODEL 201 التصوير اإلشعاعي PL-2 ١٢ ١٩٢-إيريديوم GAMMA 

INDUSTRIES 
PIPELINER 
MODEL 300 مقياس VD(HP) ١٢ ١٣٧-سيزيوم GAMMA 

INDUSTRIES 
PIPELINER 
MODEL 300A مقياس VD(HP) ١٢ ١٣٧-سيزيوم GAMMA 

INDUSTRIES 
RAD-LAB 
MODEL 1018 التصوير اإلشعاعي GC5-3 ١٣ ١٩٢-إيريديوم ATOMERGIE 

CHEMICALS 
Corp. 

 
RAD-LAB 
MODEL 1019 التصوير اإلشعاعي GC5-2 ١٣ ٦٠-كوابلت ATOMERGIE 

CHEMICALS 
Corp. 

RCC-10 التصوير اإلشعاعي VD ٧ ١٣٧-سيزيوم NORAM 
TESTING 
TECHNOLOGY, 
Ltd. 

SE-1 ٢٢    التصوير اإلشعاعي NORAM 
TESTING 
TECHNOLOGY, 
Ltd. 

SENTINEL 
 AEA ١٧    التصوير اإلشعاعي 660

TECHNOLOGY - 
QSA 

SINCOMATI
C B ١٣ ∽غري معروفة (    التصوير اإلشعاعي( SARNIA 

INSPECTION 
Co. (SINCO) 

SINCOMATI
C C ١٣ ∽غري معروفة (    التصوير اإلشعاعي( SINCO 
SINCOMATI
C CRAWLER 
IC-12-20 

 SINCO ١٣ ١٩٢-إيريديوم S-16 التصوير اإلشعاعي

SINCOMATI
C CRAWLER 
IC-20-48 

 SINCO ١٣ ١٩٢-إيريديوم C-169M التصوير اإلشعاعي

SPEC 150 التصوير اإلشعاعي G-60 ١٧ ١٩٢-إيريديوم SOURCE 
PRODUCTION 
& EQUIPMENT 
Co. 

SPEC 2-T التصوير اإلشعاعي G-1 ١٦ ١٩٢-إيريديوم SOURCE 
PRODUCTION 
& EQUIPMENT 
Co. 

SPEC-300 التصوير اإلشعاعي G-70 غري معروفة ٦٠-كوابلت SOURCE 
PRODUCTION 
& EQUIPMENT 
Co. 

 
SPEC-CHECK 
MODEL 1 التصوير اإلشعاعي G-23 ١٠ ١٩٢-إيريديوم SOURCE 

PRODUCTION 
& E 
QUIPMENT Co. 

SPEC-CHECK 
MODEL II التصوير اإلشعاعي G-36 ١٠ ١٩٢-إيريديوم SOURCE 

PRODUCTION 
& EQUIPMENT 
Co. 

TCN822 mini 
collimator ١    التصوير اإلشعاعي AEA 

TECHNOLOGY 
– QSA 

٤٨ 
 



 

الطراز (ابلرتتيب 
األجبدي 
 اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر الصناعيالتطبيق 
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهات الصانعة

TCNL719 ٦    التصوير اإلشعاعي AEA 
TECHNOLOGY 
– QSA 

TELETRON 
SU 100 ٨غري معروفة (افِرتض     التصوير اإلشعاعي( NUCLEAR 

GmbH 
TELL-TALE 
POT (TT155) التصوير اإلشعاعي CDC.805 ٠,٧ ١٣٧-سيزيوم C.S. PRODUCTS 

(TESTING 
EQUIPMENT) 

TEN660 
Amertest 660 ١٧    التصوير اإلشعاعي AEA 

TECHNOLOGY 
– QSA 

TENB660 ١٧    التصوير اإلشعاعي AEA 
TECHNOLOGY  

TITAN التصوير اإلشعاعي C-990 ١٣,٥ ١٩٢-إيريديوم MDS NORDION, 
Inc. 

UKTIB-
0.3/0090-U-
GS 

، ١٤٧-بروميثيوم غري حمددة حاوية
 ٢٣٩-بلوتونيوم

٩٠ MAYAK 
(Industrial 
Association 
'Mayak') 

UKTIB-
0.5/0050-U-
GS 

، ١٤٧-بروميثيوم غري حمددة حاوية
 ٢٣٩-بلوتونيوم

 MAYAK  

UKTIB-
10000/0185-U ١٣٧-سيزيوم غري حمددة حاوية ،

 ١٩٢-إيريديوم
١٨٥ MAYAK  

UKTIB-90-U ١٩٢-إيريديوم غري حمددة حاوية ،
 ٩٠-سرتونشيوم

٧٥٠ MAYAK  

ZA/CNS 
1004/B(U)-85 غري معروفة ١٩٢-إيريديوم النقل حاوية NECSA - 

ISOTOPE 
CENTRE 

 التطبيقات الطبية -٢
الطراز (ابلرتتيب 

 األجبدي اإلنكليزي)
النويدات املشعة  أمثلة للمصادر التطبيق الطيب

 املعزولة ابلتدريع
الكتلة التقريبية 

لليورانيوم أو اليورانيوم 
 املستنفد (كلغم)

 اجلهة الصانعة

6183 series A-G 
(only with 590A 
head) 

 .PICKER Corp ٢٣ ٦٠-كوابلت P3800A العالج عن بعد

6202 (only with 
590A head) العالج عن بعد P3800A ٢٣ ٦٠-كوابلت PICKER Corp. 
6204 and 6204A 
(only with 590A 
head) 

 .PICKER Corp ٢٣ ٦٠-كوابلت P3800A العالج عن بعد

6223 and 6223A العالج عن بعد P3802A ١٦ ٦٠-كوابلت PICKER Corp. 
C/9 (DU & 
Tungsten in 
shutter wheel) 

غري معروفة (افِرتض  ٦٠-كوابلت AMS-3801 العالج عن بعد
١٢( 

ADVANCED 
MEDICAL 
SYSTEMS, Inc. 

C-3000 series 
(with 590A head) العالج عن بعد P3800A ٢٣ ٦٠-كوابلت PICKER Corp. 
C8M/80 العالج عن بعد P3802A ١٦ ٦٠-كوابلت PICKER Corp. 
DU-100 العالج اإلشعاعي SAR ١٢ ∽غري معروفة ( ١٩٢-إيريديوم( SARNIA 

INSPECTION Co. 
(SINCO) 

ELDORADO 6 العالج عن بعد C-146 ١٦ ٦٠-كوابلت ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 
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الطراز (ابلرتتيب 
 األجبدي اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر التطبيق الطيب
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهة الصانعة

ELDORADO 76 العالج عن بعد C-151 ١٢ ∽معروفة (غري  ٦٠-كوابلت( ATOMIC ENERGY  
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

ELDORADO 78 العالج عن بعد C-146 ١٢ ∽غري معروفة ( ٦٠-كوابلت( ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

ELDORADO 8 العالج عن بعد C-146 ٤١ ٦٠-كوابلت ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

ELDORADO A  بعدالعالج عن C-146 ١٢ ∽غري معروفة ( ٦٠-كوابلت( MDS NORDION, 
Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

ELDORADO G العالج عن بعد C-146 ٣٢ ٦٠-كوابلت ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

ELDORADO 
SUPER G العالج عن بعد C-146 ٣٢ ٦٠-كوابلت ATOMIC ENERGY 

OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

Elite 100 العالج عن بعد C-146 ١٠٥ ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 
Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

GAMMA MED 
II لعالج ابلتشعيع ا

 الداخلي
CIL BV ١٢ ١٩٢-إيريديوم ISOTOPEN 

TECHNIK DR. 
SAUERWEIN, 
GmbH 

GAMMAMED 
12i (all sources) لعالج ابلتشعيع ا

 الداخلي
 ISOTOPEN ١٢ ١٩٢-إيريديوم 724

TECHNIK DR. 
SAUERWEIN, 
GmbH 

GAMMAMED 
12it (all sources) لعالج ابلتشعيع ا

 الداخلي
  ١٢ ١٩٢-إيريديوم 724

GAMMATRON 
 SIEMENS ٢٠ ٦٠-كوابلت C-146 العالج عن بعد 3

MEDICAL OF 
AMERICA, Inc. 

GAMMATRON-
S Series العالج عن بعد C-146 ١٦٢.٥ ٦٠-كوابلت SIEMENS 

MEDICAL OF 
AMERICA, Inc. 

IBL 137 جهاز تشعيع CSC-212-A ٩٥ ١٣٧-سيزيوم COMPAGNIE 
ORIS INDUSTRIE 
S.A. (CEA-ORIS-
LAPIB) 

IR-100 ١٥ ١٩٢-إيريديوم 33 التصوير اإلشعاعي INDUSTRIAL 
NUCLEAR Co . 

MCD/AC system جهاز مسح HEG-137 ١٢ ١٣٧-سيزيوم ADAC Laboratories 
 

PHILIPS 
ROTATIONAL 
UNIT 

 NORTH ٢٤ ٦٠-كوابلت MD4030 العالج عن بعد
AMERICAN 
PHILIPS Co., Inc. 

SINCO-RAY 
DU-100 B ١٢ ∽غري معروفة ( ١٩٢-إيريديوم  التصوير اإلشعاعي( SARNIA 

INSPECTION Co. 
(SINCO) 

 
T1000 العالج عن بعد C-146 ١٠٥ ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 

Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

T1000 العالج عن بعد C-151 ١٠٥ ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 
Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 
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الطراز (ابلرتتيب 
 األجبدي اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر التطبيق الطيب
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهة الصانعة

T1000E العالج عن بعد C-146 ١٠٥ ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 
Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

T1000E العالج عن بعد C-151 ١٠٥ ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 
Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

THERATRON 
 ,MDS NORDION ١٠٥ ٦٠-كوابلت C-146 العالج عن بعد 1000

Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

THERATRON 
 ,MDS NORDION ١٠٥ ٦٠-كوابلت C-151 العالج عن بعد 1000

Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

THERATRON 
1000E العالج عن بعد C-151 ١٠٥ ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 

Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

THERATRON 
1000E العالج عن بعد C-146 ١٠٥ ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 

Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

THERATRON 
 ATOMIC ENERGY ١٦ ٦٠-كوابلت C-151 العالج عن بعد 60

OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON 
 ATOMIC ENERGY ١٦ ٦٠-كوابلت C-146 العالج عن بعد 60

OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON 
 .Head: 92.2 ٦٠-كوابلت C-146 العالج عن بعد 765

Primary Definer: 
8.0. Collimator 
Trimmer Bars: 
7.3. Optional 
Collimator 
Blocks: 5.5. 
Source Drawer: 
12.0. 

ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON 
 ATOMIC ENERGY ٤١ ٦٠-كوابلت C-146 العالج عن بعد 80

OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON 
 ATOMIC ENERGY ٤١ ٦٠-كوابلت C-151 العالج عن بعد 80

OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON B العالج عن بعد C-151 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 
Solid DU drawer - 
29 

MDS NORDION, 
Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

THERATRON B العالج عن بعد C-146 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 
Solid DU drawer - 
29 

MDS NORDION, 
Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

THERATRON 
BII العالج عن بعد C-151 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 

Solid DU drawer - 
29 

ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON 
BII العالج عن بعد C-146 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 

Solid DU drawer - 
29 

ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON 
ELITE 100 العالج عن بعد C-146 ١٠٥ ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 

Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

THERATRON 
ELITE 100 العالج عن بعد C-151 ١٠٥ ٦٠-كوابلت MDS NORDION, 

Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

٥١ 
 



 

الطراز (ابلرتتيب 
 األجبدي اإلنكليزي)

النويدات املشعة  أمثلة للمصادر التطبيق الطيب
 املعزولة ابلتدريع

الكتلة التقريبية 
لليورانيوم أو اليورانيوم 

 املستنفد (كلغم)

 اجلهة الصانعة

THERATRON F العالج عن بعد C-146 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 
Solid DU drawer - 
29 

ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON F العالج عن بعد C-151 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 
Solid DU drawer - 
29 

ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON 
JUNIOR C العالج عن بعد C-146 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 

Solid DU drawer - 
29 

ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON 
JUNIOR C العالج عن بعد C-151 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 

Solid DU drawer - 
29 

ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

THERATRON 
JUNIOR C-II العالج عن بعد C-146 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 

Solid DU drawer - 
29 

MDS NORDION, 
Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

THERATRON 
JUNIOR C-II العالج عن بعد C-151 ٦٠-كوابلت DU insert - 11; 

Solid DU drawer - 
29 

MDS NORDION, 
Inc. (BEST 
THERATRONICS 
Ltd.) 

 
 

THERATRON 
PHOENIX العالج عن بعد C-146 ٦٠-كوابلت Head: 92.2. 

Primary Definer: 
8.0. Collimator 
Trimmer Bars: 
7.3. Optional 
Collimator 
Blocks: 5.5. 
Source Drawer: 
12.0. 

ATOMIC ENERGY 
OF CANADA, Ltd. 
(AECL) 

 

V-3000 العالج عن بعد P3800A ٢٣ ٦٠-كوابلت PICKER Corp. 
V-3000 العالج عن بعد P3801A ٢٣ ٦٠-كوابلت PICKER Corp. 
V-3000 العالج عن بعد P3802A ٢٣ ٦٠-كوابلت PICKER Corp. 
XK-5105/33-140 ١٣٥ ٦٠-كوابلت  العالج عن بعد PHILIPS 

MEDICAL 
SYSTEMS, Inc. 

XK-5105/33-150 العالج عن بعد C-146 ١٣٥ ٦٠-كوابلت PHILIPS 
MEDICAL 
SYSTEMS, Inc. 

Y-0 التصوير اإلشعاعي PTL-1 غري معروفة (افِرتض  ١٩٢-إيريديوم
١٢( 

BENDIX 

٥٢ 
 



 

  عن املواد النووية: اد تقرير أويلكيفية إعد  -٢ التذييل
 مملوءة واستمارات ،وسيناريوهات وتعليمات، ،فارغةاستمارة 

 اهليئــــة املســــؤولة عــــنأد�ه معلومــــات عــــن  الــــواردم اجلــــزء األول عــــن املــــواد النوويــــة مــــن جــــزأين. يقــــدِّ  األويليتكــــون التقريــــر 
 ١ اجلـزأينالتقريـر ( تنزيـلاملـواد النوويـة. وميكـن  رصـيديف الصفحة التالية معلومـات عـن الوارد اجلزء الثاين يقدم و  ،الضما�ت

يف (مـوارد للـدول)  ’Resources for States‘ اإللكرتونيـة املسـماة صـفحة المـن ) pdfنسق الواثئـق النقـال ( ) كملف٢و
نسـخة إلكرتونيـة مـن التقريـر  مـلءفضـل تالوكالـة  غـري أن). www.iaea.org( اإللكـرتوينالوكالـة  موقـعقسم الضما�ت يف 

ونيـة مـن التقريـر بكتابـة رسـالة ميكـن طلـب النسـخة اإللكرت و لربيد. اب وتقدميها، أو طباعتها لكرتوين اآلمنلربيد اإلاب وتقدميها
 .official.mail@iaea.org العنوان بريد إلكرتوين إىل

 

 من التقرير األويل عن املواد النووية ١اجلزء 

  

٥٣ 
 



 

 

 من التقرير األويل عن املواد النووية ٢اجلزء 

٥٤ 
 



 

 تقرير أويل عن املواد النوويةاستمارة  مللءتعليمات 
من صفحة واحدة مكون  ١زء اجلاملواد النووية) من جزأين:  عن(والتقارير الالحقة  األويلتقرير لاب ةاخلاص االستمارةتكون ت

)؛ الضــما�ت اهليئـة املســؤولة عـن(املسـؤولة عـن الضــما�ت اإلقليميــة احلكومية/ اهليئـة بشــأنحتتـوي علـى معلومــات االتصـال 
، وخصـائص كـانتقـدمي املعلومـات املتعلقـة ابملل ٢سـتخدم اجلـزء لتقريـر األويل. ويُ ميكن أيضا استخدامها كصـفحة غـالف لو 

 .كانامل ذلكيف املوجودة لتعقب املواد النووية  املستخدم والنهجاملواد النووية، 

 املواد النووية عنمن التقرير  ١اجلزء 
جـزء هـام مـن  واهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�ت ؛نظام حكـومي حلصـر ومراقبـة املـواد النوويـةمجيع الدول ملزمة إبنشاء وصيانة 

أن تكــون اهليئــة . وميكــن مناســبة بطريقــةيعمــل  أن ضــمان ة عــنمســؤول يراقبــة املــواد النوويــة، وهــالنظــام احلكــومي حلصــر وم
التنظيمـي للهيئـة سـم الا وينبغـي تقـدمي. اإقليميـ من احلكومة، أو كيـا� اأو قسم افرعأو ، رقابيةهيئة  املسؤولة عن الضما�ت

ربيـدي (وهـذا ميكـن أن يكـون ال امع اسم شارع ورقم مبـىن) وعنوا�ـ مادي(عنوان  اجلغرايف اوعنوا� املسؤولة عن الضما�ت،
 املــادي نالعنــوا�كــان إذا  و . ١بريــد) يف األســطر الثالثــة األوىل مــن اجلــزء كــون صــندوق ي، أو ميكــن أن هنفســ املــاديالعنــوان 

 .ةفارغخانة العنوان الربيدي يمكن ترك مها نفس العنوان فالربيدي و 
لوكالـــة اب رئيســـيةالتصـــال الا ابعتبـــاره جهـــة، يعمـــل مســـؤولأي موظـــف ، وحيـــدهنـــاك شـــخص كـــون يومـــن املتوقـــع أيضـــا أن 

اهليئـة املسـؤولة عنـوان  عـالوة علـى تـوفَّر للوكالـة،أن  يستصوبلذلك و تعلق بتنفيذ الضما�ت. تأي اتصاالت أخرى غرض ل
مســتوى العمــل (عــن طريــق اهلــاتف  تســهيل االتصــاالت علــىبغيــة ملوظــف املســؤول، اباالتصــال ، معلومــات عــن الضــما�ت

 والربيد اإللكرتوين).
اليـوم األخـري  عنهذا التاريخ  ال يتأخرينبغي أن و لوكالة. إىل ا إرسال التقرير األويلفيه يتم  الذياتريخ اإلبالغ هو التاريخ و 

التقريـر ينبغـي أن  بيـد أن. حيـز النفـاذ عـدلاملصـغرية الكميـات البروتوكـول فيـه الـذي دخـل  يلشهر التقـوميل التايلمن الشهر 
 عـدلاملصـغرية الكميـات البروتوكـول فيـه الـذي دخـل  يشـهر التقـوميالاليـوم األخـري مـن  يفاملواد النوويـة يف الدولـة  رصيد يبني

 حيز النفاذ.
مـواد توجـد ال ( ’.no nuclear material‘ ابسـماختيـار  مـن االسـتمارة مربـع ١زء اجلـالسفلي من  األيسريف الركن ويوجد 

بلغـــت املرحلـــة املبينـــة يف املـــادة  مـــواد نوويـــة يف الدولـــة مل يـــتم حتديـــدأنـــه  اهليئـــة املســـؤولة عـــن الضـــما�ت قـــررتإذا فـــ. )نوويـــة
مـــن هـــذه الصـــفحة  األويلتـــألف التقريـــر ويف هـــذه احلالـــة يهـــذا املربـــع،  ذلـــك، فينبغـــي التأشـــري علـــىمـــن  تحتققـــو  ،)ج(٣٤

 إىل الوكالة. ويرسلاملوظف املسؤول  يوقع عليهي أن ينبغو . ١زء اجل استمارة من الوحيدة
ــ إال أنــه مــن التقريــر األويل  ٢ينبغــي مــلء اجلــزء ف) ج(٣٤ بلغــت املرحلــة املبينــة يف الفقــرة هنــاك يف الدولــة مــواد نوويــة تإذا كان

مــن املــواد. ويف هــذه احلالــة ســيتألف التقريــر األويل هــذه وجــد فيهــا تمــن األمــاكن الــيت علــى حــدة لكــل مكــان  ةمنفصــلبطريقــة 
واد نوويــة يف الدولــة. مبــفيهــا  ُحيــتفظاألمــاكن الــيت  بعــدد ٢) ابإلضــافة إىل عــدد مــن صــفحات اجلــزء ١صــفحة الغــالف (اجلــزء 

 لضما�ت الشاملة.تقدمي مجيع املعلومات املطلوبة مبوجب اتفاق الأماكن  ينموذجالمن التقرير األويل  ٢زء اجل وتوفر استمارة
 من التقرير ٢اجلزء 

مصـنع، (مستشـفى، ال لبس فيه املؤسسـة  يعرف تعريفا افريد اامس )name of the location( كانينبغي أن يكون اسم امل
 الــذي توجــد وتســتخدم فيــه هــذهفــرع) ، موقــعإدارة، ( ازء منهــاجلــأو  ،املــواد النوويــة الــيت توجــد وتســتخدم فيهــاإخل)  ،جامعــة

 .املواد
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 )mailing address( الربيــديالعنــوان و ) العنــوان علــى الشــارع() visiting address( اجلغــرايف العنــوانيقــدم بعــد ذلــك 
. علــى الشــارع كــانملعنــوان اتــوفري  لتفتــيشلغــراض التخطــيط أل، مــن الضــروري وهنــا أيضــابريــد).  صــندوقيكــون ميكــن أن (
صـل الوكالـة واعمومـا ال تتو املـادي للمـواد النوويـة.  كـانملفـتش علـى املامبـا يكفـي لعثـور  احمـددهـذا العنـوان كون يينبغي أن و 

اهليئة املسـؤولة  أن تقدم ا فمن املفيدلذو  اهليئة املسؤولة عن الضما�ت.فقط مع  بل تتواصل مالكي املواد النوويةمع مباشرة 
أن العــرض، أو خــط الطــول و  مثــل إحــداثيات خــط ،غــرايفاجل املوقــعمعلومــات حمــددة لوصــف  يف االســتمارة عــن الضــما�ت

الوكالــة ذلــك يســاعد و . © ‘لغــو غخــرائط ’ابســتخدام  اصــحيح حتديــدا حتديــدهميكــن  العنــوان علــى الشــارع مكــان ؤكــد أنت
 تفتيش.الإلجراء  لوجستيةتسهيالت وقت و ما يلزم من على تقدير 

أو   ا(املؤسســة) شخصــ كــانملــواد النوويــة يف املا) مســتخدم() owner or operator( مالــك أو مشــغليكــون  وميكــن أن
تجاريـة الشـركة للقـد يكـون و املـواد النوويـة. علـى و  كـانشـركة) ميـارس حقـوق امللكيـة والسـيطرة علـى امل(منظمة،  اقانوني كيا�

علــى ســبيل املثــال، فة. فيهــا املــواد النوويــتوجــد وتســتخدم جغرافيــة خمتلفــة  أمــاكن) يف مــاكناأل(املالــك) العديــد مــن املصــانع (
الربيليـوم، أو -مصـادر البلوتونيـوم ُتستخدم فيهـاالبلد  يف خمتلف أحناءفر حَ أماكن نفط عدة التعدين لشركة لكون ت ميكن أن

قـد الـدول  تكـونيورانيـوم. وينبغـي أن لل اصـغري  امرجعيـ اكـل منهـا معيـار ميتلـك  جامعة عدة فروع يف مدن خمتلفـة، أن تكون لل
أن حتتـوي  وينبغـي. حليازهتـا رخصـةواحلصـول علـى  تقـدمي طلـب قبل حيازة املـواد النوويـةيقضي أبن يتم  رقابيا وضعت شرطا

هـذه  صـحةتحقـق مـن أن ت على اهليئة املسؤولة عـن الضـما�تجيب  غري أنه؛ األويلعلى املعلومات الالزمة للتقرير الرخص 
 .ماكنك ابالتصال ابجلهات املرخص هلا و/أو ز�رة األميكن أن يتم ذلو إىل الوكالة.  ااملعلومات قبل تقدميه

 وصـــف مـــوجزتقـــدمي ، ينبغـــي )accountancy and control procedures( واملراقبـــة املســـاءلةإجـــراءات إطـــار ويف 
فرتاضـية السيناريوهات االم تقدِّ و  األمن.وتدابري املساءلة و املادي،  جبرد الرصيدالقواعد املتعلقة و للمتطلبات القانونية واحمللية، 

 .هاصيلتفمدى و  حول نوع املعلومات املطلوبة من اإليضاح امزيد التذييلهذا  ا يفالحق هبا الواردةوالتقارير املرتبطة 
 رقـم) الصـفحة( .PAGE NO حقالن آخران مهـا ٢اجلزء  استمارةيف اجلانب األمين من النصف العلوي من يوجد وأخريا، 

كــل صــفحة يف رقــم  ) هــو Page number( رقــم الصــفحةو. )صــفحات(مــن (عــدد)  OF PAGES (NUMBER) و
 .)’OF PAGES‘‘ ((عدد) صفحات من’احلقل املسمى يف  ٢اجلزء عدد صفحات ويدرج جمموع التقرير األويل. 

ـــة، املنصـــوص عليهـــا يف املـــادة هـــو  ٢اجلـــزء  اســـتمارةالنصـــف الســـفلي مـــن و  ت اتفـــاق الضـــما�مـــن  ٦٢قائمـــة اجلـــرد الفعلي
يف القائمــة كــل بنــد   إدراج فينبغــي يف مكــان معــني حمــتفظ بــهاملــواد النوويــة مــن واحــد  بنــدإذا كــان هنــاك أكثــر مــن و . الشــاملة
 .سطربسطرا 

، ١ مــن الــرقم ألســطر، بــدءالمتسلســل بســيط، أو تــرقيم القيــد)، وهــو رقــم رقــم ( ENTRY NUMBERهــو  العمــود األولو 
 املواد النووية للدولة. رصيديف املوجودة الفعلية  البنودشارة إىل اإلفريد و التحديد لوقع) لامل(مع رقم الصفحة اليت حتدد  يستخدم

عــام الوصــف (ال GENERAL DESCRIPTION AND USE OF THE MATERIALهــو  العمــود الثــاينو 
أو  املعتـزم هاواستخدام ملواد النوويةالغرض من ا ا يشرحقصري حرا  الوصف نصا هذاكون ي. ومن املتوقع أن )واستخدام املواد

 تناســبمعلومــات إيضــاحية قــد تكــون ذات صــلة ولكــن ال  أي احلقــليف هــذا  تــدرجإضــافة إىل ذلــك، ميكــن أن . و احلــايل
 :ما يلي استخداماهتوصاف املواد واأل النمطيةمثلة ومن األاحلقول األخرى. 

 اتاإلشعاع للتدريع من مستنفد،يورانيوم  •
 لتجارب الفيز�ء ،خمتوم نيوتروينمصدر  •
 للبحوثعينات صغرية، معايري للمواد النووية  •
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 ادو لبحوث امل ،مسحوق أكسيد اليورانيوم •
 قضبان اللحامل ،أكسيد الثوريوم •
 اإللكرتوين. للمجهر ،خالت اليورانيل •

كـل املفهـوم العـام هـو اإلبـالغ عـن  فـإن  . وكمـا ذكـر أعـالهالبنـود)عـدد ( NUMBER OF ITEMSهـو  العمـود الثالـثو 
متطابقــة أو  مفــردات فيهــا الرصــيد مؤلفــا مــن عــدةيكــون  الــيت املعيَّنــةالــة احل، يف بيــد أنــه. منفــرد يف خــط مفــردة مــن املفــردات

يف بقيــة األعمــدة لــن يــوفر الكثــري مــن املعلومــات  هاوتكــرار املعلومــات نفســ ســطربســطراً  فــإن إدراج هــذه املفــردات متشــاهبة
العـدد يبـني يف هـذا العمـود أن  علـىعنها يف سطر واحد،  واإلبالغاملتشاهبة  املفرداتميع جت ميكن يف هذه احلالةو اجلديدة. 

 أنـه املتطابقـة أو املتشـاهبة عبارة املفـرداتعين وتالسطر. يف عنها املبلغ الكمية اإلمجالية ، اليت تشكل آلحاد املفرداتالفعلي 
 نفس) على weight of element( وزن العنصرفيما عدا  ،احلقول كل فستحتوي يف أسطر منفصلة أُدرجت املفرداتإذا 

يف هـذا  االحق اليت تردأمثلة اإلبالغ املتشاهبة يف  املفرداتوم جتميع تناول مفه وسيتمماثلة كثريا. تأو معلومات م املعلومات
 التذييل.

. وينبغـي اسـتخدامه لوصـف اخلصـائص الفيز�ئيـة والكيميائيـة )نـوع املـواد( TYPE OF MATERIALهـو  العمود الرابعو 
إدخاهلــا يف هــذا  النمطيــة الــيت يــتمتكــون املعلومــات . و ةعروفــاملالتفاصــيل  كــلتــوفري  مــع املــواد النوويــة، مــن مفــردات  للمفــردة
 :كما يلي  العمود
 حملولبلوري،  ،، مسحوقفلز)؛ صلب، سائل (غازي :الفيز�ئيالشكل  •
 ؛ تركيبة كيميائية، مذيب سائلمركَّبئي: عنصر، الكيميا الشكل •
 ).خاص ولكن متكررهذا  املادةنوع ( خمتوم مشع مصدر •

مــن املــواد  أحــد األنــواع الثالثــةحــرف واحــد يشــري إىل وهــو ، )عنصــر(رمــز ال ELEMENT CODEهــو  اخلــامس والعمــود
 ،أيضـا عنصـر إىل اإلثـراءال. ويف حالـة اليورانيـوم، يشـري رمـز املفـردةعليهـا تـوي الـيت حت البلوتونيـوم) ،اليورانيوم(الثوريوم، النووية 
 يلي:كما  هياستخدامها اليت ينبغي رموز وال. واملثرىخمتلفة لليورانيوم املستنفد والطبيعي  تستخدم رموزحيث 
• Tثوريوم : 
• pبلوتونيوم : 
• N:طبيعيورانيوم ي 
• D اليورانيوم الطبيعي) حمتوى عن ٢٣٥-اليورانيوماه من حمتو  يقل: يورانيوم مستنفد (يورانيوم 
• E اليورانيوم الطبيعي). حمتوى على ٢٣٥-اه من اليورانيومحمتو  يزيد(يورانيوم مثرى : يورانيوم 

 اليت حتتوي عليهـاالنووية  ةادالوزن اإلمجايل للمهو ، و )لعنصراوزن ( WEIGHT OF ELEMENTهو  العمود السادسو 
لثوريــوم واليورانيــوم وفيمــا خيــص اأكــرب مــن واحــد.  املفــرداتكــان عــدد   معــا إذا املفــردات كــل عليهــاالــيت حتتــوي ، أو املفــردة

ينبغــي ، ثــرىلبلوتونيــوم واليورانيــوم املوفيمــا خيــص ابدقــة كيلــوغرام واحــد،  عــرض الكميــةواليورانيــوم الطبيعــي، ينبغــي  ســتنفدامل
عنصـــر نقـــي (اليورانيـــوم، الثوريـــوم، أي الواضـــح يف حالـــة ومـــن ميكـــن تـــوفري دقـــة أعلـــى.  غـــري أنـــه. واحـــد دقـــة غـــرامعرضـــها ب

، نــرتات اليورانيــوم اثين أكســيد بــات (مــثال، يف حالــة املركَّ إال أنــهنفســه.  املفــردةوزن يكــون هــو عنصــر الأن وزن  البلوتونيــوم)
 الذي حيتوي عليه املركَّـبنقي ال لعنصرلوزن العنصر هو الوزن الفعلي يكون لمركبات)، لالسائل  احمللول( واحملاليلاليورانيل) 

 كما هو موضح أد�ه.  ذلكسب . وحيُ احمللولأو 
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 مركَّب/حملولحساب كتلة اليورانيوم أو الثوريوم أو البلوتونيوم يف 
مثـال، حيتـوي هـذا املركـب علـى اليورانيـوم كأخـذ نـرتات اليورانيـل  فب. الـنهج التـايل يسـتخدم، حملولحلساب وزن اليورانيوم يف 
ن اتاألوكســجني وذر مــن ذرات  ٨كــل ذرة مــن اليورانيــوم مقابــل  . ولــذلك توجــد UO2(NO3)2واألكســجني والنيرتوجــني: 

 .١٤لنيرتوجني ل، و ١٦ هيألكسجني لكتلة الذرية وال، ٢٣٨ هيليورانيوم لكتلة الذرية وال .النيرتوجني من
ــبلتحديــد النســبة املئويــة لليورانيــوم يف الــيت تتبــع احلســاب طريقــة  ٥ويبــني الشــكل  اثين أكســيد و  ،نــرتات اليورانيــلمــن  مركَّ

النسـبة تكـون ، الصـافيةنـرتات اليورانيـل  ففيمـا خيـصواثين أكسيد الثوريوم.  ،U3O8 والكعكة الصفراء يف شكل ،اليورانيوم
ـــب املئويـــة لليورانيـــوم يف  يبلـــغ إىل وزن اليورانيـــوم الـــذي  يكـــون، رامـــاتغ ٥رتات اليورانيـــل إذا كـــان وزن نـــفـــ. ٪ ٦٠ يهـــاملركَّ

 .غرامات ٣ أي، ٠,٦×  ٥أو ، ٪٦٠ مضروبة يف ٥ هوالوكالة 
 النسبة املئوية لليورانيوم/الثوريوم يف املركَّب الكتلة الذرية الرتكيب املركَّب

 ٪٦٠=  ٢٣٨/٣٩٤ ٣٩٤) = ١٤*٢) +(١٦*٨+(٢٣٨ UO2(NO3)2 نرتات اليورانيل
 ٪٨٨=  ٢٣٨/٢٧٠ ٢٧٠) = ١٦*٢+ ( ٢٣٨ UO2 اثين أكسيد اليورانيوم

U3O8 U3O8 ٨٥=  ٧١٤/٨٤٢ ٨٤٢=  ١٦*٨+  ٢٣٨*٣٪ 
 ٪٨٨=  ٢٣٢/٢٦٤ ٢٦٤)=١٦*٢+(٢٣٢ ThO2 اثين أكسيد الثوريوم
 عالمة * تعين الضرب

 .مركَّبحساب كتلة اليورانيوم يف  -٥الشكل 

 WEIGHT OF( وزن العنصـر يبلـغ هبـا عـن يتوحـدة قيـاس الـوزن الـ هـو لبيـان)، وحـدة(ال UNITوهـو  ،العمـود السـابعو 
ELEMENT( .عـادة  وهـي) الغـرامg(  ثـرىليورانيـوم امللللبلوتونيـوم و، ) والكيلـوغرامkg( لكـن ميكـن السـائر رمـوز العن) صـر
 للجميع). أن تكون الغرام

 ISOTOPETYPE) واليورانيــوم (إثــراء URANIUM ENRICHMENTومهــا ، العمــودين األخــريينينبغــي مــلء وال 
 إثـــراء عـــرضينبغـــي و . معروفـــا الفعلـــي اإلثـــراء يكـــونعنـــدما  وإال ،)E(رمـــز العنصـــر  ثـــرىليورانيـــوم املالنظـــري) إال عـــن انـــوع (

-اليورانيــوم هــو االنشــطاري النظــريكــون يقــد و لعنصــر. ل اإلمجــايل وزنال��يف   االنشــطاريريانيــوم ابلنســبة املئويــة (٪) للنظــاليور 
كـان معروفـا، يف   إذا ،االنشـطاري النظـري بيـانينبغـي و ). ٢٣٥-اليورانيـوم (يف معظـم احلـاالت هـو ٢٣٣-اليورانيومأو  ٢٣٥

 ثـرىاليورانيـوم املعـن بـالغ اإلترك هذا احلقل فارغـاً. وينبغـي  فينبغي مل يكن معروفا أما إذا)، ٢٣٣أو  ٢٣٥العمود األخري (
 املقابلة فارغة.وتركت احلقول  نوع النظريو اإلثراء معروفة عن بيا�ت حمددة  إذا مل تكن هناك) حىت Eعنصر (الرمز ب

 )’Report on Nuclear Material‘( ‘تقرير عن املواد النووية’املعنونة استخدام االستمارة اإللكرتونية 
وحتتــوي . official.mail@iaea.org العنــوان إلكــرتوين إىلبريــد  رســالةرســال إبميكــن طلبهــا  ةإلكرتونيــ اســتمارةأعــدت الوكالــة 
ه اســتخدام هــذعلــى الــدول بشــدة وتشــجَّع خــالل عمليــة إدخــال املعلومــات.  هامســتخدم وترشــد ،تعليمــات االســتمارة علــى

 شاشات اإلدخال.لفيما يلي أمثلة رد وتالشكل الصحيح. يف املعلومات  تقدميجتنب األخطاء وضمان بغية  االستمارة
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  شاشة إدخال البيانات.ل مثال ١-٢ألف الشكل

  األوليأمثلة لسيناريوهات إلعداد التقرير 
  مثال طبي

 km 250( غــريبالكــم إىل الشــمال   ٢٥٠، علــى بعــد )Small Town( الصــغريةالبلــدة يف ) Hospital( املستشــفىقــع ي

North-West 1( ٤٠٠٠١، البلـدة الصـغرية، ١العاصـمة، يف الشـارع الرئيسـي ) مـن Main Street, Small Town, 

 املستشــفىويوجــد يف . عليـه شــرافواإلتشــغيل هــذا املستشـفى ) Ministry of Health( وزارة الصــحةوتتـوىل . )40001
وختضـع إلكـرتوين. خمتـرب جمهـر و  توجد فيه ماكينة عالج عن بعـد، )Cancer Treatment Centre( مركز لعالج السرطان

نظـام معلومـات اهليئـات وهـي مسـجلة يف  ،الرقـايب للرتخـيص القوية اإلشعاع اخلاصة مباكينة العالج عـن بعـد املصادر املشعة
 صــدر)املحاويــة  اجلهــاز ويفيف  ســتنفداليورانيوم املبــتــدريع  حتتــوي علــىشــعة (الــيت املغــري  املســاعدة، لكــن املعــدات الرقابيــة

جتـرد   مجيـع املعـدات الطبيـة بيـد أن ،سـتنفد علـى وجـه التحديـدليورانيـوم املحبصـر ااملستشفى  يقوم. ولذلك ال ليست كذلك
. حاســـوبيةيف قاعـــدة بيانـــات بالســـجالت حتـــتفظ إدارة املستشـــفى و  ا،فريـــدوتوســـم البنـــود اخلاضـــعة للجـــرد ومســـا كـــل ســـنة. 

  املواد النووية:من التالية  املفرداتوتوجد يف هذا املستشفى 
م (رقم غك  ٢٥٠حوايل  تهكتل  تبلغاليورانيوم املستنفد بأساسي تدريع حتتوي على ، ةواحد ماكينة عالج عن بعد •

  ).TT-201: اخلاص باجلرد حتديد اهلوية
 حتديد اهلوية أرقامم على التوايل (غك  ٣و ٦و ٨ يبلغحتتوي على يورانيوم مستنفد،  شعةاأل لتسديدأجهزة  ةثالث •

  ).TT-202/3و ،TT-202/2و، TT-202/1: اخلاصة باجلرد
 حتديد اهلوية(رقم  مباكينة العالج عن بعد اخلاص املصدر املشع من أجل تبديل التِّلوي تحميللجهاز واحد ل •

  كغم.  ١٢ ات وزنهشعاعلصد اإليورانيوم من الدرع  توي علىحي)، AL-001: اخلاص باجلرد

يورانيوم مستنفد خاص بالتدريع

تدريع جلهاز التحميل التِّلوي اخلاص بوحدة العالج عن بعد



 

يف شكل مسحوق بلوري  هاجزء منيوجد يف خمترب اجملهر اإللكرتوين. موجودة خالت اليورانيل  صبغة تباين من •
 احمللولابلفعل يف موجود اجلزء اآلخر و يورانيوم. من الغراما  ٢٠توي على حوايل وحي، عليها مت شراؤه ابحلالة اليت

 يورانيوم.غرامات من ال ١٠توي على حوايل وحي، السائل
 والعنـوان علـى الشـارع. )Part 2( ٢يف اجلـزء  مكـاناخلصـائص العامـة لل قـدمت، كـانهلـذا امل األويلالتقريـر  وملـلء اسـتمارة

 .عنوان بريدي مستقلوجود عدم نظرا ل ةفارغمرتوكة العنوان الربيدي وخانة ، جغرايفكعنوان مقدم 
. مفـــرداتســبعة  هجمموعــمــا كــل ســطر. وهنــاك   إبدراج مفــردة واحـــدة يف، يف القائمــة املــواد النوويــة رصــيد وبعــد ذلــك أدرج

ليورانيـوم ابالتـدريع ويكـون . منهـا مثـل هـذه األرقـام ثننيال وليست؛ للمفردات تعريف فريدة أرقام املفرداتمس من هذه وخل
تســـاوي كتلـــة اليورانيـــوم  بكاملهـــاكتلـــة التـــدريع   فـــإن ســـبائكالمـــن  انوعـــ التـــدريعمـــا مل يكـــن ومـــن مث ف، دائمـــاً  فلـــز� ســـتنفدامل
كتلــة المــن  ككســرأن حتســب   فيتعــني ،مثــل مســحوق أو ســائل ،يف أشــكال أخــرىالــيت تكــون كتلــة اليورانيــوم أمــا  . ســتنفدامل

 .)solid, metal( فلزصلب، هو  ةاد، ونوع املDهو  ستنفدرمز العنصر لليورانيوم املو سحوق. امللسائل أو ل اإلمجالية
فرتض أن خالت اليورانيل ينبغي أن ت، وعند عدم اليقني. ستنفدمواد اليورانيوم الكيميائية من اليورانيوم الطبيعي أو املتصنع 

الســـائل مهـــا  –شـــكالن  وهنـــاك. N هعنصـــر  ورمـــزتـــوي علـــى اليورانيـــوم الطبيعـــي، حتيف خمتـــربات اجملهـــر اإللكـــرتوين املوجـــودة 
 كيلــوغرامأقــرب  إىل عــادة  يُبلــغ عنهــاالــرغم مــن أن كتلــة اليورانيــوم الطبيعــي علــى بنــدين. و ميكــن إدراج  ولــذلك –ســحوق املو 

كـون هنـاك فعـال يعنـدما  يةكمية صفر   اإلبالغ عن، لتجنب اتغرامابل تهاكتل عنبالغ اإلينبغي هذه خالت اليورانيل  فإن
فـــي حالـــة املركبـــات الكيميائيـــة (مثـــل الســـوائل، ف أعـــاله كمـــا ذكـــرو . كـــانيف هـــذا امل ة موجـــوداادكتلـــة مـــن هـــذه املـــالبعـــض 

يف املوجـود كتلـة اليورانيـوم   سـوى )Weight of Element( عنصـرالوزن  جيب أن ال يدرج يف حقلسبائك) الواملساحيق، و 
كـون أقـل  توقـد  ،ميكـن أن حتسـب كتلـة اليورانيـوم مـن الرتكيـب الكيميـائيو لمركـب كيميـائي. لالكتلة اإلمجالية  وليس املركَّب
 لـــيس مـــن الرصـــيدأ� مـــن بنـــود  ومبـــا أن. ســـائلةال احملاليـــلال ســـيما يف حالـــة  –لمـــادة الكيميائيـــة لمـــن الـــوزن اإلمجـــايل  اكثـــري 

 .نيفارغ) قد تركا Isotope Type(النظري نوع ) وUranium Enrichment( اليورانيومإثراء املثرى فإن حقلي اليورانيوم 

 ملستشفىا عن ةاململوءالتقرير  استمارة
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 ١ثال الصناعي امل
 Republic of Small( صـغريةالكميـات الجلمهوريـة التابعـة ) Golden Oil Company(شـركة الـنفط الـذهيب  تـدير

Quantities ( القريـــة الشـــماليةيقــع املقـــر الرئيســـي هلـــذه العمليـــات يف و  لتنقيـــب يف اجلـــزء الشـــمايل مـــن البلـــد.لعــدة أمـــاكن 
)Northern Village( ،٥  رقــمالشــمايلالطريــق  مهــا رئيســينيطــريقني  عنــد تقــاطع )N5 ( ٢  رقــمالغــريبالطريــق ) وW2 .(

 اجلغـرافيني اإلحـداثيني عند ويوجد، )Northern Oil Drilling Site( حفر النفط الشمايل موقع هذه املواقعيسمى أحد 
شــركة الــنفط الــذهيب  تســتأجرقريــة الشــمالية، حيــث الأقــرب مدينــة هــي و  جنــواب.‘‘ ٢٢‘ ٢٧ ˚٣٨/شــرقا‘‘ ٣٣‘ ١٦ ˚٢٣

 .SQ-98الربيدي هو رمز وال. )Post Office Box No. 2( ٢رقم ابل صندوق بريد
 راقبــةملصــارمة لشــركة إجــراءات ول. ةختلفــامليف أمــاكن التنقيــب  تســتخدم، قويــة اإلشــعاع مش��عةالشــركة عــدة مصــادر  ولــدى

اسـتخدام ويسـجل يف قاعدة بيا�ت حموسبة.  الرصيدل سجوي. جلرد مادي فصليختضع مجيع املعدات واملصادر و ملصادر. ا
 .امعدات أو مصدر يف قاعدة البيا�ت يوميقطعة أي  ونقلومكان 
 :مبني أد�ه الذهيب النفطلشركة املواد النووية  ورصيد
ليورانيوم بتدريع اب ،(تستخدم عند نقل احلاو�ت داخل الدولة)شعاعية اإلصادر املنقل لحاو�ت متطابقة  ثالث •

 م يف كل حاوية.غك  ٤٥ وزنهاملستنفد 
 مباالربيليوم -البلوتونيوم ية منعلى مخسة مصادر نيوترون حتتوي إمجاال سرب اآلابرمعدات  ة منخمتلفمفردات  •

 –غراما من البلوتونيوم  ٤٠ على ثالثة من هذه املصادر . وحيتوي كل منالبلوتونيومغراما من  ١٢٨,٢ هجمموع
 .غرام ٠,٢ وآخر على، غرامات ٨ ها علىأحدوحيتوي 

 ١٦وزنه ليورانيوم املستنفد ابتدريع بحاوية مصدر من اجلهازين كل ولغاما.  أبشعةلتصوير ل جهازان متطابقان •
 اليورانيوم املستنفد.من  كيلوغرامات  ٨حيتوي كل منهما على  وجهازان لتسديد األشعة ،مغك

 كــانمعرفــة املإىل اجــة حبالوكالــة  غــري أنالتنقيــب.  موقــعالربيــد إىل  يُرســلوال  ،يف منطقــة ريفيــة شــمايلالاحلفــر ويوجــد موقــع 
ينبغــي أن و ، املوقــع مكــانابعتبارمهــا العــرض خــط الطــول و  خــط يينبغــي اســتخدام إحــداثي ولــذلكالفعلــي،  للموقــع املــادي
ابعتبــاره ربيــدي العنــوان ال تقــدمي. وينبغــي الرئيســيني عنــد تقــاطع الطــريقنياملقــر الرئيســي للشــركة،  اجلغــرايف هــوعنــوان اليكــون 

 يف مدينة القرية الشمالية. صندوق الربيد
ينبغــي متطابقــة ف، العنصــر، الــوزن) ةســتخدام، نــوع املــادالعناصــر يف قائمــة اجلــرد (الوصــف، ا عــدةخصــائص تكــون عنــدما و 

خصــائص اختالفــاً كبــريا عــن  ةتلفــخمبعــض العناصــر  خصــائصتكــون آحــاد عنــدما  إال أنــهعلــى ســطر واحــد.  عنهــااإلبــالغ 
، ميكــن متشــاهبةاملــواد النوويــة يف هــذا املثــال عــدة بنــود  رصــيد وتوجــد يف. ةمنفصــل اإلبــالغ عنهــاينبغــي ف العناصــر األخــرى

واحـــد مـــع الكتلـــة اإلمجاليـــة  ســـطريف  واإلبـــالغ عنهـــا ثالثحـــاو�ت النقـــل الـــ ينبغـــي جتميـــعو معـــا.  واإلبـــالغ عنهـــاجتميعهـــا 
 م.غك  ١٣٥ البالغةلليورانيوم املستنفد 

حــاو�ت أي  – ســطر واحــداليورانيــوم املســتنفد علــى املتطابقــة احملتويــة علــى يــتم جتميــع أجــزاء معــدات التصــوير اإلشــعاعي و 
اليت الربيليوم الثالثة -على السطر التايل. وميكن جتميع مصادر البلوتونيوم وأجهزة تسديد األشعة ،واحد سطردر على ااملص

صـــدرين عـــن املبـــالغ اإلوينبغـــي  .Pهـــو البلوتونيـــوم ورمـــز عنصـــر ؛ ارامـــغ ١٢٠ قـــدرها كتلـــة إمجاليـــةا، بمعـــكتلـــة ال هلـــا نفـــس
ب كتلـة البلوتونيـوم يف كـل غـي تقريـ، ينبمـن املـوادهـذه الفئـة  االحتياجـات مـن وعلـى أسـاس. نيالتالي على السطرينخرين اآل

كتلـة   إىل اإلعـالن عـنغـرام التقريـب إىل أقـرب  سـيؤدي رامغـ ٠,٢ البالغ وزنـه صدرامليف حالة إال أنه غرام. إىل أقرب سطر 
 .غرام ٠,٢ اإلبالغ عنبدًال من ذلك، ينبغي ف. قدرها صفر
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 ١للمثال الصناعي  ةالتقرير اململوءاستمارة 

 ٢ثال الصناعي امل
ويقـوم نوويـة. إلنتاج منتجـات �ائيـة غـري  ةضافواد ميف الصناعة كمسائبة  تلقيمستخدام مواد اب الثاين يثال الصناعيتعلق امل

 وإنتـاج ع املصـابيح الكهرابئيـةصـن) بLight-bulb & Ceramics Factoryومـواد السـرياميك (مصنع املصابيح الكهرابئيـة 
 Industrial Products Joint( املشـرتك مشـروع املنتجـات الصـناعيةديره يـو املصـنع  لـكتومي. ةالسـرياميك الصـناعيمـواد 

Venture( . طريـق الصـناع ١١ عنـد مـن العاصـمة، الغـريب القسـميف املصـنع يقـع و) ةCapital City, West District, 
11 Industry Way(، ابلقرب من ميناء ،وسط املدينةمن غرب إىل الكم   ٥ على بعد )5 kms West of city centre 

near a port( . ٣٥٣٥ ،العاصـمة ،٥ رقـم صـندوق الربيـد، : مكتب الربيـد املركـزيهو العنوان الربيديو )Central Post 
Office, Mail box 5, Capital City, 3535(. 

م. غـــك  ١٢٠ منـــه االســـتهالك الســـنويويبلـــغ . املنتجـــة لســـرياميكواد ايســـتخدم املصـــنع اثين أكســـيد اليورانيـــوم كمـــادة مضـــافة ملـــ
يســتخدم املصــنع و . املعــاجل ابلثوريــومالتنغســنت  فتائــلصــنع بصــنع املصــابيح الكهرابئيــة  ويتعلــقم. غــك  ٢٥٠املخــزون احلــايل ويبلــغ 

 د الثوريوم يف املخزون.اثين أكسيمن م غك  ١٢٠هناك حاليا و م من اثين أكسيد الثوريوم كل سنة. غك  ٧٥حوايل هلذا الغرض 
بكميـات تكفـي لتغطيـة كليهمـا املصـنع اثين أكسـيد اليورانيـوم واثين أكسـيد الثوريـوم   يشـرتيألسباب لوجستية واقتصـادية، و 

جـرد  وال يوجـداملخـزون.  املصـنع اخلاصـة حبصـر يف سـجالت هاعنـد اسـتالم التلقـيممـواد تسـجل و لعدة سـنوات.  احتياجاته
 عـن املعـامالتيف شكل مطبوع، وحتتوي علـى معلومـات  وتدرج يف ملفاتسجالت اإلنتاج الشهري حيتفظ ب، لكن الحق

 .الراهنةميكن استخدامها حلساب املخزو�ت 
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لإلبـــالغ عـــن مقتنيـــات املـــواد النوويـــة يف هـــذه األمـــاكن يف التقريـــر األويل، مـــن الضـــروري حســـاب كتلـــة اليورانيـــوم والثوريـــوم  و 
 اثين أكسيد الثوريوم.و من الكتلة اإلمجالية لثاين أكسيد اليورانيوم  ككسر

 ١٠٦=  كغـــم ١٢٠مـــن ٪ ٨٨الثوريـــوم (عنصـــر كغـــم) و  ٢٢٠م = غـــك  ٢٥٠ن مـــ٪ ٨٨وزن عنصـــر اليورانيـــوم ( ومت تقـــدمي
يورانيـوم  هـوميكننا أن نفرتض أن اثين أكسـيد اليورانيـوم و ؛ صراحة اليورانيوم إثراءدرجة إىل  املدخلةبيا�ت المل تشر و ). كغم

 ).Nطبيعي (رمز العنصر = 
. )General Description( حقــل الوصــف العــاميف  تقدميــهينبغــي ف معروفــاإذا كــان االســتهالك الســنوي التقــرييب للمــواد و 
  السنوات الالحقة.يف كانملواد النووية يف املمن ا ةاملتوقع الكميةالوكالة على تقدير ذلك يساعد و 

 الثاين يلصناعالمثال ل ةاململوءالتقرير استمارة 

 
 ١البحوث/املؤسسات األكادميية 

 ري جتارب الفيز�ء.وجيُ  ،علومكادميية أل اتبع حبوثخمترب هو  أد�ه الوارد املثال
 National Academy of( ألكادمييـة الوطنيـة للعلـوملالتـابع  )Physics Research Centre( يقع مركـز حبـوث الفيـز�ء

Sciences(  يف البلدة الرئيسية)Major Town ( املكتـب الرئيسـي ويقـع مـن املبـاين.  يتألف من عددث أكرب و حب موقعيف
العنـوان الربيـدي و . )post code 4545( ٤٥٤٥ يرمـز الربيـدال، )Avenue of Research 23( ٢٣يف شـارع البحـوث

. )SQ-5432, P. O. Box 1, Major Town, 4545( ٤٥٤٥، املدينـة الرئيسـية، ١ صـندوق الربيـد، SQ-5432هـو 
وُحيـتفظ . )Main Road 2( ٢علـى الطريـق الرئيسـي  ،العاصمةمن شرق إىل الكيلومرتا   ٥٠تقع املدينة الرئيسية على بعد و 

ــ يف املكتــب الرئيســي ادي املــجــرد للال يوجــد إجــراء و ســنو�ً.  هاوحتــديث هااستعراضــيــتم و  ،تر جــرد جلميــع املعــدات واملــوادادفب
 للمعدات أو املواد. نتظمامل
 واسعة من املواد النووية بكميات صغرية: جمموعة الرصيدفيز�ء، يشمل البحوث ل موقعكما هو متوقع يف و 

لبلوتونيوم على ا ملغ من ١ملغ و ٤٥٠وملغ  ٣٠٠حنو على  حتتويالربيليوم -البلوتونيوممن  يةمصادر نيوترون ٣ •
 .يةالنيوترون احلصيلةر كميات البلوتونيوم من يتقديتم ال توجد شهادات خطية للمصادر، و و التوايل. 
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توي  حيمتطابقة و ، اوفقا لشهاداهتوهي، . تحبوث توقفمن مشاريع  مرتوكةنشطار غري مستخدمة، ا حجريات ٥ •
 .٢٣٥-ابليورانيوم ٪٩٨إثراء  بنسبةاليورانيوم  غرام واحد منعلى منها كل 

ليورانيوم املثرى لمعايري  ا. ويعتقد أ�غرام واحدحوايل يزن كل منها اليورانيوم جمهولة املنشأ،  فلزقطع من رقائق  ٣ •
 .عنها سابقة، ولكن ال توجد معلومات مفصلةيف جتارب  استخدمت

 يف حبوث املواد. تستخدم ،مسحوق أكسيد اليورانيوممن كغم   ١,٥ •
 ليورانيوم املستنفد.ابالتدريع من كغم   ٣٢وكغم  ١٩على  نلمصادر املشعة، حتتو�ل ناتحاوي •

يف الوصـف. غرام مبينـة  ٠,٤٥ و غرام ٠,٣ والكمياتعلى أسطر منفصلة، مبلغ عنها ثالثة الالربيليوم -مصادر البلوتونيوم
سـابقا،  الـذي أجـرينفـس احلسـاب إجـراء مـن مسـحوق أكسـيد اليورانيـوم  كغـم ١,٥ اإلبـالغ عـن الكميـة البالغـةيتطلب و 

 .للمركَّبالكتلة اإلمجالية ٪ من ٨٨ قدرهاكتلة من اليورانيوم عن  عن اإلعالن  ويسفر
 ويـرجح إىل أقصـى حـد أن. عـةمتجم ككميـة  علـى سـطر واحـدوهي لذلك مبلغ عنها ، متطابقة اخلمس االنشطار وحجريات

لــدى اهليئــة أو  واقــع خــارج املرافــقالكــان لــدى امل تإذا كانــفــخمتلفــة.  ذات نســب إثــراء الثالثــةاليورانيــوم  معــايري رقــائق معــدن
صـــوديوم، اليوديـــد يســـتخدم كاشـــف   مـــن قبيـــل متلـــف،قيـــاس غـــري  جهـــازلـــى عصـــول احلإمكانيـــة  املســـؤولة عـــن الضـــما�ت

ن أل هـا،يمكن أيضـا جتميعفـثرائها الفعلـي، إ متاحة عنبيا�ت  هناك أي مل تكنإذا  أمااليورانيوم.  إثراءنسبة  يمكن حتديدف
أن  مـع ذلـكينبغـي ففارغـاً  ثـراءاإل إذا ترك حقـلحىت  غري أنهمن املعلومات.  امزيد لن يوفريف أسطر منفصلة  اإلبالغ عنها

 .)enrichedداللة على أ�ا مثراة ( Eعنصر الرمز ب يبلغ عنها
 تنينفصـــلاملا مـــهتيلكـــن كتلو  ،ســـطر واحـــد مبلـــغ عنـــه علـــىاملصـــادر املشـــعة  اوييتحلـــ ســـتنفدليورانيـــوم املابالتـــدريع فـــإن  وأخـــرياً 

 يف الوصف. تانمبين
 مثال البحوث/املؤسسات األكادميية األول عن ةاململوءالتقرير استمارة 

Page No.

5

(2) (4) (5)

1 1 P 1 g

2 1 P 0 g

3 1 P 0 g

4 5 E 5 g

5 3 E 3 g

6 N 1.3 kg

7 1 D 19 kg

8 1 D 32 kg

…
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 TYPE OF MATERIAL
WEIGHT

OF
ELEMENT

حجیرات انشطار غیر مستخدمة متروكة من مشاریع بحوث سابقة صلب 98 U-235

مصدر نیوتروني من البلوتونیوم-البیریلیوم یستخدم في تجارب 
الفیزیاء مصدر مختوم

مصدر نیوتروني من البلوتونیوم-البیریلیوم یستخدم في تجارب 
الفیزیاء (300 ملغ)

مصدر نیوتروني من البلوتونیوم-البیریلیوم یستخدم في تجارب 
الفیزیاء (450 ملغ)

مسجوق ثاني أكسید الیورانیوم لبحوث المواد مسحوق

حجیرات انشطار غیر مستخدمة متروكة من مشاریع بحوث سابقة 
(نسبة اإلثراء غیر معروفة) رقائق فلزیة

تدریع حاویة مصدر مشع فلز

تدریع حاویة مصدر مشع فلز

مصدر مختوم

مصدر مختوم
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 ٢البحوث/املؤسسات األكادميية 
 ومهــا شــعبة –جلامعــة ا وحتــتفظ شــعبتان مــن شــعبدولــة يف العاصــمة. تابعــة للال) Science University(لعلــوم اقــع جامعــة ت

كميـات صـغرية مـن املـواد النوويـة ب –) Department of Physics(الفيـز�ء  ) وشعبةDepartment of Biology(األحياء 
، )Faculty of Natural Sciences( عيــةلعلــوم الطبيا لكليــة مهــاكلتا  الشــعبتان وتتبــعتســتخدم إلجــراء التجــارب العلميــة. 

يف وســط ) University Campus( يف احلــرم اجلــامعي) الواقــع Science Tower(م و بــرج العلــهــو  واحــدامبــىن  انوتتقامســ
 Central Avenue, postal code 25( ٦٧٦٥، الرمـز الربيـدي األوسـط شـارعال ٢٥هـو  والعنـوان علـى الشـارعاملدينـة. 
 SQ-1234, P. O. Box( ٦٧٠٠، العاصـمة، الرمـز الربيـدي ٥، صـندوق الربيـد SQ-1234العنوان الربيـدي هـو و . )6765

5, Capital City, postal code 6700( يشـمل هـذا و املـواد اخلطـرة جلـرد مـادي سـنوي.  وسـائراملـواد املشـعة  كـلضـع  خت. و
 .حاسوبيةجلرد الناجتة يف قاعدة بيا�ت قوائم اوتسجل كمية. أي  مجيع املواد النووية يف أي شكل و اجلرد 

 :على ما يلي األحياء بشعبةاخلاصة توي قائمة اجلرد حت
توقفــت  يف علــم األحيــاءجتــارب  مــن ةاملــادوقــد تركــت اليورانيــوم. مــن  رامــاغ ٥٠تــوي علــى احملاليورانيــل، نــرتات حملــول  -

 .وطبيعتها ةاملادال تتوفر أي معلومات عن منشأ هذه و منذ أكثر من عشر سنوات. 
حاليـا يف خمتـرب اجملهـر  ةهـذه املـادوتسـتخدم اليورانيـوم.  ا مـنغرامـ ٢٥٠تـوي علـى احملخالت اليورانيل السـائل، حملول  -

مـن اليورانيـوم  منتجـة ةاألخـرية إىل أن املـاد اخلاصـة بطلبيـة الشـراءالشـحن  مسـتنداتتشري و . كصبغة تبايناإللكرتوين  
 املستنفد.

 املواد النووية التالية: مبفرداتالفيز�ء  وحتتفظ شعبة 
 ستخدم يف جتارب الفيز�ء.ويالبلوتونيوم من ملغ  ٣٠٠توي على حي ،البلوتونيوم-الربيليوم  واحد منمصدر نيوتروين -
ونســبة  غرامـا واحـدا،الرقـائق كـل مـن غامـا. تـزن   ملطيافيـة أشــعةاليورانيـوم تسـتخدم كمعـايري فلـز مـن رقـائق  قطـع ٣ -

 على التوايل.، ٢٣٥-ابليورانيوم ٪٢٠٪، و٥و، ٪١ إثرائها
ا جردمهــ يتائمقــعــن يمكن اإلبــالغ فــ اجلغــرايفعنــوان الا نفــس مــوهل يتقامســان مبــىن واحــداقســم األحيــاء وقســم الفيــز�ء  ومبــا أن

فريـــد الســـم ابعتبارهـــا اال ‘العلـــوم الطبيعيـــةكليـــة ’عبـــارة ينبغـــي اســـتخدام و . اواحـــد مكـــا�ابعتبارمهـــا  ةعلـــى ورقـــة تقريـــر واحـــد
 مبثـل الطريقـة الـيت اتبعـت يف االسـتمارة العلـوي مـنا. ويـتم مـلء بقيـة املعلومـات يف اجلـزء يهمكلت  الشعبتني يشملألنه  ،للمكان

 األمثلة السابقة.
إذا كانــت الكتلــة غــري و . احمللــوليف املوجــودة كتلــة اليورانيــوم وتقــدَّم  األحيــاء.  شــعبةيف املوجــودة ملــواد الســائبة ابرد اجلــبــدأ قائمــة ت

ب كميـات اليورانيـوم الطبيعـي واملسـتنفد إىل عـادة تقـرَّ ويف ال. مناسـب تعليـقإبـداء ، مـع احمللـول الكلـيكتلـة   تقـدمي، ميكن ةمعروف
 ومل تقــدمكغــم. قــدرها صــفر  غــرام لتفــادي اإلبــالغ عــن كميــة ابل عــن الكتلــةولكــن يف هــذه احلالــة ينبغــي اإلبــالغ  م،أقــرب كغــ

ابجلامعــة  أن تتصــل وســيتعني علــى اهليئــة املســؤولة عــن الضــما�ت. احمللــوليف هــذا املوجــود إثــراء اليورانيــوم عــن نســبة معلومــات 
االفــرتاض يف الوصــف  ونــذكر هــذا ،يورانيــوم طبيعــي هــذا اليورانيــوم هــو يف هــذا املثــال، نفــرتض أنو هــذه املعلومــات.  الستيضــاح

وزن عنصــر  فيمــا يتعلــق ابحملاليــل هــي الــيت يبلــغ عنهــاصــر اعنالكســيد، جيــب أن تكــون أوزان األبــات مركَّ وكمــا يف حالــة العــام. 
ـ تـهوكتل احمللـول اإلمجـايلمـن تركيـز  أن حيسـب هـذا الـوزنميكـن و . الذي حيتوي عليه احمللـولاليورانيوم  ب والرتكيـب الكيميـائي ملركَّ
 .املعيناليورانيوم 
. اصــفر  تســاويإىل أقــرب غــرام  مقربــةملــغ  ٣٠٠ ألن، حيتــوي علــى صــفر مــن الغرامــاتالربيليــوم -مصــدر البلوتونيــوم ويُبلــغ أبن
عينــات  ال ميكــن جتميــعو يف حقــل الوصــف العــام.  تقدميــهينبغــي ف معــروفابملليغرامــات  أن الــوزن الفعلــي إىل نظــرابل غــري أنــه

 على حدة.منها كل   عن بلغوي. ف نسب إثرائهااختالبسبب  ،ثالث يف سطر واحدال ثرىاليورانيوم امل
٦٥ 

 



 

 املثال الثاين –عن البحوث/املؤسسات األكادميية  ةالتقرير اململوءاستمارة 
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(2) (4) (5)

1 N 50 g

2 D 250 g

3 1 P 0 g

4 1 E 1 g

5 1 E 1 g

6 1 E 1 g

…

standard for spectroscopy metal foil 5 U-235

standard for spectroscopy metal foil 20 U-235

standard for spectroscopy metal foil 1 U-235

Pu-Be neutron source used in physics 
experiments (nominal Pu weight: 300 mg) sealed source

(3) (6)
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Owner/Operator:
Science University of the State
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 REPORT ON NUCLEAR MATERIAL Part 2

Name of location: 
Faculty of Natural Sciences

Visiting address:

EL
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T 

C
O

D
E

WEIGHT
OF

ELEMENT

uranyl acetate used in the electron microscopy 
laboratory liquid solution

 control procedures:

Date:

2008-May-13
Annual physical inventory taking, inventories are recorded in computerised database.

U
N

IT
 (k

g/
g)

Only for ENRICHED URANIUM

URANIUM
ENRICHMENT

(% of U-233 or U-235)

(1)

Accountancy and

uranyl nitrate left from discontinued biological 
experiments (enrichment unknown, assume 

natural)
liquid solution

Capital City, University Campus, Science Tower
Geographical location:

Central Avenue 25, Capital City, 6765
Mailing address:

SQ-1234, P.O.Box 5, 6700

 
 الرصيدسيناريو لإلبالغ عن التغريات يف 

 مثال، على مدى سنة، قد حتدث األمور التالية:ك اجلامعةستخدام اب
 يورانيوم والتخلص منها.ال ا منرامغ ٥٠على  ةتوياحملنرتات اليورانيل مت ختفيف  •
 من خالت اليورانيل. غراما ٧٠حوايل  مت استهالك •
رقيقة واحدة من  )Radioactive Waste Management Company( شركة إدارة النفا�ت املشعةختلصت  •

 اجلامعة. مععقد  مبوجب) ٪٢٠، غرام واحداليورانيوم ( من فلز
 داخل الدولة. شركة لسرب اآلابر قائمة) من غرام ٠,٢+  غرامات ٨ربيليوم (ال-بلوتونيومال ن منمصدريتلقت اجلامعة  •

املعلومـــات الـــيت ســـبق  الـــيت يـــراد إدخاهلـــا علـــىالتغيـــريات لتقـــدمي لوكالـــة ا ة الـــيت أعـــدهتااإللكرتونيـــ االســـتمارة تمخداســـتُ إذا فـــ
املــواد  عــناملعلومــات  بشــأن حتــديثتعليمــات مــن امللــف ذلــك يف مــا ورد  اتبــاعينبغــي ف ،املــواد النوويــة عــنتقريــر التقــدميها يف 

 .الواردة أد�ه التعليماتال تنطبق و النووية. 

ـ االســــتمارةســــتخدم تإذا مل ، إال أنــــه ـ ــ ــــرب�مج أكســــل عمــــل صــــحيفة تســــتخدموا، ةإلكرتوني ــــة ب ينبغــــي اتبــــاع ف، معياري
 .الواردة أد�ه التعليمات

الدولـة أن تسـتخدم تفضـل الوكالـة و التغيـري.  لبيـانسطر املناسب يف التقرير ال يعدل، احملدَّثالتغيريات يف تقرير اجلرد  إلدراج
 واضحا. تعديله جيري يكون ما لكي ،عند تقدمي التحديثات )”track changes“( "تغيرياتالتعقب �ج "

لـنص املوجـود اعـن طريـق تغيـري خـط  ذلـكميكن إظهـار و . ١سطر الذف العنصر أبكمله على حيُ احلدث األول، فيما خيص 
مث ، )font( اخلـــطمث ، )edit( حتريـــر اختيـــارالصـــف، مث  بتظليـــل. ويـــتم ذلـــك عليـــه كـــون مشـــطوابحبيـــث ييف الصـــف األول 

اخلـال�،  ذلـك بتظليـل وجيـرى. هري تغيـ مت لإلشارة إىل أنـهرمادي بلون الصف  تظليل. كما ينبغي )strikethroughشطب (

 ٦٧٦٥، العاصمة، ٢٥الشارع األوسط 

 العاصمة، احلرم اجلامعي، برج العلوم

SQ-1234 ، ٦٧٠٠، ٥صندوق الربيد 

 العلوم الطبيعية كلية

 جامعة العلوم التابعة للدولة

 جرد مادي سنوي، تسجل قوائم اجلرد يف قاعدة بيا�ت حموسبة
 ١٣-أ�ر/مايو-٢٠٠٨

 

 معيار ألغراض املطيافية

 معيار ألغراض املطيافية

 معيار ألغراض املطيافية

 حملول سائل

 حملول سائل

 مصدر خمتوم

 رقيقة فلزية
 رقيقة فلزية

 رقيقة فلزية

رتات يورانيل مرتوكة من جتارب يف علم األحياء توقفت (نسبة ن 
 افِرتض أنه يورانيوم طبيعي)اإلثراء غري معروفة، 

 خالت يورانيل تستخدم يف خمترب اجملهر اإللكرتوين 

 
يستخدم يف جتارب  الربيليوم-البلوتونيومنيوتروين من مصدر 

 ملغ)٣٠٠الفيز�ء (الوزن اإلمسي للبلوتونيوم: 
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ر يـاواخت )fill( مـلء اختيـار، مث )format cells( ال�اخلـتنسـيق  اختيـارحضار القائمة، مث إل زر الفأرة األمين مث النقر على
نــرتات مت ختفيــف حملــول ’ بعبــارةالصــف،  ذلــك يف إىل ميــني االســتمارة مباشــرة ،ميكــن إدراج تعليــق يف اخلليــةو . لــون رمــادي

 .‘والتخلص منهاليورانيل 
اخلليـة الـيت مت تغيريهـا. ويف هـذه احلالـة،  بـل فقـط تظليـل ،السـطر للشـطب علـىحاجـة  ال توجدحلدث الثاين، خيص اوفيما 
(ألن  ١٨٠إىل  ٢٥٠املوجــود يف اخلليــة مــن  العــدد وتغيــريرمــادي بلــون  ٢٥٠عــدد الــيت حتتــوي علــى الاخلليــة  تظليــلينبغــي 
خـــالت يورانيـــل حملـــول  يف التجـــارب اســـتهلك’ هـــو ميكـــن أن يكـــون التعليـــقو ). رامـــاغ ١٨٠=  رامـــاغ ٧٠ -ا غرامـــ ٢٥٠

 .‘يورانيوممن الغراما  ٧٠توي على حي
يف الصـف املوجـود الـنص  للشطب علىحلدث األول يف ما خيص اأعاله  الذي اتبع نفس اإلجراء يتبعحلدث الثالث، وفيما خيص ا
مت ’ هـو ميكـن أن يكـون التعليـقو . بلـون رمـادي واحـد، وتظليلـهتـوي علـى غـرام وحي٪ ٢٠ ئـهإثراالذي تبلغ نسبة عيار امل املشار فيه إىل

 .الرقيقتني األخرينيإثراء اآلخران اللذان ترد فيهما نسبتا ن اصفال يتغريلن و . ‘اليورانيوم كنفا�ت من رقيقةالتخلص 
كتلـة كـل منهمـا   بيـان ، مـعينديـداجلالربيليوم -البلوتونيوم يدر إىل التقرير إلظهار مص ينجديد سطرينوأخرياً، ميكن إضافة 
رمــز و . غـرام ٠,٢ تبلـغإىل أن الكتلـة  غـرام ٠,٢ الـذي تبلـغ كتلتــه وصـف املصـدر شــرييينبغـي أن و بـه.  علـى السـطر اخلـاص

 .‘من شركة النفط الذهيب مت استالم مصدرين’ على أنهالتعليق  ينصميكن أن . و Pالعنصر هو 
 الرصيدات تغري  لبيان ةاململوءالتقرير استمارة 
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 كيفية اإلبالغ عن الصادرات والواردات:   -٣التذييل 
 استمارة فارغة، وتعليمات، وسيناريو، واستمارة مملوءة

 
 :الصفحة الرئيسية لعملية تصدير
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:لصادراتاخلاصة اب ٢اخلاص حباو�ت الشحن، الصفحة  املرفق  

 

  

٧٠ 
 



 عملية استرياد:اخلاصة بالصفحة الرئيسية 

اخلاصــة  ٢صــفحة الترويســة  الـواردة يفســترياد علـى نفــس املعلومــات الاعمليــة ل ابجملموعــةاخلاصـة  ٢صــفحة ترويســة التـوي حت
 تصدير.عملية الل ابجملموعة

 .)موارد للدول( Resources for States اإللكرتونية املعنونةصفحة المن  ملئهاتعليمات ميكن حتميل هذه النماذج و و 

يف اســتخدام هــذه النمــاذج لإلبــالغ عــن الــواردات والصــادرات مــن صــغرية كميــات  بربوتوكــوالتاملرتبطــة قــد ترغــب الــدول و 
الــيت بلغــت املرحلــة املبينــة يف الفقــرة نوويــة الواد املــعــن  وكــذلك (ج)٣٤الــيت مل تبلــغ املرحلــة املبينــة يف الفقــرة املــواد 

يومـا مـن  ٣٠ التقـارير يف غضـون ميكالـة تقـدلكـن تفضـل الو و  مشرتط لواردات والصادراتعن ااإلبالغ السنوي و . (ج)٣٤
 االسترياد أو التصدير.عملية 
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 التصدير واالسترياد مللء استمارات تقاريرتعليمات 
 التصدير: - الصفحة الرئيسية

 )Shipping date( اتريخ الشحن
 سنة-شهر-يوم النسقاستخدام  •
تشمل مجيع لمن التواريخ حسب االقتضاء  جمموعةالدولة املصدرة (أو  ةاداملالذي تغادر فيه تاريخ ال اذكر •

 صادرات املبلغ عنها)ال
 )Country of final destination( بلد املقصد النهائي

 لضما�تفيما يتعلق اباملسؤولية  التالية اليت تتوىلالدولة  •
 الشحن سندات/شحنةال تسليم إشعاروجهة البلد هو ينبغي أن يكون هذا  •
 مكان اجلهة اليت تقوم ابلتحويلفيها  يوجداليت  هي الدولةالدولة عادة  هذه تكون ،خام اليورانيوم لركازةابلنسبة  •

 )Intermediate destination(s)الوسيطة (املقصد جهة (جهات) 
 عبورالدول) دولة ( •
 التسليم الدولة اليت يتم فيهاليست و  طريقعلى الهذه دول  •
 د منهايكون هناك عد ميكن أن •

 )Estimated date of arrival( لوصولل التقديريالتاريخ 
 تاريخ الوصوللأفضل تقدير  •

 )Chemical composition( الرتكيب الكيميائي
أو  ،)U3O8( اثمن أكسيد ثالثي اليورانيوم (على سبيل املثال ةادالفعلي للم هو الرتكيبينبغي أن يكون هذا  •

 ))ADU( األمونيوم ثنائي يورا�ت أو ،)UO4بريوكسيد اليورانيوم (
 )Category code (element)( عنصر)الرمز الفئة (

 Tخرى األرموز اليورانيوم الطبيعي (تشمل شارة إىل اللإل N، تكون هذه الفئة هي فيما خيص ركازة خام اليورانيوم •
 للبلوتونيوم) Pولليورانيوم املستنفد،  Dو، املثرى لليورانيوم Eوللثوريوم، 

 )Quantity of contained element (kg)( العنصر (كغم)احملتوى من كمية 
 سوب من اليورانيوماحملتوى احملهذا هو  •
من  ٪٨٤,٨ هووزن عنصر اليورانيوم ، فينبغي أن يكون اثمن أكسيد ثالثي اليورانيومهو مكافئ إذا كان الوزن  •

 مجايل.اإلمن الوزن  ٪٨٨هو  وزن عنصر اليورانيوم وفيما خيص اثين أكسيد اليورانيوم، يكونمجايل. اإلالوزن 
 تأرقام حاو�تدرج ( فيما خيص ركازة خام اليورانيوم اجملموعةدفعة/لل يرجعالرمز املمبا يف ذلك  ،حتديد اهلوية

 Identification including batch/lot reference for UOC( )ذلك أمكن إنالشحن يف مرفق 
(shipping container numbers on attachment if possible)( 

 )٢٢٧-٢٠٣ مثال، اجملموعاتالشحنة ( اليت حتتوي عليها اجملموعات حتديد هوية •
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 االسترياد: - الصفحة الرئيسية
 اتريخ االستالم

 سنة-شهر-يوم النسقم استخد •
الدولة املصدرة (أو جمموعة من التواريخ حسب االقتضاء لتشمل مجيع إىل فيه املادة  تصلالتاريخ الذي  اذكر •

 املبلغ عنها) الواردات
 بلد املنشأ

 ةادامل تر صدَّ الدولة اليت  •
 شحنلا سندات/ةالشحن إشعار يف املنشأ املبينة ه الدولة هي جهةكون هذتغي أن ينب •

 دولة (دول) العبور الوسيطة
 عبورالدول) دولة ( •
 التسليماليت يتم فيها ليست الدولة و  طريقيف الهذه دول  •
 د منهايكون هناك عد ميكن أن •

 )Date of shipment from originاملنشأ (اتريخ الشحن من 
 إرسال الشحنة، كما هو مسجل يف واثئق الشحنفيه هذا هو التاريخ مت  •

 )Chemical composition( الرتكيب الكيميائي
أو  ،)U3O8( اثمن أكسيد ثالثي اليورانيوم على سبيل املثال( ةادالفعلي للم هو الرتكيبينبغي أن يكون هذا  •

 ))ADU( األمونيوم ثنائي يورا�ت أو ،)UO4بريوكسيد اليورانيوم (
 )Category code (element)( عنصر)الرمز الفئة (

 Tخرى األرموز اليورانيوم الطبيعي (تشمل شارة إىل اللإل N، تكون هذه الفئة هي فيما خيص ركازة خام اليورانيوم •
 للبلوتونيوم) Pولليورانيوم املستنفد،  Dو، املثرى لليورانيوم Eوللثوريوم، 

 )Quantity of contained element (kg)( من العنصر (كغم)احملتوى كمية 
 سوب من اليورانيوماحملتوى احملهذا هو  •
من  ٪٨٤,٨اليورانيوم، فينبغي أن يكون وزن عنصر اليورانيوم هو إذا كان الوزن هو مكافئ اثمن أكسيد ثالثي  •

 من الوزن اإلمجايل. ٪٨٨الوزن اإلمجايل. وفيما خيص اثين أكسيد اليورانيوم، يكون وزن عنصر اليورانيوم هو 
 تحاو�أرقام تدرج ( فيما خيص ركازة خام اليورانيوم اجملموعةدفعة/لل يرجعالرمز املمبا يف ذلك  ،حتديد اهلوية

 Identification including batch/lot reference for UOC( )ذلك أمكن إنالشحن يف مرفق 
(shipping container numbers on attachment if possible)( 

 )٢٢٧-٢٠٣ مثال، الدفعاتالشحنة ( اليت حتتوي عليها الدفعات حتديد هوية •
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 ):٢الشحن (الصفحة  تاو�اخلاص حبرفق امل
يف الصـفحة الرئيسـية  عنهـا املبلـغ) batch/lot(اجملموعـة الدفعة/ربط تـ )Lot Page( موعـةاجمليف صـفحة  املقدمـةاملعلومـات 

أرقـام  بينمـاكل من الشاحن واملتلقي، بني  احلاو�ت مشرتكة  أرقام ألن. وهذا مفيد للوكالة لكل جمموعةالشحن  ةحاوي برقم
لصادرات اب املتلقيةعنها الدولة اليت تبلغ ملطابقة الواردات  تأرقام احلاو�ستخدم الوكالة وت. كذلكقد ال تكون  اجملموعات 

 .ةحناالشاليت تبلغ عنها الدولة 
 :)FREQUENCYالتواتر (

وميكــن أن تقــدم اهليئـــة . ر أكــربتــواتب تقــدمي التقـــاريرفضــل الوكالــة تولكــن  ، تقــارير الصــادرات والــواردات ســـنو�ً ميجيــب تقــد
فيمـا خيـص ارير هـذا يقلـل مـن حجـم التقـو شـركات الشـحن.  التواتر الذي تقـدمها بـهنفس التقارير ب املسؤولة عن الضما�ت

الــيت تبلــغ الصــادرات والــواردات  بــني ناســبامليف الوقــت  علــى املطابقــةســاعد الوكالــة يو  ،صــادرات متكــررة الــيت لــديهالــدول ا
 .املتلقيةوالدول  ةحناالشالدول  عنها
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 تصدير منعملية سيناريو لإلبالغ عن لمثال 
 شركة التعدين الشمالية الغربية

الدولـة إىل خـام اليورانيـوم  ركـازةدفعتـني مـن ) Northwest Mining Company(شحنت شركة التعـدين الشـمالية الغربيـة 
إىل اهليئــة املســؤولة األشــهر الثالثــة املاضــية. ويــوفر التقريــر املقــدم مــن شــركة التعــدين الشــمالية الغربيــة  خــالل )State Bء (اب

 املعلومات التالية.) State A(الدولة ألف يف  عن الضما�ت
الدولة الل خ مناألوىل  الدفعة وعربت .الدولة ابء دفعتني من ركازة خام اليورانيوم إىلرتكيز المصنع  يف آذار/مارس، شحن

، مملــوءةوزن كــل حاويــة  وأبلــغ املصــنع عــن. )U3O8وأنتجــت الــدفعتان كلتامهــا اثمــن أكســيد اليورانيــوم ( ).State C( جــيم
، كمـا هـو مبـني أد�ه، دفعـةلكـل  تأرقـام احلـاو�. وقـدمت الشـركة ةكـون فارغـتن الوزن الصايف لكل حاوية عندما فضال ع

 إىل جانب معلومات عن احملتو�ت.
 رقم الدفعة

)Batch 
Number( 

 احلاوية رقم
)Container 

Number( 

 الصايف الوزن
 )كغم(

Net 
weight 

(kg) 

 الوزن اإلمجايل
 )كغم(

Gross 
weight (kg) 

 اتريخ الشحن
Ship Date 

 جهة املقصد
Destination 

 دول العبور
Transit 
States

الدولة جيم الدولة ابء ٢٠١٢-٠٣-١٠ ١٣٤٦٨٩١٤,٨٠٣٨٩,٢٥
الدولة جيم الدولة ابء ٢٠١٢-٠٣-١٠ ١٢٥٩٦٣٤٤,٨٠٣٩٠,٣٠
الدولة جيم الدولة ابء ٢٠١٢-٠٣-١٠ ١٢٨٩٧١٥٤,٨٠٣٩١,٠٢
الدولة جيم الدولة ابء ٢٠١٢-٠٣-١٠ ١٣١٦٣٩٧٤,٨٠٣٨٩,٩٢
- الدولة ابء ٢٠١٢-٠٣-٢٠ ٢٢٠٣٩٥٧٤,٨٠٣٩٥,٨٩
-الدولة ابء٢٠١٢-٠٣-٢٢٣٤٠٩٩٤,٨٠٣٩٦,٠١٢٠
-الدولة ابء٢٠١٢-٠٣-٢٢٣٢٣٠٩٤,٨٠٣٩٧,٥٨٢٠
-الدولة ابء٢٠١٢-٠٣-٢٢٣٠٤٩٨٤,٨٠٣٩٦,٤٥٢٠
-الدولة ابء٢٠١٢-٠٣-٢١٩٣٦٥٧٤,٨٠٣٩٧,٠٥٢٠
-الدولة ابء٢٠١٢-٠٣-٢٢٣٤٠٩٨٤,٨٠٣٩٨,٠١٢٠

الـوزن الصـايف  ا�قصـ الـوزن اإلمجـايل، وهـو اليورانيـومركـازة خـام  وزنأوًال حنـدد وزن عنصر اليورانيوم يف كل حاوية، د لتحديو 
وزن العنصـــر  حنســـب، ٪٨٤,٨ اثمـــن أكســـيد اليورانيـــوم هـــي نســـبة عنصـــر اليورانيـــوم يفأن  نضـــع يف اعتبـــار�إذ و للحاويـــة. 

 ٠,٨٤٨ يف النسبة ركازة خام اليورانيوم بضرب وزن
ضـــرب وب. كغـــم ٣٨٤,٤٥=  كغـــم ٤,٨٠ – كغـــم ٣٨٩,٢٥احلســـاب  يكـــون، ١ الدفعـــةحلاويـــة األوىل يف فيمـــا خيـــص ا

 كغــم ٣٢٦,٠١ حنصــل علــى النتيجــةلتحديــد وزن اليورانيــوم ٪ ٨٤,٨ يف النســبة ركــازة خــام اليورانيــوممــن  كغــم ٣٨٤,٤٥
 إىل الوكالة. اليت تقدم اململوءةالتصدير  استمارةفيما يلي وترد . Nهو رمز الفئة لليورانيوم الطبيعي و من اليورانيوم. 
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 من االستمارة: ١الصفحة 

Pre-34(c) Material Exported from State A
الدولة ألف 

الفترة: كانون الثاني/ینایر- آذار/مارس 2012
Shipping 
date (dd-mm-
yyyy)

Country of final 
destination

Intermediate 
Destination

Estimated date 
of Arrival

Chemical 
composition

Category 
code 
(Element)

Quantity of 
Contained Element 
(Kg)

Identification including batch/lot reference (shipping container 
numbers as attachment if possible)

10-03-2012 الدولة باء الدولة جیم 15-03-2012 U3O8 N 1307.01 الدفعة 1 (4 حاویات على الصفحة)
20-03-2012 الدولة باء غیر متوفر 24-03-2012 U3O8 N 1994.66 الدفعة 2 (6 حاویات على الصفحة) 

Date:

A separate line to be used for each shipment (one date, one destination) and preferably each batch/lot.
 Use as many copies of this page as necessary.

Signature:Comments:

 

 من االستمارة: ٢الصفحة 
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 أمثلة لألحداث الشائعة يف الدول املرتبطة بربوتوكوالت كميات صغرية -٤التذييل 
 وما يرتبط بتلك األحداث من أنشطة متعلقة ابلضما�ت

 

-١احلدث   
استرياد ماكينة عالج عن 
بعد مع تدريع ابليورانيوم 
املستنفد وأجهزة تسديد 

 أشعة

-٢احلدث   
جهاز تسديد أشعة إعادة 

 واحد إىل البائع إلعادة تدويره

-٣ث حلدا  
ماكينة إىل مستشفى آخر يف الدولةحتويل   

معدات عالج عن بعد، مع تدريع ابليورانيوم املستنفد 
٦٠ -كوابلتملصدر    

 الدول على مشرتطة ٢ واحلدث ١ احلدث يف املستنفد اليورانيوم صادرات/واردات عن التقارير :١ ملحوظة
 معدلة أو أصلية صغرية كميات  بربوتوكوالت املرتبطة

 يتعلق فيما املعدل، الصغرية الكميات بروتوكول مبوجب الضما�ت، من اإلعفاء طلب ميكن :٢ ملحوظة
 إبالغ يتم فلن ومنحه اإلعفاء طلب مت وإذا .))ب(٣٦ الفقرة ،INFCIRC/153 الوثيقة( املادة هبذه

 جهاز تصدير قبل اإلعفاء تلغي أن الدولة على وجيب ،٣ احلدث يف إليها املشار التحويل عملية عن الوكالة
 .١ احلدث يف إليه املشار األشعة تسديد

اإلعالن النشاط االستمارة النشاط

اإلبالغ عن 
الواردات 

والصادرات

اإلبالغ عن الواردات 
سنویا، أو  والصادرات (

في غضون ٣٠ یوما كما 
ھو مفضَّل) ١

اإلعالن وفقا 
للمادة ٢(أ)’٣‘

تقدیم تقریر الموقع 
عن ھذا المكان 

الواقع خارج المرافق
تقریر عن المواد 

النوویة

اإلبالغ عن تغیر الرصید 
لھذا المكان الواقع خارج 
یفضل أن یكون  المرافق (
مرة في السنة على األقل) ١

نفس التقاریر كما حالة 
الحدث ١- تغیُّر الصادر 

والرصید ٢

اإلعالن بموجب 
للمادة ٢(أ)’٣‘

تقدیم إعالن الموقع 
عن المستشفى الثاني

تقریر عن المواد 
النوویة

اإلبالغ عن التغیُّر في 
الرصید للمكانین الواقعین 

خارج المرافق كلیھما 
یفضل أن یكون ذلك مرة  )

في السنة على األقل) ٣

الحدث
INFCIRC/153INFCIRC/540

١-  

٢-  

٣-  

 
 

ختزين صبغ  -٢احلدث 
 خالت اليورانيل يف املخترب

 
 

اليورانيوم هو يورانيوم 
مستنفد، أي مادة نووية مل 
تبلغ املرحلة املبينة يف املادة 

وهو أول يورانيوم ). ج(٣٤
.يتم تلقيه يف هذا املكان  

 ٥٠استرياد  -١احلدث 
غراما من صبغة خالت 

اليورانيل، يف حاويتني بكل 
.غراما ٢٥منهما   

خالل السنة،  -٣احلدث 
غرامات من  ١٠استهلكت 

.الصبغة يف العمليات  

في ما یخص المواد النوویة التي ستستھلك في العملیات، ال ینبغي طلب : ملحوظة
.إعفاء  

خمترب جمهر إلكرتوين يستخدم صبغة تباين مصنوعة من خالت 
 اليورانيل

اإلعالن النشاط االستمارة النشاط

تقریر عن 
الواردات 

والصادرات

اإلبالغ عن الواردات 
سنویا، أو  والصادرات (

في غضون ٣٠، یوما كما 
ھو مفضَّل) ١

اإلعالن بموجب 
المادة ٢(أ)’٣‘

تقدیم إعالن عن ھذا 
المكان الجدید الواقع 

خارج المرافق
تقریر عن المواد 

النوویة

اإلبالغ عن رصید 
الیورانیوم في ھذا المكان 

الواقع خارج المرافق 
یفضل أن یكون ذلك مرة  )

في السنة على األقل) ٢

تقریر عن المواد 
النوویة

اإلبالغ عن التغیُّر في 
الرصید في ھذا المكان 
الواقع خارج المرافق 

یفضل أن یكون ذلك مرة  )
في السنة على األقل) ٣

الحدث
INFCIRC/153INFCIRC/540
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لدى جتديد  -١احلدث 
خمترب، جتد جامعة معيارين 
.  من الرقائق وجهاز اختبار

ويشك املوظفون يف أنه قد 
يوجد يورانيوم، ويتصلون 

ابهليئة املسؤولة عن 
وتطلب اهليئة . الضما�ت

.إرسال صور وواثئق  

تستعرض اهليئة املسؤولة عن  -٢احلدث 
الضما�ت الصور والواثئق اليت وفرهتا 

.  وتكون املعلومات غري حامسة. اجلامعة
وترجع اهليئة إىل الصور املوجودة يف التذييل 

وتتبني أن ، ٦واجلدول املوجود يف التذييل  ٥
جهاز االختبارات غري املتلفة حيتوي على 

.كغم من التدريع ابليورانيوم املستنفد ٢٫٥  

تطلب اهليئة املسؤولة عن الضما�ت املساعدة من وزارة  -٣احلدث 
وابستخدام جهاز . اجلمارك للتعرف على املعيارين الرقائقيني

اختبارات غري متلفة، حتدد أن الرقيقتني مها من اليورانيوم املثرى بنسبة 
 .ووزن كل منهما غرام واحد٪، ٥ ٪ و٣٫٥

لدى العديد من حراس احلدود ومسؤويل اجلمارك أجهزة لتحديد طبيعة املواد : ملحوظة
وينبغي أن تضع اهليئة املسؤولة عن الضما�ت آلية للتعاون مع هذه الوكاالت أو . النووية

.  IdentiFinderTMأن حتصل على أجهزة من هذا القبيل خاصة هبا، مثل اجلهاز 
عند احلدود، فينبغي إشعار ) أو مواد مشتبه يف أ�ا نووية(فإذا مت اكتشاف مواد نووية 

 ).ساعة أو أقل ٧٢يف غضون (الوكالة فورا 

جامعة تكتشف معيارين مرجعيني لليورانيوم وجهاز اختبارات 
 غري متلفة

اإلعالن النشاط االستمارة النشاط

تقریر عن 
الواردات 

والصادرات

اإلبالغ عن الواردات 
سنویا، أو  والصادرات (

في غضون ٣٠، یوما كما 
ھو مفضَّل) ١

اإلعالن بموجب 
المادة ٢(أ)’٣‘

تقدیم إعالن عن ھذا 
المكان الجدید الواقع 

خارج المرافق
تقریر عن المواد 

النوویة

اإلبالغ عن رصید 
الیورانیوم في ھذا المكان 

الواقع خارج المرافق 
یفضل أن یكون ذلك مرة  )

في السنة على األقل) ٢

تقریر عن المواد 
النوویة

اإلبالغ عن التغیُّر في 
الرصید في ھذا المكان 
الواقع خارج المرافق 

یفضل أن یكون ذلك مرة  )
في السنة على األقل) ٣

الحدث
INFCIRC/153INFCIRC/540

 

خالل الربع  -١احلدث 
األول من السنة التقوميية، 
يقوم مصنع تركيز بتصدير 

ركازة خام اليورانيوم، اليت هي 
مادة مصدرية مل تبلغ املرحلة 

، إىل )ج(٣٤املبينة يف الفقرة 
اثنتان منها  –ثالث دول 

حائزاتن ألسلحة نووية 
وواحدة غري حائزة على 

.أسلحة نووية  

يف �اية ربع السنة، يقدم  -٢احلدث 
املصنع تقارير إىل اهليئة املسؤولة عن 

الضما�ت عن كل دفعة من ركازة خام 
.  اليورانيوم صدرت إىل كل دولة

والصادرات ليست لألغراض غري النووية 
.حتديدا  

تفحص اهليئة املسؤولة عن الضما�ت تقارير املصنع من  -٣احلدث 
حيث اتساقها مع املواصفات املنصوص عليها يف الرخصة، وتعد تقارير 

وتراجع اهليئة املسؤولة عن الضما�ت سجالت . لتقدميها إىل الوكالة
املصنع للتحقق من دقة التقارير وجلمع املعلومات إلعال�ت الربوتوكول 

فيما خيص السنة التقوميية السابقة ‘ ٥’)أ(٢اإلضايف مبوجب املادة 
).مايو/أ�ر ١٥مطلوبة حبلول (  

ميكن أن تكون ركازة خام اليورانيوم املنتجة يف مصنع الرتكيز بنقاء وتركيب مناسبني لصنع الوقود : ملحوظة
وينبغي للهيئة املسؤولة ). ج(٣٤أو إلثرائها نظري�، وتكون لذلك مادة نووية بلغت املرحلة املبينة يف الفقرة 

.عن الضما�ت ومشغِّل مصنع الرتكيز والوكالة التعاون على البت يف هذه املسألة  

تصدير ركازة خام اليورانيوم عمليات  

اإلعالن النشاط االستمارة النشاط
ینبغي أن تكون كل عملیة تصدیر 

خاضعة للحصول على إذن أو 
ترخیص من الدولة. ١

تقریر عن 
الصادرات 
والواردات

إبالغ الوكالة بالصادرات. ویجب 
اإلبالغ عن الصادرات الموجھة 
إلى الدول غیر الحائزة ألسلحة 

نوویة؛ أما الصادرات الموجھة إلى 
الدول الحائزة ألسلحة نوویة فیجب 
اإلبالغ عنھا إذا كانت الدلة مشتركة 

في مخطط اإلبالغ الطوعي، 
ویرجى اإلبالغ عنھا إذا كانت 

الدولة غیر مشاركة فیھ. ٢

یقدم بحلول ١٥ 
مایو عن السنة  أیار/

التقویمیة السابقة

اإلعالن عن القدرة 
اإلنتاجیة السنویة لمصنع 

التركیز ومكانھ وحالتھ 
التشغیلیة.

تقریر عن المواد 
النوویة

فحص سجالت المصنع للتحقق من 
التقاریر المقدمة عن الصادرات 

ولجمع المعلومات لإلعالن الخاص 
بالبروتوكول اإلضافي. ٣

الحدث
INFCIRC/153INFCIRC/540
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 الرقابية اتإنشاء مشروع تعاون تقين لتطوير القدر  -٥التذييل 

مــــن أجــــل احلصــــول علــــى التــــدريب لوكالــــة ل لتعــــاون التقــــينااملشــــاركة يف بــــر�مج يف قــــد ترغــــب الــــدول األعضــــاء يف الوكالــــة 
يف  تقرتحهـا دولـة واحـدة وتنفـذوطنيـة (تكـون مشـاريع التعـاون التقـين  وميكـن أن. الرقابية اتاملساعدة يف جمال تطوير القدر و 

(تشـمل أكثـر  ةأقاليميـأو  ،)مـا عدة دول يف منطقـة وتنفذ مبشاركة، واحدة أو أكثرتقرتحها دولة إقليمية (أو تلك الدولة)، 
 ن تشارك يف املشاريع األقاليمية.عضاء يف الوكالة أاأل غريلدول وجيوز لطقة واحدة). من من

تصــال الا كجهــة عــن العمــلشــخص مســؤول  وهــو ،اتصــال وطــين مســؤول الــدول املشــاركة يف مشــاريع التعــاون التقــين تعــنيِّ و 
 اتاقـرتاح مشـروع لتطـوير القـدر  تعتـزم الضما�تهيئة مسؤولة عن  تإذا كانو . التعاون التقين الرئيسية للدولة جلميع مسائل

إذا فـهـذا الشـخص. االقـرتاح مـع وتنسـيق عمليـة تقـدمي  لدولةل وطينالتصال الا مسؤولد يحتديف خطوة أوىل فتتمثل  الرقابية
بكتابـة الوكالـة  عنـه مـن ابالستفسـار أن تقـوم اهليئـة املسـؤولة عـن الضـما�تيمكن فمعروفا  وطينالتصال الا مسؤولمل يكن 
 الدولة.يف ضما�ت ال املسؤول القطري عنأو إىل  .official.mail@iaea.org العنوان بريد إلكرتوين إىلرسالة 

واعيـــد املعـــن و للوكالـــة، لتعـــاون التقـــين إىل بـــر�مج اديـــدة اجلحـــات اقرت االتقـــدمي عمليـــة  عـــنعلـــى معلومـــات  االطـــالعميكـــن و 
يتبــع و  .http://tc.iaea.org/tcweb/participation/default.asp املوقــع اإللكــرتوين علــى العنــوانيف لتقــدميها، النهائيــة 

نجــاح ل نضــرور�ت املناســب يــوقتاليف اثئــق الو  وتقــدميالتخطيط الفعــال فــ ومــن مثبــر�مج التعــاون التقــين دورة مــدهتا ســنتان، 
 للمشروع.تنفيذ 

األنشــطة وتقــديرات و . الرقابيــة اتروع وطــين أو إقليمــي لتطــوير القــدر اقــرتاح ملشــ جملموعــة واثئــقيف هــذا التــذييل مثــال  ويــرد
مســتمدة مــن تقــديرات مــن اقرتاحــات املشــاريع تضــمن كــل اقــرتاح يينبغــي أن و ؛ وحســب التكلفــة الــواردة يف املثــال توضــيحية

 ف.يلاتقدير التكلمقبولة دوليا أخرى أساليب مستمدة من حساب التكاليف على أساس النشاط أو 

 امناسـبيكـون ح ا قـرت اإعداد مشروع  على اهليئة املسؤولة عن الضما�تالدولة مسؤول االتصال الوطين يف ساعد يأن  وميكن
 الحتياجات تلك الدولة واملنطقة.
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 الرقابية  اتلدعم تطوير القدر  شروعملمثال 
 تنفيذ الضما�تجمال يف 

شروع، امل هبا تشكيليتم  ية اليتكيفلل يوفر احملتوى مثاالو مشروع ومهية. لل(املعلومات الواردة يف هذا املثال 
 شروع، وهيكل جداول ختطيط املشروع.)املح ا قرت امستوى التفصيل املناسب يف و 

 XXXXXفهوم: رقم امل
ــوان   الــيت لــديها الــدوليف  ،املــواد النوويــة واملراقبــة واإلبــالغ وحصــر علــى الرتخــيصالنوويــة  الرقابيــةتعزيــز قــدرات اهليئــة  :العن

 كميات حمدودة من املواد النووية.
   :ةلغة األصليابلالعنوان 

 XXXرقم املشروع: 
 إقليمي): وطين (أو نوع املشروع

 عضو: دولة مقدم من
 لطوارئل والتصديلتأهب واملتعلقة ابالقانونية واحلكومية  البنيات األساسية – ٠٩: جمال النشاط

 ٢: )اإلمجايل مدة املشروع (عدد السنوات
 ٠١-٠١-٢٠١٢ مدة املشروع (اتريخ البدء):

 الرقابيــة اهليئــةبتعزيــز قــدرات  XXXXXXXالســلمي للمــواد النوويــة يف و  اآلمــن واملــأمونيف االســتخدام  املســامهة: اهلــدف
 .هاواإلبالغ عن لمواد النووية واألنشطة النوويةلفعالة الملراقبة على ا

يف التطبيقات  مستخدم يورانيوم مستنفدأساساً هو واد النووية، و امل رصيدا منحاليا  XXXXXXX: متتلك بيان املشكلة
ع األنشــطة حتســبا لتوسـو تعــدين اليورانيـوم. يف القيـام بنظـر بنشــاط تستكشـاف اليورانيــوم و اب وهـي تضــطلع، والصــناعية الطبيـة

علــى و  وتنظيمهــا الرقــايب توســيع قــدراهتا علــى مراقبــة األنشــطة النوويــةإىل  XXXXXتــاج حتة الدوليــة، النوويــة والتجــارة النوويــ
 ،واد النوويــةواردات املــصــادرات و  ســوىالنوويــة  الرقابيــةاهليئــة ال ترصــد حاليــا و اإلبــالغ عــن املــواد النوويــة واألنشــطة النوويــة. 

ابلتوســع النــووي  ةتعلقــاملديــدة اجلســؤوليات متثــل امل . ولــذلكاملمكنــة أنشــطة تعــدين اليورانيــومتنســق مــع وزارة الطاقــة بشــأن و 
حتــد� كبــريا  تشــكلمهمــة  هوتصــدير منتجاتــاليورانيــوم  منــاجم تشــغيلواملراقبــة وعمليــات التفتــيش خــالل  ابلرتخــيصوأيضــا 
 والرتخيص الرقايب االضطالع ابلتطوير علىالتدريب، واملساعدة  حتتاج إىلواليتها، الرقابية يئة اهلذ تنفولكي الرقابية.  للهيئة

إقامــة البنيــة التحتيــة  علــىاملســاعدة إىل الصــناعات ذات الصــلة، و  وتوعيــة، الــوطينعلــى الصــعيد  الرصــد/عمليــات التفتــيشو 
، مبـا يف ذلـك القـدرة علـى يـةقـدرات التحليلاليف هـذا الصـدد تطـوير  مـن املهـم أيضـاو املعلومات. و التصاالت ادارة إلالالزمة 

 احلاســوبيةرمــوز ال، فضــال عــن IdentiFinderTMابســتخدام أداة مثــل  الــيت يــتم ضــبطها،املــواد املشــعة  التعــرف علــى طبيعــة
 ومجع املعلومات واإلبالغ عن املواد النووية واألنشطة ذات الصلة. اتمن اإلشعاع والوقاية ناماملستخدمة لتحليل األ

الـــرب�مج  يف إطــار الرقابيــة مدرجــة اتالــروابط مــع إطــار الــرب�مج القطــري و/أو خطــط التنميـــة الوطنيــة: تنميــة القــدر 
 .XXXX XX XXيف  عليه عيوقالذي مت الت، XXXXXXX لـالقطري 

 الـيت أنشـئتبنشـاط يف الشـبكات اإلقليميـة  XXXXXX شـاركت: احلاجـةهـذه اجلهود القطرية السابقة واحلاليـة ملعاجلـة 
 الرقـايب تركـز علـى هـذا اجلانـب مـن التنظـيمالـيت وطين الـصـعيد الاملسـاعدة علـى  بيـد أنالنـووي الفعـال. الرقـايب لدعم التنظـيم 

 منها. تقدَّمأو  و من الوكالةدول أخرى أطلب يف املاضي من تُ مل النووي 
 شـىت تتناوهلـااملشـاركة يف أنشـطة جـرت : النشـاطإىل البلـد مـن الوكالـة يف املاضـي واحلاضـر يف نفـس جمـال  املقـدم دعمال

، واإلدارة البيئيــة، اتمــن اإلشــعاع الوقايــةالنوويــة، مثــل  ابلرقابــة اثنــو� تتصــل اتصــاالمشــاريع التعــاون التقــين اإلقليميــة الــيت 
 الوكالة يف هذا اجملال احملدد.من مساعدة  تقدممل  إال أنهواستخدام التقنيات النووية يف جمال الطب. 
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 غري متوفر: دور التكنولوجيا النووية
 املعيَّنــةخربهتــا يف حتديــد األنشــطة علــى  XXXXXX الرقابيــة يفيئــة اهلالوكالــة مــوظفي ُتطلــع مــن املتوقــع أن : دور الوكالــة

 والبعثــات الدراســيةلــز�رات العلميــة لالوكالــة  نحن نعــول علــى دعــمفــالالزمــة لتحقيــق أهــداف املشــروع. وعــالوة علــى ذلــك 
 XXXXX يف عقــدتوطنيــة الــيت الالتدريبيــة الــدورات عمــل و ال دعمهــا حللقــاتفضــال عــن  ،يف اخلــارج نظمالــيت تــ ألخصــائيينا

، النـووييف اجملال  واإلبالغ والرتخيص ابلرقابةاملتعلقة  الرقايب لتنظيمل األساسيةالبنية إلنشاء  الضرورية عيضاخمتلف املو  حول
صـول تسـهيل احل مـنالوكالـة تـتمكن نتوقع أيضـا أن  فنحن الدولية. وأخريا ملمارسات اجليدةالوكالة وا إرشاداتمع  يتسقمبا 
الربجميـــة اخلاصـــة إبعـــداد إعـــال�ت الربوتوكـــول النوويـــة، مثـــل  الرقابيـــةيف األنشـــطة  الـــيت تســـتخدماملتخصصـــة  يـــاتجملـــى الرب ع

لشــراء املعــدات الالزمــة إلقامــة  وأن ترتــب، )RAIS( نظــام معلومــات اهليئــات الرقابيــة) و Protocol Reporterاإلضــايف (
 احلاسـوبية لشـبكاتلتقـارير، وال شفراملنقل الو  ،بياسو احل حمطات عملاملعلومات، مثل و التصاالت ادارة إل األساسيةالبنية 
 احمللية.

. الوطنيــة النوويــة اهليئــة الرقابيــة: املؤسســة النظــرية الرئيســية: الــوطينعلــى الصــعيد /أصــحاب املصــلحة ةنظري الاملؤسســات 
 مهــارات املــوظفنيســريكز املشــروع يف املقــام األول علــى تطــوير . أصــحاب املصــلحة: XXX XXXXالشــخص املســؤول: 

 واإلبــــالغ باشــــرة عــــن مراقبــــة املــــواد النوويــــة، الــــذين يتحملــــون املســــؤولية املتقنيــــة للهيئــــة الرقابيــــةالدارة مســــؤويل اإلو  التقنيــــني
 والرتخيص.
، XXXXXXيف عــن االجتــاه املســتقبلي للتنميــة النوويــة  ون، وصــناع القــرار املســؤولاهليئــة الرقابيــة: نو ن النهــائيو املســتخدم

 .هافي ويعملون مناجم اليورانيوم يعيشون يف حميط ومن
 اتبعـةخـربة  ذات هيئات رقابيةهناك إمكانية للتعاون مع و يف هذه املرحلة.  مت حتديدهم ونإضافي ماحنونوجد ي: ال الشراكة

 شـروطأو  أمثلـة للـوائحأو  يـةلـوائح منوذجوالخـدمات اخلـرباء و التـدريب هذه اهليئات بتـوفري هم اميكن أن تسو بلدان أخرى؛ ل
 ).نيالنووي للرقابينيلشبكات اإلقليمية املثال، ا على سبيلإجراءات الرتخيص (و 

 ١٢ يف اهليئـة الرقابيـةقسـام ذات الصـلة األمـوظفي يبلـغ عـدد  ،: يف الوقـت الـراهناملاديـة واملـوارد البشـرية األساسـيةالبنية 
 أشخاص أثناء تنفيذ الرب�مج. يزدادوا بـأربعةموظفا. ومن املتوقع أن 

 رغري متوف: االعتبارات البيئية
 مـن املشـاركني، والنسـاء علـى السـواءل المشروع من الرجـلن و ن النهائيو املستخدمسيكون : اعتبارات املساواة بني اجلنسني

 .XXXXX الرقابية لـاهليئة  الذي تضطلع به الرقايبيف العمل 
 غري متوفر: لألمان األساسية الرقابيةالبنية 

املتعلقــة مبراقبــة املــواد النوويــة واألنشــطة  الرقابيــةملســؤوليات اب للوفــاء امســتعدة جيــداهليئــة الرقابيــة تكــون  لكــي: إدارة املخــاطر
 ،مـوارد ماليـة إضـافية وهي حتتاج إىلطفيفة.  ة عددهم ز�دةوز�دنيني تقال اتدريب موظفيه إىل، حتتاج هاواإلبالغ عن النووية

الـذي قـد  ، األمرهذا القرار أن يؤجل اختاذميكن  ،املالية القيود وبسببقرار إجيايب من احلكومة يف هذا الصدد.  رهنا ابختاذ
 .ني، سيتم يف إطار املشروع تدريب املوظفني احلاليقرارهذا ال يتخذ وإىل أنيطيل فرتة تنفيذ املشروع. 

 املعيَّنـــةلبــات لــوائح جديـــدة حتــدد املتط وستوضــع؛ التــابعني للهيئـــة الرقابيــةســيتم تــدريب املـــوظفني الفنيــني  -: االســرتاتيجية
الطـــيب والصـــناعي. وســـيتم  نيلنوويـــة املســـتخدمة يف القطـــاعملنـــاجم اليورانيـــوم، ولإلبـــالغ عـــن املـــواد ا الـــرخصللحصـــول علـــى 

مــن  والوقايــةواألمــن  واألمــان والرقابــة اإلبــالغ ميــادين تشــملمســتخدمي املــواد النوويــة يف توعيــة جمــال تــدريب املــوظفني يف 
آليــة لتبــادل  وستُنشــأ -أخــرى يف املنطقــة؛ بلــدان تابعــة لكثــر خــربة الاأل اهليئــات الرقابيــةعــاون مــع الت وســيعزَّز. اتاإلشــعاع

 املمارسات اجليدة.
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لتبــادل  ةالنوويــ ابلرقابــة املعنيــنياجتماعــات منتظمــة مــع أصــحاب املصــلحة اآلخــرين يف احلكومــة ســتعقد : ترتيبــات التنفيــذ
مثلـي اإلدارات املعنيـة ستعقد أيضا اجتماعـات منتظمـة مل، ويف إطار اهليئة الرقابيةومناقشة الصعوابت واقرتاح احللول.  اآلراء

ملناقشـــة وذلـــك  ات،مـــن اإلشـــعاع والوقايـــةومراقبـــة الصـــادرات  واألمـــن ومحايـــة البيئـــة األمـــانمثـــل  ،يف اجملـــاالت ذات الصـــلة
 د النووية.مستخدمي املواالتطورات الراهنة وتوعية 

ـــالغ  ـــةيئـــة اهلإدارات جتماعـــات منتظمـــة ملختلـــف ممثلـــي اال: خـــالل احملـــرز التقـــدمعـــن الرصـــد واإلب ـــادل ، الرقابي ســـيتم تب
اجلـاري  يـةالتدريب الراهنـة للـدوراتاحلالة  كما سيتم عرض الرقابية،يئة اهل موظفيديدة لتدريب اجلفرص ابلاملعلومات املتعلقة 

 .تنفيذها
؛ ومـن العمـل وحلقـاتمتويـل الـدورات التدريبيـة أن تتـوىل بلـدان أخـرى وميكـن  يـورو (الوكالـة). ٦٥ ٠٠٠ :ميزانية املشـروع

 تلك املتوقعة يف هذه اخلطة. عالوة على العمل وحلقاتالدورات التدريبية هذه  تعقداملتوقع أن 

 التمويل األساسي
 اجملموع (ابليورو) االشرتاءمكو�ت  (ابليورو) مكو�ت تنمية املوارد البشرية السنة

 االجتماعات/ اخلرباء (ابليورو)
 حلقات العمل

البعثات 
 الدراسية

الز�رات 
 العلمية

الدورات 
 التدريبية

اجملموع 
 الفرعي

العقود  املعدات
من 
 الباطن

اجملموع 
 الفرعي

٣٥ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٠ ١٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠ ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ٢٠١٢ 
٣٠ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠ ٥ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٠ ١٠ ٠٠٠ ٠ ١٠ ٠٠٠ ٢٠١٣ 

 مساحة شاغرة

 متويل مشاريع احلاشية (أ)
 اجملموع (ابليورو) مكو�ت االشرتاء (ابليورو) مكو�ت تنمية املوارد البشرية السنة

 االجتماعات/ اخلرباء (ابليورو)
 حلقات العمل

البعثات 
 الدراسية

الز�رات 
 العلمية

الدورات 
 التدريبية

اجملموع 
 الفرعي

العقود  املعدات
من 
 الباطن

اجملموع 
 الفرعي

٦٥ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ ٠ ٠ ٥٠ ٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠١٣ 
 ٢٠١٢السنة األوىل لالعتماد: 
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 مصفوفة اإلطار املنطقي

  عنصر التصميم املؤشر وسيلة التحقق االفرتاضات
التزام احلكومة 
ابلرقابة الفعالة 

املواد الستخدام 
 .النووية

إصدار الرتاخيص 
ملستخدمي املواد 

النووية، وإقامة اإلطار 
الرقايب املوسع، 

وتقدمي اللوائح وما 
يتصل هبا من 

إجراءات إىل الوكالة 
 .الستعراضها

يوجد اإلطار الرقايب 
الالزم والقدرات الالزمة 

لتمكني اهليئة الرقابية من 
االضطالع مبسؤولياهتا 

اد عن الرتخيص ابملو 
النووية وحصرها ومراقبتها 

 واإلبالغ عنها.

يف  ز�دة أداء وقدرة اهليئة الرقابية
XXXX  على االضطالع بواجباهتا

املتعلقة حبصر املواد النووية 
 .ومراقبتها، والرتخيص، واإلبالغ

 النتيجة

توفري موارد مالية 
إضافية، من احلكومة 

أو من خالل مجع 
الرسوم من املرخص 

املوظفني  هلم، لز�دة
 الفنيني للهيئة الرقابية.

تقرير البعثة ذو 
 الصلة.

إنشاء البنية األساسية 
الرقابية، وعلى سبيل 
املثال نظام اإلدارة، 

والنهج الرقايب، وخطة 
وضع اللوائح واإلرشادات 

 واإلجراءات.

تعزيز اإلطار التنظيمي للرقابة  – ١
 النووية واإلبالغ.

 الناتج

تنفيذ خطة تنمية 
 املوارد البشرية.

وجود مسودة خطة لتنمية  واثئق اهليئة الرقابية.
املوارد البشرية لدى اهليئة 

 الرقابية.

اعتماد خطة لتنمية املوارد  - ٢
البشرية املرتبطة ابملهام الرقابية 

 اخلاصة مبراقبة املواد النووية.
االحتفاظ ابملوظفني 
املدربني واضطالعهم 

ابألنشطة الرقابية 
 الصلة.ذات 

تدريب املوظفني يف اجملاالت  – ٣ اكتمال التدرب. تقارير التدريب.
املتصلة حبصر املواد النووية ومراقبتها 

 واإلبالغ عنها.

قيام اهليئة الرقابية 
ابستخدام نظام 

معلومات اهليئات 
الرقابية، وتقدمي 

التقارير من جانب 
 املرخص هلم.

علومات تركيب نظام م واثئق اهليئة الرقابية.
اهليئات الرقابية واكتمال 

التدريب على 
استخدامها. وضع 

إجراءات لإلبالغ من 
 جانب املرخص هلم.

وضع نظام معلومات اهليئات  ١-١
الرقابية ومتطلبات اإلبالغ من 

 جانب املرخص هلم.

 النشاط

توفُّر واثئق  اعتماد النهج الرقايب.
السياسات 

ومسودات اللوائح 
واإلرشادات 
 واإلجراءات.

انعكاس النهج املوسع يف 
 اإلطار الرقايب.

توسيع األساس الرقايب  ٢-١
لإلبالغ عن املواد النووية واألنشطة 

النووية. وضع نظام تعقب املواد 
 النووية

تواُفق خطة تنمية 
املوارد البشرية مع 
األنشطة الالزمة 

ملراقبة املواد النووية 
 واإلبالغ عنها.

وجود مسودة خطة تنمية  الرقابية.واثئق اهليئة 
 املوارد البشرية.

وضع مسودة خطة تنمية  ١-٢
املوارد البشرية املرتبطة ابملهام 

 الرقابية.

املوظفون املدربون 
ينفذون النهج الرقايب 

 املوسع.

تدريب املوظفني يف اجملاالت  ١-٣ إجناز تدريب املوظفني. تقارير التدريب.
لقة مبراقبة املواد التنظيمية احملددة املتع

 النووية واإلبالغ عنها.
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  عنصر التصميم املؤشر وسيلة التحقق االفرتاضات
 اخلبري متاح.

 
خبري يستعرض إجراءات  ١-١-١ عقد اجتماع اخلبري. واثئق الوكالة.

اإلبالغ احلالية وحالة اهليئة الرقابية 
 وإدارة املعلومات.

 املدخالت

املوظفون املناسبون 
حيضرون حلقة العمل 

وينفذون عمليات 
التعقب واإلبالغ 

 احملسَّنة.

حلقة عمل حول اإلبالغ  ١-٢-١ إجناز حلقة العمل. واثئق الوكالة.
عن املواد النووية ومراقبتها ونظام 

 الدولة لتعقب املواد النووية.

 

قيام املوظفني 
املناسبني ابستخدام 

املعدات يف 
 التطبيقات املقصودة.

الالزمة إلدارة املعدات  ٣-٢-١ شراء املعدات وتركيبها. واثئق الوكالة.
 املعلومات واالتصاالت.

 

اخلبري متاح. الوصول 
إىل املعلومات الالزمة 
واألشخاص الالزمني 

 يف اهليئة الوطنية.

خبري يستعرض  ١-١-٢ عقد اجتماع اخلبري. التقرير.
االحتياجات من املوارد البشرية مع 
اهليئة الرقابية ويوصي ابإلجراءات 

 املناسبة.

 

حلصول اخلبري متاح؛ ا
على املعلومات 

الالزمة واملوظفني 
 الالزمني.

اخلبري يتابع تنفيذ  ٢-١-٢ عقد اجتماع اخلبري. التقرير.
 التوصيات.

 

حتديث التقييم الذايت 
والعمل 

ابالستنتاجات يف 
التحضري لبعثة 

 املساعدة

عقد االجتماع  تقرير االجتماع.
 التحضريي.

االجتماع التحضريي  ١-١-٣
املرتبطة بربوتوكوالت كميات للدول 
 صغرية.

 

  البعثة. ٢-١-٣ أجناز البعثة. واثئق الوكالة. اخلرباء متاحون.
دورة تدريبية وطنية حول  ٣-١-٣ عقد الدورة التدريبية. واثئق الوكالة. توافر املتدربني.

الرقابة والرتخيص واإلبالغ يف اجملال 
 النووي.

 

حلقة عمل وطنية حول  ٤-١-٣ عقد حلقة العمل. الوكالة.واثئق  توافر املشاركني.
تقييم طلبات احلصول على 

الرخص، وعمليات التفتيش، 
 والتوعية.
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 املراجع

الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيكل ومضمون االتفاقات اليت تعقد بني الوكالة والدول مبوجب معاهدة عدم انتشار  ]١[
 ).٢٠١٥، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (INFCIRC/153األسلحة النووية، الوثيقة 

) املعقود(ة) بني الدولة(الدول والوكالة الدولية للطاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بروتوكول منوذجي إضايف لالتفاق(ات ]٢[
 ).١٩٩٨، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (INFCIRC/540 (Corrected)الذرية من أجل تطبيق الضما�ت، الوثيقة 

[3] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Guidance for States Implementing 
Comprehensive Safeguards Agreements and Additional Protocols, IAEA Services Series No. 21, 
IAEA, Vienna (2012). 

، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، INFCIRC/140الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،  ]٤[
 ).١٩٧٠فيينا (

، املرفق ابء من الوثيقة منطي لربوتوكول متعلق ابتفاق معقود نصالوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]٥[
GOV/INF/276/Mod.1) ٢٠٠٦، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا.( 

 نص منطي لربوتوكول متعلق ابتفاق معقود على أساس املرفق ألف ابلوثيقةالوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]٦[
GOV/INF/276 الوثيقتان ،GOV/INF/276/Mod.1و ،GOV/INF/276/Mod.1/Corr.1 واملرفق ابء واملرفق ابء من ،

 ).٢٠٠٦، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (GOV/INF/276/Mod.1الوثيقة 
 ).٢٠١١تنفيذ التشريعات، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا ( –كارلتون ستويرب، كتيب عن القانون النووي  ]٧[

[8] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Training the Staff of the Regulatory 
Body for Nuclear Facilities: A Competency Framework, IAEA-TECDOC-1254, Vienna (2001). 
http://www-ns.iaea.org/downloads/ni/training/rgbd_trg.pdf 
[9] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Workforce Planning for New Nuclear 
Power Programmes, IAEA Nuclear Energy Series NG-T-3.10, Vienna (2011). 
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1477_web.pdf 

، الوكالة الدولية ١٩٨٩يسمرب كانون األول/د  ٢٨الوكالة الدولية للطاقة الذرية، النظام األساسي، بصيغته املعدلة حىت  ]١٠[
 ).١٩٨٩للطاقة الذرية، فيينا (

[11] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Letter from the IAEA Secretariat to 
Member States regarding exempted nuclear material, M1-24, IAEA, Vienna, 4 July 2000. 

 من الربوتوكول ٣و  ٢مبادئ توجيهية وشكل إلعداد وتقدمي اإلعال�ت مبقتضى املادتني الوكالة الدولية للطاقة الذرية،  ]١٢[
 ).٢٠٠٥من سلسلة اخلدمات، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا ( ١١، العدد رقم النموذجي اإلضايف التفاق الضما�ت

Unless a link is provided, the above documents can be downloaded from the Resources for States 
webpage at http://www.iaea.org/Safeguards. 
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 القائمة الببلوغرافية

، INFCIRC/9/Rev.2الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، اتفـــاق امتيـــازات وحصـــا�ت الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة، الوثيقـــة 
 .)1967الذرية، فيينا، (الوكالة الدولية للطاقة 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, IAEA Safeguards Glossary, International 
Nuclear Verification Series No.3, IAEA, Vienna (2003). 

يتعلـق  بيـة فيمـاعـدم انتشـار األسـلحة النوويـة واألمـن النـووي: نظـرة عامـة علـى املتطلبـات الرقاالوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، 
 ).٢٠٠٦، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا (ابلدول اليت لديها مواد وأنشطة نووية حمدودة

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, ISSAS Guidelines, Service Series 13, IAEA, 
Vienna (2005).  

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/svs_013_web.pdf-http://www 

كارلتون ستويرب، أليك ابير، نوربرت بلتزر، فولفرام تو�اوزر، كتيب عن القانون النووي، الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، فيينـا 
)٢٠٠٦.( 

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1160a_web.pdf-http://www 
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 التعاريف

[بتعـديالت طفيفـة] أد�ه  مدرجـةهـي و  INFCIRC/540و INFCIRC/153 (Corr.) الوثيقتني يفمعرَّفة مصطلحات  هناك عدة
ــــةالصــــادر عــــن ضــــما�ت مصــــطلحات الر مســــرد يــــوفِّ و . لتســــهيل االطــــالع عليهــــا متعلقــــة تعــــاريف ملصــــطلحات أخــــرى  )١٥(الوكال

 .INFCIRC/540و INFCIRC/153 (Corr.) الوثيقتنييف  ومل يدرج هنا سوى املصطلحات املعرَّفةلضما�ت؛ اب

 التعريف املرجعي املصطلح
نقطة قياس اب يف يعاجل بوصفه وحدة ألغراض احلس املواد النوويةتعين "الدفعة" جزءا من  الدفعة

، وحيدَّد تركيبه وكميته مبجموعة فردة من املواصفات أو املقاييس. وميكن أن تكون رئيسية
 فيها على شكل سائب أو حمتواة يف عدد من البنود املنفصلة. املواد النووية

 
 العهدة الدفرتية [أو

الرصيد الدفرتي] ملوقع 
 لقياس املواد

 

لذلك املوقع،  جرد ماديتعين اجملموع اجلربي ألحدث  "العهدة الدفرتية" ملوقع قياس املواد
 اليت طرأت منذ مت القيام بذلك اجلرد. تغريات العهدةمضافة إليه مجيع 

املرفق املغلق، أو املكان 
املغلق الواقع خارج املرافق 

 ايف)(الربوتوكول اإلض

، يعين املنشأة اليت أوقفت فيها املكان املغلق الواقع خارج املرافق، أو املرفق املغلق
لكن مل يتم إخراجها من اخلدمة، أو املكان الذي مت  املواد النوويةالعمليات وأزيلت منها 

 فيه ذلك.
 

املرفق الذي مت إخراجه من 
اخلدمة، أو املكان الواقع 

خارج املرافق الذي مت 
إخراجه من اخلدمة 

 (الربوتوكول اإلضايف)
 

من  أو املكان الواقع خارج املرافق الذي مت إخراجه، املرفق الذي مت إخراجه من اخلدمة
، يعين املنشأة اليت مت فيها إزالة أو إبطال مفعول اهلياكل املتبقية واملعدات الالزمة اخلدمة

مل يعد من املمكن استعماهلا يف الستخدامها حبيث يتعذر استعماهلا يف اخلزن وحبيث 
 أو معاجلتها أو استخدامها، أو املكان الذي مت فيه ذلك.املواد النووية مناولة 

. النووية املوادهو وحدة خاصة تستخدم يف تطبيق الضما�ت على  "الكيلوغرام الفعال" الكيلوغرام الفعال
 ويتم الوصول إىل كمية الكيلوغرامات الفعالة أبن يؤخذ:

 حالة البلوتونيوم، وزنه ابلكيلوغرامات؛ يف ) أ(
)، وزنه ٪١( ٠,٠١مبا يعادل أو يفوق  ويف حالة اليورانيوم املثرى ) ب(

 ابلكيلوغرامات مضرواب مبربع إثرائه؛
 ٠,٠٠٥ولكن أبكثر من ) ٪١( ٠,٠١(ج)   ويف حالة اليورانيوم املثرى أبقل من 

 ؛٪٠,٠٠٠١) وزنه ابلكيلوغرامات مضرواب بـ٪٠,٥(
) أو أقل، وحالة ٪٠,٥٩٥( ٠,٠٠٥بـ املثرى املستنفد يف حالة اليورانيومو (د)   

 .٪٠,٠٠٠٠٥الثوريوم، وزنه ابلكيلوغرامات مضرواب بـ
 

)١٥( IAEA Safeguards Glossary  طبعة)وليسـت هلـذه الوثيقـة أي صـفة ٢٠٠٣من سلسلة التحقق النـووي الـدويل، فيينـا ( ٣)، العدد رقم ٢٠٠١ .(
قانونيـــة، ولـــيس مقصـــودا منهـــا أن تكـــون أساســـا للتقاضـــي بشـــأن مشـــاكل التعريـــف الـــيت قـــد تنشـــأ خـــالل التفـــاوض أو يف تفســـري اتفاقـــات الضـــما�ت أو 

 إلضافية.الربوتوكوالت ا

                                                      



 التعريف املرجعي املصطلح
إىل  ٢٣٥-واليورانيوم ٢٣٣-" تعين نسبة الوزن اإلمجايل لنظائر اليورانيومنسبة اإلثراء" نسبة اإلثراء

 الوزن الكلي لليورانيوم حمل اإلثراء.
 يعين: املرفق املرفق

مفاعال، أو مرفقا حرجا، أو حمطة حتويل، أو وحدة صناعية، أو وحدة  ) أ(
 إعادة معاجلة، أو وحدة لفصل النظائر، أو وحدة خزن منفصلة؛ 

بكميات تزيد على   مواد نوويةأو أي موقع من املعتاد أن تستخدم فيه  ) ب(
 كيلوغرام فعال واحد.

اليورانيوم الشديد اإلثراء 
 ضايف)(الربوتوكول اإل

يف املائة أو أكثر من نظري  ٢٠يعين اليورانيوم الذي حيتوي على  اليورانيوم الشديد اإلثراء
.٢٣٥-اليورانيوم  

تغريُّ العهدة [أو تغري 
 الرصيد]

 املواد النوويةالدفعات، يف كمية  يعين ازد�دا أو نقصا�، حمسواب بعدد تغري العهدة
 التغري ميكن أن ينطوي على واحد من العوامل التالية:. وهذا موقع جلرد املواداملوجودة يف 

 :حاالت االزد�د ) أ(
 استرياد؛‘ ١’
أو من  مواقع أخرى جلرد املوادورود كميات من مصدر داخلي: إما من ‘ ٢’

نشاط غري خاضع للضما�ت (غري سلمي) أو يف حلظة بدء تطبيق 
 الضما�ت؛

 مفاعل؛إنتاج نووي: إنتاج مواد انشطارية خاصة يف ‘ ٣’
رفع اإلعفاء، أي العودة إىل تطبيق ضما�ت على مواد نووية كانت ‘ ٤’

 معفاة منها يف السابق نظر إىل وجه استخدامها أو إىل كميتها.
 :حاالت النقصان ) ب(

 تصدير؛‘ ١’
؛ أو شحنات مواقع أخرى حلساب املوادشحن إىل الداخل: شحنات إىل ‘ ٢’

 سلمي)؛من أجل نشاط غري خاضع للضما�ت (غري 
عن طريق حتويلها إىل عنصر آخر (أو أكثر)  مواد نوويةاستهالك: فقدان ‘ ٣’

 أو نظري آخر (أو أكثر) بفعل تفاعالت نووية؛
قيست، أو قدرت على أساس  مواد نوويةفضالت مقيسة مستبعدة: ‘ ٤’

قياسات، مث وجهت إىل أغراض أخرى حبيث مل تعد تصلح لالستخدام 
 النووي؛

تولدت على أثر املعاجلة أو على أثر  مواد نوويةبقاة: فضالت مست‘ ٥’
 حادث يف التشغيل، واعتربت غري قابلة لالستصالح مؤقتا ولكن احتفظ هبا؛

من الضما�ت نظرا إىل وجه استخدامها أو   مواد نوويةإعفاء: أعفاء ‘ ٦’
 كميتها؛

 على نووية موادوجوه فقدان أخرى، كالفقدان بفعل حادث (أي فقدان ‘ ٧’
غري عمد، ولكن على حنو ال سبيل معه إىل اسرتجاعها، بنتيجة حادث 

 تشغيلي) أو السرقة.
املكان الواقع خارج املرافق 

 (الربوتوكول اإلضايف)
، أو مكان ال ميثل مرفقا، يشيع مرفقايعين أي منشاة ال متثل  املكان الواقع خارج املرافق

 بكميات تبلغ كيلوغراما فعاال أو أقل. مواد نوويةفيهما استخدام 

٩٠ 



 

 التعريف املرجعي املصطلح
أخذ عينات بيئية من مكان 

 (الربوتوكول اإلضايف)بعينه 
يعين مجع عينات بيئية (مثال من اهلواء واملاء والنبات  أخذ عينات بيئية من مكان بعينه

والرتبة واملسحات) من مكان حددته الوكالة، ومن البقعة اجملاورة له مباشرة، بغرض 
مواد لوكالة على اخلروج ابستنتاجات بشأن خلو هذا املكان احملدد من أي مساعدة ا

 غري معلنة أو أنشطة نووية غري معلنة. نووية
 

[أو  موقع قياس املواد
 موقع حساب املواد]

 ما أو خارجه حبيث: مرفقيعين موقعا داخل  موقع قياس املواد
املنقولة إىل كل "موقع لقياس املواد" أو إىل  املواد النوويةميكن حتديد كمية  ) أ(

 خارج هذا املوقع؛
من  العهدة املاديةوميكن عند احلاجة، وفقا إلجراءات حمددة، من تعيني  ) ب(

وذلك لكي يستطاع حتديد رصيد  "موقع لقياس املواد"،يف كل  املواد النووية
 املواد ألغراض ضما�ت الوكالة.

  ) ت(
أنشطة البحوث اإلمنائية 

لبحث والتطوير] [أو ا
املتعلقة بدورة الوقود 
النووي (الربوتوكول 

 اإلضايف)

تعين األنشطة اليت ترتبط على وجه  أنشطة البحوث اإلمنائية املتعلقة بدورة الوقود النووي
 التحديد أبي جانب إمنائي لعمليات أو نظم يتعلق أبي بند من البنود التالية:

 ،املواد النوويةحتويل  -
 ،النوويةاملواد إثراء  -
 صنع الوقود النووي، -
 املفاعالت، -
 املرافق احلرجة، -
 إعادة معاجلة الوقود النووي، -
يورانيوم معاجلة النفا�ت املتوسطة أو القوية اإلشعاع اليت حتتوي على بلوتونيوم أو  -

(وال تشمل إعادة التعبئة، أو التكييف الذي ال  ٢٣٣-أو يورانيوم شديد اإلثراء
 ألغراض التخزين أو التخلص)، يتم فيه فصل العناصر،

لكنها ال تشمل األنشطة املتعلقة ابلبحوث العلمية النظرية أو األساسية أو البحوث 
اإلمنائية اليت تتصل بتطبيقات النظائر املشعة يف الصناعة والتطبيقات الطبية واهليدرولوجية 

 والزراعية، واآلاثر الصحية والبيئية وحتسني الصيانة.
 

تعين أي مادة مصدرية أو أي مادة انشطارية خاصة حسب التعريف الوارد  املواد النووية النوويةاملواد 
يف املادة العشرين من النظام األساسي. وال يفسَّر مصطلح املادة املصدرية على اعتبار أنه 
ينطبق على اخلامات أو خملفات اخلامات. وأي قرار يتخذه اجمللس مبوجب املادة العشرين 

لنظام األساسي للوكالة، بعد بدء نفاذ هذا الربوتوكول، حبيث يضيف مادة إىل املواد من ا
اليت تعترب مادة مصدرية أو مادة انشطارية خاصة، ال يسري مبوجب هذا الربوتوكول إال 

 عندما تقبله [الدولة].
 املادة العشرين من النظام األساسي

؛ ٢٣٣-؛ واليورانيوم٢٣٩-البلوتونيوميُقصد بعبارة "املادة االنشطارية اخلاصة"  -١
، وأي مادة حتتوي واحدة أو ٢٣٣و ٢٣٥واليورانيوم املثرى أبحد النظريين 

أكثر مما سبق، وأي مادة انشطارية أخرى يعيِّنها جملس احملافظني من حني إىل 
 آخر. غري أن عبارة "املادة االنشطارية اخلاصة" ال تنطبق على املادة املصدرية.

٩١ 
 



 

 التعريف املرجعي املصطلح
" اليورانيوم احملتوي ٢٣٣و ٢٣٥بارة "اليورانيوم املثرى أبحد النظريين يُقصد بع -٢

أو كليهما بكمية تكون معها نسبة وفرة  ٢٣٣و ٢٣٥على أي من النظريين 
إىل النظري  ٢٣٥أكرب من نسبة النظري  ٢٣٨جمموع هذين النظريين إىل النظري 

 يف اليورانيوم الطبيعي. ٢٣٨
ة" اليورانيوم احملتوي على مزيج النظائر املوجود يف يُقصد بعبارة "املادة املصدري -٣

، والثوريوم، وأي مادة من املواد السابقة ٢٣٥الطبيعة، واليورانيوم الفقري ابلنظري 
الذكر تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركَّب كيماوي أو مادة مركَّزة؛ 

رجة الرتكيز وأي مادة أخرى حتتوي على واحدة أو أكثر من املواد السابقة بد
اليت يقررها جملس احملافظني من حني إىل آخر، وأي مادة أخرى اليت يقررها 

 جملس احملافظني من حني إىل آخر.
العهدة املادية [أو الرصيد 

 املادي]
املقيسة أو املقدرة  دفعات املواد النووية كميات" تعين جمموع كل "العهدة املادية

 .املواد النووية لقياسموقع تاحة يف وقت معني ما داخل ابالشتقاق وفقا لقواعد حمددة، امل
املوقع (الربوتوكول 

 اإلضايف)
يعين املنطقة اليت حددهتا [الدولة] يف املعلومات التصميمية ذات الصلة من أجل  املوقع

مكان واقع ، ويف املعلومات ذات الصلة بشأن املرافق املغلقة، مبا يف ذلك مرفقاحتواء 
األماكن املغلقة الواقعة خارج ، مبا يف ذلك مواد نوويةشيع فيه استخدام ي خارج املرافق

(ويقتصر ذلك على األماكن اليت توجد  مواد نوويةاليت كان يشيع فيها استخدام  املرافق
هبا خال� ساخنة أو اليت كان يتم فيها االضطالع أبنشطة تتعلق ابلتحويل أو اإلثراء أو 

 صنع الوقود أو إعادة معاجلته). 
أو املكان، املرتبطة بتقدمي أو استعمال  املرفقكما يشمل مجيع املنشآت املتجاورة مع 

ال� الساخنة املستخدمة يف معاجلة املواد املشععة اليت خدمات أساسية تشمل ما يلي: اخل
؛ ومنشآت معاجلة وخزن النفا�ت والتخلص منها؛ واملباين مواد نوويةال حتتوي على 

 أعاله. ٢من املادة ‘ ٤’املقرتنة أبنشطة معينة حددهتا [الدولة] مبوجب الفقرة الفرعية أ 
قدمي إعالن حيتوي على] "وصف حلجم [ت ٢من املادة ‘ ٤’(تشرتط الفقرة الفرعية أ 

العمليات املنفذة يف كل مكان يشارك يف األنشطة احملددة يف املرفق األول هبذا 
 الربوتوكول.")
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