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الشؤون القانونية

اإلطار القانوني لضمانات الوكالة

املدير العام للوكالة السيد رافائيل ماريانو غرويس يوّقع عىل اتفاق 
الضمانات والربوتوكول اإلضايف مع إريرتيا يف 20 نيسان/أبريل 2021.  

)الصور من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

ص ملخَّ

•  تُساهم ضمانات الوكالة يف عدم االنتشار النووي من خالل 
دات الدول باستخدام  ق من تعهُّ تطبيق تدابري تقنية للتحقُّ

املواد النووية أو املفردات األخرى ذات الصلة باملجال النووي 
لألغراض السلمية فقط. 

د الدوُل بقبول الضمانات عىل أساس املعاهدات الدولية  •  تتعهَّ
التي تُشكِّل اإلطار القانوني لضمانات الوكالة، بما يف ذلك 
النظام األسايس للوكالة واتفاقات الضمانات املعقودة بني 

الدول والوكالة.

•  تنُصُّ اتفاقات الضماناِت عىل الحقوق وااللتزامات واإلجراءات 
ر األساس لتنفيذ الضمانات يف دولة ما. التي توفِّ

املساهمة يف عدم االنتشار النووي

تساهم الوكالة يف عدم االنتشار النووي من خالل ضمانات 
دات الدول بعدم استخدام املواد النووية  ق من تعهُّ مة للتحقُّ مصمَّ

أو املفردات األخرى ذات الصلة باملجال النووي ألغراض 
د بعدم صنع أيِّ أسلحة نووية أو أيِّ أجهزة  محظورة )مثل التعهُّ

رة نووية أخرى(. ويتألَّف اإلطار القانوني لضمانات  متفجِّ
الوكالة من مجموعة من االتفاقات الدولية تقع بموِجبَها 

عىل عاتق الوكالة مسؤوليات بتنفيذ هذه الضمانات. ويشمل 
اإلطاُر القانونيُّ النظاَم األسايس للوكالة، واتفاقات الضمانات، 

والربوتوكوالت الخاصة بهذه االتفاقات، والرتتيبات الفرعية.

النظام األسايس للوكالة

يشمل النظاُم األسايسُّ للوكالة الضماناَت باعتبارها إحدى 
الوظائف الرئيسية للوكالة. وبحسب هذا النظام األسايس:

مة لضمان  ُل للوكالة أن تضع وتطبِّق ضمانات مصمَّ يُخوَّ  ›
عدم استخدام املواد النووية وغريها من املفردات التي تقدِّمها 

الوكالة أو التي تُتاح بناًء عىل طلبها أو تحت إرشافها أو رقابتها، 
عىل نحو يخدم أيَّ غرض عسكري. ويمكن أن يشمل ذلك، عىل 
سبيل املثال، أحد مشاريع الوكالة الذي يتطلَّب بموِجب النظام 

األسايس للوكالِة تطبيَق الضمانات.

ُل للوكالة تطبيق الضمانات، بناًء عىل طلب األطراف،  يُخوَّ  ›
د األطراف. عىل أيِّ ترتيب ثنائي أو متعدِّ

يجوُز للوكالة تطبيق الضمانات بناًء عىل طلب دولة ما، عىل   ›
أيٍّ من األنشطة التي تضطلع بها هذه الدولة يف مجال الطاقة 

الذرية.

ورغم أنَّ النظام األسايس يمنح الوكالة سلطة تطبيق الضمانات، 
فهو ال يُجرب الدول عىل قبول ضمانات الوكالة كرشط لالنضمام 

إىل عضوية الوكالة. وال تُطبَُّق األحكام الخاصة بالضمانات، 
املنصوُص عليها يف النظام األسايس، إالَّ يف حدود ما هو متعلِّق 

، عىل سبيل املثال، من خالل اتفاق  ٍ بمرشوع أو ترتيب معنيَّ
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مرشوع وتوريد )PSA(، أو من خالل اتفاق ضمانات مربم بني 
إحدى الدول والوكالة.

اتفاقات الضمانات

يجوز للوكالة إبرام اتفاقات ضمانات بناًء عىل طلب الدول 
األعضاء والدول غري األعضاء. ويجوز لها أيضاً إبرام اتفاقات 

ضمانات مع مجموعات من الدول واملنظمات اإلقليمية.

ُر اتفاقات الضمانات األساس القانوني لتنفيذ الضمانات  وتوفِّ
د األسايس لدولة ما  ن هذه االتفاقات التعهُّ يف الدول. وتتضمَّ

بقبول ضمانات الوكالة، فضالً عن حقوق الوكالة والتزاماتها، 
وذلك بغية كفالة تطبيق الضمانات وفقاً لإلجراءات الواردة يف 

االتفاقات.

وترُبم الدول اتفاقات ضمانات مع الوكالة يف إطار الرتتيبات 
دة األطراف التي تشمل املنظومة العاملية لعدم  الثنائية واملتعدِّ

االنتشار النووي، من قبيل معاهدة عدم انتشار األسلحة 
النووية، واملعاهدات اإلقليمية الخاصة بإقامة مناطق خالية 

من األسلحة النووية، واالتفاقات الخاصة بالتعاون يف 
املجال النووي.

أنواع اتفاقات الضمانات

ذها الوكالة  هنالك ثالثة أنواع من اتفاقات الضمانات التي تنفِّ
حاليًّا وهي:

•  اتفاقات الضمانات الشاملة وهي ترُبم مع الدول غري 
الحائزة ألسلحة نووية األطراف يف معاهدة عدم االنتشار 

مناطق خالية  بإقامة  الخاصة  اإلقليمية  املعاهدات  ويف 
النووية. وهذه االتفاقات مستندة إىل النرشة  من األسلحة 
 .INFCIRC/153 )Corr.( اإلعالمية الصادرة عن الوكالة 

النووية املستخدمة يف جميع  املواد  وهي تنطبق عىل كافة 
األنشطة السلمية املضطلع بها داخل أرايض الدولة أو يف 
ظلِّ واليتها، أو املضطلع بها تحت سيطرتها يف أيِّ مكان.

•  اتفاقات الضمانات الطوعية وهي ترُبم مع الدول الحائزة 
ألسلحة نووية األطراف يف معاهدة عدم االنتشار )تُعرَّف 

الدول الحائزة ألسلحة نووية بموجب معاهدة عدم االنتشار 
رت سالحاً نوويًّا أو أيَّ  عىل أنَّها الدول التي صنعت وفجَّ

ر نووي آخر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1967(.  جهاز متفجِّ
وبموجب اتفاقات الضمانات الطوعية، تنطبق الضمانات عىل 

املواد النووية التي توجُد يف املرافق أو يف أجزاء من املرافق 

تنفيذ اتفاقات الضمانات
)للدولة الواحدة، حتى تموز/يوليه 2021(

 دول غري حائزة ألسلحة نووية أطراف يف معاهدة 

عدم انتشار األسلحة النووية

* الهند مرتبطة بربوتوكول إضايف نافذ.

 اتفاقات ضمانات شاملة 
وبروتوكوالت إضافية

131

 بروتوكوالت كميات
تخصُّ صغرية 177

 مفرداٍت 
بعينها
*3

 دول غري أطراف 
 يف معاهدة 

عدم انتشار 
األسلحة النووية

 اتفاقات 
 ضمانات طوعية 

 وبروتوكوالت 
إضافية

5
 دول حائزة ألسلحة 

 نووية أطراف 
 يف معاهدة 

 عدم انتشار 
األسلحة النووية
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التي تتيحها الدول الحائزة ألسلحة نووية لتطبيق ضمانات 
لِة  الوكالة عليها. وتختار الوكالة من قائمة املرافق املؤهَّ

املرافَق التي ترغب يف تطبيق الضمانات عليها.

•  اتفاقات الضمانات الخاصة بمفردات بعينها وهي تنطبق 
عىل املواد النووية وسائر املفردات املنصوص عليها يف هذه 
االتفاقات. وهي تستند إىل وثيقة الضمانات التي يرد نصها 

.)1968( INFCIRC/66/Rev.2 مستنسخاً يف الوثيقة

الربوتوكوالت امللحقة باتفاقات الضمانات

أ  تَُعدُّ الربوتوكوالت امللحقة باتفاقات الضمانات جزءاً ال يتجزَّ
من هذه االتفاقات. وهنالك نوعان من الربوتوكوالت شاع 

إبرامهما وهما الربوتوكوالت اإلضافية وبروتوكوالت الكميات 
الصغرية. وتتعلَّق األنواع األخرى من الربوتوكوالت بالرتتيبات 
الخاصة بالتعاون يف مجال تطبيق الضمانات بموجب اتفاقات 

ضمانات بعينها )أْي عىل سبيل املثال تلك التي ترُبم مع 
مجموعات من الدول واملنظمات اإلقليمية(، أو بتعليق تطبيق 

الضمانات بموجب اتفاق ضمانات قائم عندما يتمُّ إبرام اتفاق 
ضمانات جديد. 

يف عام 1970، أنشأ مجلس محافظي الوكالة لجنًة تُعنى بالضمانات 
بغية صياغة مبادئ توجيهية التفاقات الضمانات الالزمة يف إطار 

معاهدة عدم االنتشار.  )الصورة من: الوكالة الدولية للطاقة الذرية(

الحفل الختامي للمؤتمر بشأن النظام األسايس للوكالة، 26 ترشين 
 األول/أكتوبر 1956. دخل النظام األسايس للوكالة حيِّز النفاذ 

يف 29 تموز/يوليه 1957.   )الصورة من: ألربت فوكس/األمم املتحدة(

الربوتوكوالت اإلضافية

عقب اكتشاف مواد وأنشطة نووية غري معلنة يف دولتني مرتبطتني 
باتفاقات ضمانات شاملة، يف أوائل تسعينات القرن العرشين، 
وافق مجلس محافظي الوكالة يف عام 1997 عىل بروتوكول 

بة((. والهدف من  إضايف نموذجي )الوثيقة INFCIRC/540 )ُمصوَّ
الربوتوكول اإلضايف هو تعزيز كفاءة وفعالية ضمانات الوكالة. 

ن الربوتوكوالت اإلضافية امللحقة باتفاقات الضمانات  وتتضمَّ
أحكاماً مستندة إىل الربوتوكول اإلضايف النموذجي للحصول 

عىل معلومات أوسع نطاقاً حول األنشطة املتصلة بدورة الوقود 
النووي يف دولة ما وتوسيع نطاق معاينة األماكن داخل الدولة.

ويمكن إبرام بروتوكول إضايف أليِّ نوع من أنواع اتفاقات 
الضمانات. ويجب لربوتوكول إضايف ُملحق باتفاق ضمانات شاملة 

أن يشمل كافة أحكام الربوتوكول اإلضايف النموذجي.

بروتوكوالت الكميات الصغرية

أُدخلت بروتوكوالت الكميات الصغرية التي تُلَحُق باتفاقات 
الضمانات الشاملة يف سبعينات القرن املايض بالنسبة إىل الدول 

التي لديها كميات ضئيلة من املواد النووية أو ال تمتلك أي كميات 
منها وتلك التي ليس لديها أي مواد نووية يف أحد املرافق. وطاملا أنَّ 

الدولة تستويف رشوطاً معيَّنة يف إطار بروتوكول كميات صغرية، 
ا يعني تعليَق تنفيِذ العديد من  يظلُّ هذا الربوتوكول نافذاً، ممَّ

ة الخاصة باتفاق الضمانات الشامل ذي الصلة. اإلجراءات املهمَّ

ويف عام 2005، أقرَّ مجلس محافظي الوكالة بأن بروتوكوالت 
الكميات الصغرية، يف شكلها الحايل، تمثِّل موطن ضعف يف نظام 
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للحصول عىل مزيد من املعلومات والدعم، يرجى االتصال عىل 
العنوان التايل:

Legal Adviser and Director 
Office of Legal Affairs 
International Atomic Energy Agency 
Vienna International Centre 
PO Box 100 
1400 Vienna 
Austria

رقم الهاتف: 2600-21500 )1( 43+
 الربيد اإللكرتوني: 

Legislative-Assistance.Contact-Point@iaea.org

 ويمكن االطِّالع عىل تفاصيل إضافية عرب الرابط: 
https://www.iaea.org/about/office-of-legal-affairs

ية عن مكتب اإلعالم العام واالتصاالت تصدر موجزات الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

  www.iaea.org للحصول عىل املزيد من املعلومات عن الوكالة وعملها، زوروا موقعنا الشبكي 

أو تابعونا عىل  

www.iaea.org/bulletin أو طالعوا منشور الوكالة الرئييس، مجلة الوكالة، عرب الرابط التايل

IAEA, Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria 

الربيد اإللكرتوني: info@iaea.org  •  رقم الهاتف: 0-2600 )1( 43+  •  رقم الفاكس : 2600-7 )1( 43+
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انظر أيًضا: 
أخبار  الوكالة

ح لربوتوكول  الضمانات. ووافق املجلس عىل نصٍّ نمطي منقَّ
ا ألغى إمكانية إبرام بروتوكوالت الكميات  الكميات الصغرية، ممَّ

الصغرية أمام الدول التي لديها مرفق نووي مخطط أو قائم. 
وعىل سبيل املثال، ينصُّ بروتوكول كميات صغرية مستنٌد إىل 

ليًّا بشأن  م الدولُة للوكالِة تقريراً أوَّ ح بأن تقدِّ النص النمطي املنقَّ
جميع املواد النووية الخاضعة للضمانات، كما أنَّه يُمكُِّن الوكالة 

من إجراء عمليات التفتيش.

ر املجلس أنه ينبغي إدخال تعديالت عىل النص النمطي  وقرَّ
ح الخاص بروتوكوالت الكميات الصغرية القائمة، وأنه لن  املنقَّ

يُوافق بعد ذلك إالَّ عىل بروتوكوالت الكميات الصغرية التي تكون 
ح. وقد قام العديد من الدول  مستندة إىل النص النمطي املنقَّ

املرتبطة بربوتوكوالت كميات صغرية مستندة إىل النص األصلي 
بتعديل بروتوكوالت الكميات الصغرية الخاصة بها.

الفرعية الرتتيبات 

تِرُد الرتتيبات الفرعية ضمن بروتوكوالت الكميات الصغرية 
واتفاقات الضمانات الطوعية، وعادة ما يتمُّ إبرامها يف إطار 
اتفاقات ضمانات خاصة بمفردات بعينها. والهدف منها هو 

ُ بها تطبيُق اإلجراءات املنصوص عليها  تحديد الكيفية التي يتعنيَّ
يف االتفاقات، بالتفصيل.

ُد فيه جهاُت  ا” — تُحدَّ ُن “جزءاً عامًّ وهي عادة ما تتضمَّ
االتصاِل، واملتطلباُت الرضوريُة من حيث الصيغة والتوقيت 

ُد فيها اإلجراءاُت الخاصُة  لتقديم املعلومات؛ و“ملحقاٍت” — تُحدَّ
بكل مرفق أو مكان واقع خارج املرافق عادًة ما تُستخَدُم فيِه 

 ُ مواد نووية. ويُمكن أيضاً إبرامها بغية تحديد الكيفية التي يتعنيَّ
بها تطبيق التدابري املنصوص عليها يف الربوتوكوالت اإلضافية.

الخاتمة

تساهم الوكالة يف عدم االنتشار النووي من خالل ضمانات 
دات الدول باستخدام املواد النووية أو  ق من تعهُّ مة للتحقُّ مصمَّ
املفردات األخرى الخاضعة للضمانات لألغراض السلمية فقط. 

ا من  وبالتايل، يَُعدُّ اإلطار القانوني لضمانات الوكالة عنرصاً هامًّ
عمل الوكالة صوب تحقيق هدفها املنصوص عليه يف نظامها 

األسايس والرامي إىل “تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية يف 
السالم والصحة واالزدهار يف العالم أجمع”.

للحصول عىل املزيد من املعلومات بشأن الحالة الراهنة التفاقات 
الضمانات والربوتوكوالت ذات الصلة، انظر:

www.iaea.org/topics/safeguards-legal-framework/
more-on-safeguards-agreements

https://ola.iaea.org/ola/what-we-do/non-proliferation-
pmo.html

مجاالت قد تستفيد الدول األعضاء فيها 
من مساعدة الوكالة

•  تعزيز معارفها بشأن اإلطار القانوني لضمانات الوكالة عرب 
املشاركة يف حلقات العمل والحلقات الدراسية التي تُنظِّمها 

الوكالة.

•  االستفادة من برنامج الوكالة للمساعدة الترشيعية بغية 
ل لفهم أفضل للعنارص التي يتألَّف منها اإلطار  التوصُّ

القانوني النووي الوطني املالئم يف مجال ضمانات الوكالة.
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