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  الجزء األول
  
  

  التعھد األساسي
  
١-   ً دة عدم انتشار من المادة ال ١للفقرة  ينبغي أن يتضمن االتفاق، وفقا ة من معاھ ثالث

ً  ، تعھداً ١األسلحة النووية ا ق وفق ل ضمانات، تطب أن تقب ة ب اق،  من جانب الدول ام االتف ألحك
ع األنشطة  واد االنشطارية الخاصة المستخدمة في جمي على جميع المواد المصدرية أو الم

ي تالسلمية التي يُ  ُ ضطلع بھا داخل أراضيھا أو في ظل واليتھا أو الت نھا في افذ تحت سلطنـ
ة أو  أي مكان، وذلك حصراً  واد ال تحرف نحو أسلحة نووي ذه الم من أجل التحقق من أن ھ

  أجھزة متفجرة نووية أخرى.
  
  

  تطبيق الضمانات
  
ا من واجب في السھر   -٢ ا عليھ ة من حق وم ينبغي أن ينص االتفاق على ما للوكال

 ً واد ألحكام االتف على أن يتم تطبيق الضمانات، وفقا واد المصدرية أو الم ع الم ى جمي اق، عل
ا داخل أراضي  ي ُيضطلع بھ االنشطارية الخاصة المستخدمة في جميع األنشطة السلمية الت

ُ الدولة أو في ظل واليتھا أو التي ت ك حصراً ـ ان، وذل من أجل  نفذ تحت سلطانھا في أي مك
  نووية متفجرة أخرى.التحقق من أن ھذه المواد ال تحرف نحو أسلحة نووية أو أجھزة 

  
  

  التعاون بين الوكالة والدولة
  
ي   -٣ ذ  أنينبغ ھيل تنفي ى تس ة عل ة والدول اون الوكال ى أن تتع اق عل نص االتف ي

  الضمانات المنصوص عليھا فيه.
  
  

  تنفيذ الضمانات
  
  ينبغي أن ينص االتفاق على أن يتم تنفيذ الضمانات على نحو يكون من شأنه:  -٤
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٢ 

ادى تعو  (أ)   اون أن يتف ة أو التع ة للدول ادية والتكنولوجي ة االقتص ق التنمي ي
دولي  ادل ال يما التب لمية، وال س ة الس طة النووي دان األنش ي مي دولي ف واد ال للم

  ؛٢النووية
لمية   (ب)   ة الس طة النووي ي األنش دخل ف ن الت ه م ي ل ا ال داع ادى م وأن يتف

  ؛المرافقللدولة، وال سيما في تشغيل 
ع مم  (ج)   ق م يير األنشطة ارسات اإلوأن يتف ا تس ي يتطلبھ دارة الحصيفة الت

  النووية على نحو اقتصادي ومأمون.
  
ة   -٥ ا حماي ي تتطلبھ ينبغي أن ينص االتفاق على أن تتخذ الوكالة كافة االحتياطات الت

األسرار التجارية والصناعية وغيرھا من المعلومات السرية التي تصل إلى علمھا من خالل 
اق. ذ االتف ة أو أي شخص أي  تنفي ة أو أي منظم غ أي دول ة أن تنشر أو أن تبل يس للوكال ول

ذ  ن خالل تنفي ا م ات حصلت عليھ اق؛ معلوم ذا االتف ددة إھ ات مح غ معلوم ا أن تبل ال أن لھ
افظين، وتتصل بتنفيذ  االتفاق في الدولة إ ذين تتطلب إلى مجلس المح ة ال ى موظفي الوكال ل
ة بالضم ات، شريطة أن مھامھم الرسمية المتعلق ذه المعلوم ة من ھ ى بين وا عل انات أن يكون

اق. ويجوز إيكون ذلك في الحدود الدنيا التي يتطلبھا  ذ االتف يفاء الوكالة لمسؤولياتھا في تنفي
ن  وجزة ع ات م ر معلوم ةنش واد النووي ب  الم ة بموج مانات الوكال ت ض وعة تح الموض

  على ذلك الدول المعنية مباشرة.ذا وافقت إاالتفاق، بناء على قرار يتخذه المجلس 
  
٦-   ً ا الً ينبغي أن ينص االتفاق على أن تراعي الوكالة كلي ا الضمانات عم  ، في تطبيقھ

ة قصارى  ذل الوكال ى أن تب بھذا االتفاق، التطورات التكنولوجية في مجال الضمانات، وعل
ة  ة الفعال ة جھدھا لتضمن أمثل فعالية للتكاليف ولتضمن تطبيق مبدأ الرقاب ى حرك واد عل الم

الخاضعة للضمانات بموجب االتفاق عن طريق استخدام أجھزة ووسائل تقنية أخرى  النووية
ي  ةف تراتيجية معين اط اس ة نق ة. وبغي ة أو المقبل ا الراھن ه التكنولوجي مح ب ذي تس در ال ، بالق

  لى وسائل مثل:إللجوء االمثال  للتكاليف، ينبغي على سبيلضمان أمثل فعالية 
وادالحتواء، بوصفه وسيلة لتحديد ا  (أ)   ألغراض الحساب؛ مواقع لقياس الم
ً التقنيات اإل  (ب)     ؛المواد النوويةلتقدير حركة  حصائية وأخذ العينات عشوائيا
وويإتركيز   (ج)   ود الن ه دورة الوق ا تشتمل علي ى م من  جراءات التحقق عل

التي يمكن في  النووية الموادنتاج أو معالجة أو استعمال أو خزن مراحل يتم فيھا إ
ة  ة متفجرة أخرى، وتدني زة نووي ة أو أجھ ي صنع أسلحة نووي تخدامھا ف يسر اس

______________ 
ى إ ٩٨تعريفھا في الفقرات األلفاظ التي يرد تحتھا خط تحمل معاني تقنية خاصة، يرد   ٢  ١١٦ل
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٣ 

دد إ ق بص راءات التحق ةج واد النووي رى، الم ام  األخ ك قي ل ذل ريطة أال يعرق ش
  الوكالة بتطبيق الضمانات بموجب االتفاق.

  
  

  النظام الوطني لحساب ومراقبة المواد النووية
  
ع أن يينبغي   -٧ ة جمي ة بوضع نظام لحساب ومراقب وم الدول ى أن تق اق عل نص االتف

ة واد النووي و  الم ى نح ق الضمانات عل ى تطبي اق، وعل الخاضعة للضمانات بموجب االتف
تيثاق من أن  –يسمح للوكالة  ةفي مسعاھا لالس واد النووي م ت الم حرف عن االستخدامات ل

زة متفجالسلمية صوب إ ة أو أجھ اج أسلحة نووي ة أخرىنت ائج  – رة نووي التحقق من النت ب
ي توصل  ات إالت مله، قياس ا يش ي م ق، ف ذا التحق مل ھ ي أن يش وطني. وينبغ ام ال ا النظ ليھ

 ً اه. لإل ومالحظات مستقلة تقوم بھا الوكالة وفقا وارد أدن اني ال جراءات المحددة في الجزء الث
ق، أن تضع موضع االعت ة وعلى الوكالة، في اضطالعھا بھذا التحق الزم مدى الفعالي ار ال ب

  التقنية للنظام الوطني.
  
  

  تزويد الوكالة بالمعلومات
  
٨-   ً ا،  ينبغي أن ينص االتفاق على أنه، ضمانا ي يقضي بھ للتنفيذ الفعال للضمانات الت

 ً ا ة، وفق د الوكال اه، بمعلومات عن  ينبغي تزوي اني أدن ي الجزء الث واردة ف ام ال واد لألحك الم
ة هلضمانات بموجاضعة لالخ النووي ا تنطوي علي اق وعم ق ب االتف من سمات ذات  المراف

ن أھ ى م د األدن وى الح ة س ب الوكال ن تطل واد. ول ك الم ى تل مانات عل ق الض ة لتطبي مي
اق.  ب االتف ا بموج ة بھ ؤوليات المنوط طالعھا بالمس ة الض ات الالزم ات والبيان المعلوم

ى محصورة في الحد األد المرافقوستكون المعلومات عن  الزمن ق الضمانات عل ال  ىلتطبي
ة واد النووي اق ات بموجالخاضعة للضمان الم ات الو –ب االتف د فحص المعلوم صفية، وعن

ى ة عل تكون الوكال تعداد  س ة  -اس ب الدول ى طل اء عل ا –بن ان ت ي أي مك ام ف ة بللقي ع للدول
ن ي تثنائية. ول ية اس ة ذات حساس ا الدول ي تعتبرھ فية الت ات الوص ن بفحص المعلوم ون م ك

ً  الضروري نقل ھذه المعلومات نقالً  ة أن إ ماديا لى الوكالة، شريطة أن يظل في وسع الوكال
  في يسر في مكان تابع للدولة. تفحصھا مجدداً 

  
  
  
  
  



 

٤ 

  مفتشو الوكالة
  
ل   -٩ ي تكف ة الت ينبغي أن ينص االتفاق على أن على الدولة أن تتخذ الخطوات الالزم

ن االضط ة م ين مفتشي الوكال اق. تمك ا االتف ي يقضي لھ ائفھم الت ال بوظ ى نحو فع الع عل
ة. ف ذه الدول ذين تسميھم لھ ذا حدث، إوعلى الوكالة أن تحصل على قبول الدولة بالمفتشين ال

ذا الترشيح، أن اعترضت  رشيحسواء على أثر ت د ھ مفتش لدولة ما أو في أي حين آخر بع
ة بترشيحالدولة على ھذا الترشي ت ح، تقوم الوكال ر. ولكن مف ذا تكرر رفض إش آخر أو أكث

رفض دون  اقترحتھمدولة ما قبول المرشحين الذين  ذا ال جراء إالوكالة عليھا بحيث يحول ھ
ل األمر إالتفتيش بموجب االتفاق ف عمليات ى مجلإن المدير العام يحي س المحافظين للنظر ل

وأنشطتھم على نحو يقلص الوكالة  يجراء المناسب. ويتم ترتيب زيارات مفتشفيه واتخاذ اإل
ى إ االت اإلل ى من احتم اجالحد األدن لمية محل واإل زع ة الس ة ولألنشطة النووي اك للدول رب

اھى  ية محل التفتيش أوالتفتيش ويكفل حماية األسرار الصناع أي معلومات سرية أخرى تتن
  لى علم المفتشين.إ

  
  

  المزايا والحصانات
  
اق االمت  -١٠ ا ينبغي أن تحدد في االتف ة ولموظفيھ نح للوكال ي تم ازات والحصانات الت ي

ً  في ممارسة وظائفھم التي يقضي بھا االتفاق. ازات  وحين تكون الدولة طرفا اق امتي في "اتف
، تنطبق أحكام ذلك االتفاق بالصيغة التي تسري بھا في تلك الدولة. أما ٣الوكالة وحصاناتھا"

  زات والحصانات الممنوحة:في حالة الدول األخرى فينبغي أن تكفل االمتيا
ى نحو وھا في وضتكون الوكالة وموظف أن  (أ)   م باالضطالع عل ع يسمح لھ

  فعال بمھامھم التي يقضي بھا االتفاق؛
دول األطراف في من وضع اتاة ووأال تكون الدولة في وضع أفضل م  (ب)   ال

  اتفاق امتيازات الوكالة وحصاناتھا.
  
  

  رفع الضمانات
  

  ووية أو تشعشعھاناستھالك المواد ال
  
ن   -١١ مانات ع ع الض ى رف اق عل نص االتف ي أن ي ةينبغ واد النووي عة  الم الخاض

تھلكت، أو أنللضمانات المنص د اس واد ق د وص عليھا فيه متى قررت الوكالة أن ھذه الم ا ق ھ
ة نشاط نو يلالستعمال في أ صالحةبلغت من التشعشع درجة لم تعد معھا  ام من وجھ وي ھ

ً  أو نظر الضمانات   غير قابلة لالستصالح. أنھا قد أصبحت عمليا
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٥ 

  لى خارج الدولةإنقل المواد النووية 
  
ة ينبغي أن ينص االتفاق، بصدد  -١٢ ى الخاضعة  المواد النووي ه، عل للضمانات بموجب

اإل دول ب ام ال واد قي ذه الم ل لھ ً إبالغ عن أي نق ا دول، وفق ارج ال ى خ ي  ل واردة ف ام ال لألحك
رات  ى إ ٩٢الفق اق عن  ٩٤ل ة بموجب االتف ة الضمانات المطبق ع الوكال اه. وترف واد أدن الم
ً  النووية ا واد، وفق ك الم ا في  متى تولت الدولة المتلقية مسؤولية تل ام المنصوص عليھ لألحك
د االقتضاء، إ. وتحتفظ الوكالة بسجالت تشير ٩١الفقرة  ا تشير، عن ل، كم ة نق ى كل عملي ل

  المنقولة. المواد النووية عادة تطبيق الضمانات علىإلى إ
  

  شطة غير نوويةنأحكام بشأن المواد النووية المعتزم استخدامھا في أ
  
ه،   -١٣ ى أن اق عل نص االتف ي أن ي تخدم إينبغ ود أن تس ة ت ت الدول ةذا كان واد نووي  م

ات، إخاضعة للضمانات بموجب االتفاق في أنشطة غير نووية، مثل  بائك أو الخزفي نتاج الس
ةفق مع الوكالة على الظروف التي يمكن فيھا رفع الضمانات عن فيجب أن تت واد النووي  الم
  المذكورة.

  
  

عدم تطبيق الضمانات على المواد النووية المعتزم استخدامھا في أنشطة غير 
  سلمية

  
ذا اعتزمت الدولة ممارسة إجراءات التالية غي أن ينص االتفاق على انطباق اإلينب  -١٤

ووي إيتوجب  اد نوويةموحقھا في استخدام  خضاعھا للضمانات بموجب االتفاق في نشاط ن
  ال يستوجب االتفاق تطبيق ضمانات عليه:

  عالم الوكالة بالنشاط، ذاكرة بوضوح:إتقوم الدولة ب  (أ)  
ةن استخدام أ  ‘١’     واد النووي ن  الم ر محرم ل في نشاط عسكري غي

ه وتنطب ت ب ة التزم ون الدول د تك د ق ع أي تعھ ارض م دده يتع ق بص
ووي  ستستخدم حصراً  المواد النوويةن أضمانات الوكالة، و في نشاط ن

  سلمي؛
ةن أو  ‘٢’     واد النووي ق الم دم تطبي رة ع الل فت تخدم، خ ن تس  ل

  أخرى؛ أجھزة تفجيرية نووية نتاج أسلحة نووية أوإالضمانات، من أجل 
ق  (ب)   دم تطبي ون ع أن يك ي ب ب يقض ى ترتي ة عل ة والدول ق الوكال  وتتف

اق مقصوراً  ي تكون  حصراً  الضمانات المنصوص عليھا في االتف رة الت ى الفت عل
ب،  المواد النوويةفيھا  ل. ويحب أن يحدد الترتي ذا القبي مستخدمة في نشاط من ھ

ع  ا الضمانات. وفي جمي ق خاللھ ن تطب بقدر المستطاع، الفترة أو الظروف التي ل



 

٦ 

ا في االاألحوال تعود الض اق إمانات المنصوص عليھ ل تف اق بمجرد نق ى االنطب ل
ة واد النووي دداً  الم م إ مج ى عل ة عل ل الوكال ب جع لمي. ويج ووي س اط ن ى نش ل

ةبمجموع وتركيب ما ھو موجود داخل أراضي الدولة من ھذه  واد النووي ر  الم غي
  الخاضعة للضمانات، وبأي جزء من ھذه المواد تم تصديره؛

ة   (ج)   ات بموافق ذه الترتيب ا ويعقد كل من ھ ة موافقتھ ة. وستبدي الوكال الوكال
الفترات  بأقصى سرعة ممكنة، وستجعلھا قاصرة على تناول األحكام ذات الصلة ب

لى ذلك، ولكن دون أن تنطوي الموافقة إجراءات وبترتيبات تقديم التقارير وما واإل
ى إقرار للنشاط العسكري أو أي إعلى أي  ذا النشاط، وال عل ى ھ طالع سري عل

  فيه. المواد النوويةام وجه استخد
  
  

  الشؤون المالية
  
  ينبغي أن يحتوي االتفاق على واحدة من مجموعتي األحكام التاليتين:  -١٥

ة مع   (أ)   ده الوكال ذي تعق أحد أعضائھا أن يتحمل ينبغي أن ينص االتفاق ال
اق. ولكن وفاؤه كل منھما النفقات التي يتطلبھا  ا االتف ي ينص عليھ بمسؤولياته الت

تعرضت دولة ما، أو أشخاص تابعون لھا، لنفقات استثنائية جاءت نتيجة لطلب  ذاإ
د  ون ق ريطة أن تك ات ش ذه النفق داد ھ ة س ى الوكال ان عل ة، ك ه الوكال دد قدمت مح

 ً بقا ت مس ة تكل وافق اتق الوكال ى ع ع عل وال تق ع األح ي جمي ك. وف ى ذل ة أي عل ف
  شون؛ أوضافية قد يطلبھا المفتعمليات قياس أو أخذ عينات إ

يس عضواً   (ب)   ة مع طرف ل ده الوكال ذي تعق اق ال ا  يبغي أن ينص االتف فيھ
 ً ا ة عشرة من النظام  على أن يسدد ھذا الطرف، وفق ادة الرابع يم من الم رة ج للفق

اق. ولكن إاألساسي، كامل نفقات الضمانات التي تتحملھ ة بمقتضى االتف ذا ا الوكال
تثنائية جاءت نتيجة لطلب تعرض ھذا الطرف، أو أشخاص تابعون له ، لنفقات اس

د  ون ق ريطة أن تك ات ش ذه النفق داد ھ ة س ى الوكال ان عل ة، ك ه الوكال دد قدمت مح
 ً   على ذلك. وافقت مسبقا

  
  

  المسؤولية المدنية عن األضرار النووية
  
ق بالمسؤولية   -١٦ ة تتعل ة بجعل أي حماي ل الدول ى أن تتكف اق عل ينبغي أن ينص االتف

ا وأنضرار المدنية، يتمتع بھا مواطنوھا بمقتضى قوانيالمدنية عن األ ك نھ ا في ذل ا، بم ظمتھ
اق،  ذ االتف در نفسه، ألغراض تنفي ة أخرى، سارية بالق ة ضمانة مالي أمين أو أي ة ت أي وثيق

  على الوكالة وعلى موظفيھا.
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  المسؤولية الدولية
  
١٧-   ً ا ى أن تسوى وفق اق عل نص االتف ي أن ي دولي أ ينبغ انون ال ويض للق ي دعوى تع

يرفعھا أحد طرفي ھذا االتفاق على اآلخر بصدد أي ضرر، باستثناء الضرر الناشئ عن أي 
  حادث نووي ينجم عن تطبيق الضمانات المنصوص عليھا في االتفاق.

  
  

  تدابير التحقق من عدم التحريف
  
ر يكون المإينبغي أن ينص االتفاق على أنه،   -١٨ ى تقري اء عل س، بن دير ذا قرر المجل

دبيراً  ة ت أن تتخذ الدول ً  العام قد  قدمه، أن ھناك حاجة جوھرية وملحة تقضي ب ا يسمح  معين
خاضعة للضمانات صوب استخدامھا في صنع أسلحة  مواد نوويةبالتحقق من عدم تحريف 

ة أخرى، يكون من حق ة إ نووية أو أجھزة تفجيرية نووي دعو الدول ى االمجلس أن ي اذ ل تخ
د لجأت إبطاء، وبصرف النظر عما إون التدبير المطلوب د ى إذا كانت ق جراءات تسوية إل

  المنازعات.
  
ه،   -١٩ ى أن اق عل نص االتف ي أن ي ات إينبغ ة المعلوم د دراس س، بع ص المجل ذا خل

ام، إالمناسبة  دير الع م التي أبلغه إياھا الم ه ل ة أن تتحقق من أن يس في وسع الوكال ه ل ى أن ل
ةيحدث  واد النووي ي يق للم اق بالت ي إضي االتف تخدامھا ف خضاعھا للضمانات تحريف الس

ارير  ب التق س أن يكت ان للمجل رى، ك ة أخ ة نووي زة تفجيري ة أو أجھ لحة نووي نع أس ص
في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام األساسي، كما جاز له أن  االمنصوص عليھ

رى المنصوص  دابير األخ ن الت ال م ه الح ق ل ا ينطب ذ م ريتخ ك الفق ي تل ا ف ى عليھ ة. وعل
ا المجلس، وھو يتخذ ھذا اإل د وفرتھ جراء، أن يضع في حسبانه مدى الطمأنينة التي تكون ق

 ً ا ا، متيح م تطبيقھ ي ت ة ف تدابير الضمانات الت ة أي ة ضمانات للدول ده بأي ة لتزوي رصة معقول
  ضافية ضرورية.إ

  
  

  تفسير االتفاق وتطبيقه وتسوية المنازعات
  
ا، بالتشاور  ينبغي  -٢٠ ى طلب أي منھم اء عل أن ينص االتفاق على أن يقوم طرفاه، بن

  حول أي مسألة تنشأ بصدد تفسير االتفاق أو تطبيقه.
ولى المجلس النظر  ص االتفاق على أن من حق الدولة أنينبغي أن ين  -٢١ تطلب أن يت

دعوھا المجلس  ه، وأن ي ى االشتراك في إفي أي مسألة تنشأ بصدد تفسير االتفاق أو تطبيق ل
  مناقشته ألي مسألة من ھذا القبيل.
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ه اينبغي أن ينص االتف  -٢٢ اق أو تطبيق ذا االتف أ عن تفسير ھ ق على أن أي خالف ينش
أعاله، أو  ١٩بالفقرة  ليھا المجلس عمالً إباستثناء الخالفات التي تنشأ بصدد نتيجة خلص  –

الً  ذه النتيجة  بصدد تدبير اتخذه المجلس عم م –بھ ة أخرى  ث اوض أو بطريق ال يسوى بالتف
ة إيتفق عليھا الطرفان، يجب أن يحال، بناء على طلب أي من الطرفين،  ة تحكيمي ى محكم ل

ان  ذان الحكم م واحد، وينتخب ھ يتم تشكيلھا على الوجه التالي: يقوم كل طرف بتسمية حك
 ً ً  حكما ً  ىذا انقضإيصبح رئيس المحكمة. ف ثالثا ين على طلب ا ثالثون يوما يم دون أن يع لتحك

دل الدول ة الع يس محكم ة أحد الطرفين حكمه جاز ألي من ھذين الطرفين أن يرجو من رئ ي
ذا اإل ق ھ ً إجراء نفسه تعيين حكم. ويتم تطبي ا ون يوم ى تسم ذا انقضت ثالث ة أو يأخرى عل

ين اني الحكم ين ث ة  دون أن تعي ل النصاب بأكثري م الثالث. ويكتم م انتخاب الحك د ت ون ق يك
ا  ين. أم ن المحكم ان م ا اثن رارات أن يقرھ ع الق ب جمي ة، وتتطل ة التحكيمي أعضاء المحكم

  جراءات التحكيم فتحددھا المحكمة التحكيمية. وتكون قرارت المحكمة ملزمة للطرفين.إ
  
  

  أحكام ختامية
  

  تعديل االتفاق
  
ك ذا طإينبغي أن ينص االتفاق على أن يتشاور الطرفان بصدد أي تعديل له   -٢٣ لب ذل

نص،  ان إأحد الطرفين. ويشترك في أي تعديل أن يوافق عليه كالھما. كذلك قد يمكن ال ذا ك
 ً ى  ذلك مناسبا اق عل ى إللدولة، على أن يكون في مستطاع الطرفين االتف ديالت عل دخال تع

اللجوء  اق ب ن االتف اني م ى إالجزء الث وراً إل ام ف دير الع وم الم بالغ إب جراءات مبسطة. ويق
  الدول األعضاء بأي تعديل لالتفاق.جميع 

  
  تعليق تطبيق ضمانات الوكالة النافذة بموجب اتفاقات أخرى

  
ات أخرى إ  -٢٤ ة بمقتضى اتفاق ذا كانت ھناك ضمانات أخرى تطبقھا الوكالة في الدول

ك، إذا كانإفينبغي،  ك ت الدولة ترغب في النص على ذل ق تل ق تطبي م يقضي بتعلي دراج حك
ة إمدة سريان االتفاق. على أنه، الضمانات طوال  ذا كانت الدولة قد تلقت مساعدة من الوكال

دم استخدام إبصدد مشروع ما، ف ن ما تعھدت به الدولة في االتفاق الخاص بھذا المشروع بع
  المواد الخاضعة لھذا االتفاق على نحو يخدم أية أغراض عسكرية يظل ساري المفعول.

  
  بدء نفاذ االتفاق ومدته

  
ة من  ينبغي أن ينص االتفاق على أنه يصبح نافذاً   -٢٥ ه الوكال ذي تتلقى في وم ال في الي

 ً ً  الدولة تبليغا اذه.  خطيا دء نف ة لب يعلن أنھا قد استوفت المتطلبات القانونية والدستورية الالزم
  بالغ جميع الدول األعضاء ببدء نفاذ االتفاق.إب ويقوم المدير العام فوراً 
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ذاً ينبغي أن ينص   -٢٦ ً  االتفاق على أنه يظل ناف ا ة طرف دة عدم  مادامت الدول في معاھ
  .١انتشار األسلحة النووية

  
  
  
  
  
  

  الجزء الثاني
  
  

  مقدمة
  
رض   -٢٧ ى أن الغ اق عل نص االتف ي أن ي د ينبغ و تحدي ه ھ اني من زء الث ن الج م

  ل منه.نفاذ أحكام الضمانات الواردة في الجزء األواإلجراءات الواجبة التطبيق من أجل إ
  
  

  الغرض من الضمانات
  
تبانة الموق  -٢٨ و االس ن الضمانات ھ ى أن الغرض م اق عل نص االتف ي أن ي ة وينبغ ت

أسلحة عن األنشطة النووية السلمية صوب صنع  المواد النوويةلتحريف كميات معنوية من 
زة تف ة أو أجھ ذا نووي ل ھ ردع عن مث ة، وال ات مجھول ة أخرى، أو صوب غاي ة نووي جيري

  حريف بفعل خطر االستبانة المبكرة.الت
  
واد   -٢٩ ى أن يستخدم الجرد الحسابي للم اق عل وعلى ھذا الھدف ينبغي أن ينص االتف

دبيراً  فه ت ً  بوص ا ً  رقابي ا ية، مقرون ة أساس دبيرين  ذا أھمي ا ت ة باعتبارھم االحتواء والمراقب ب
  تكميليين ھامين.

  
تقني الذي يستخلص من أنشطة التحقق ينبغي أن ينص االتفاق على أن االستنتاج ال  -٣٠

خالل مدة معينة، في  المواد غير المعللةالتي تضطلع بھا الوكالة سيكون شھادة توضح كمية 
  ، وحدود الدقة المتوخاة في حساب الكميات المذكورة.موقع لجرد المواد النوويةكل 
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  النظام الوطني لحساب ومراقبة المواد النووية
  
الً ينبغي أن ينص ا  -٣١ اق، عم الفقرة  التف ا  ٧ب ة، في م ى أن تستعين الوكال أعاله، عل

ع  ة جمي وطني لحساب ومراقب واد تضطلع به من أنشطة التحقق، استعانة كاملة بالنظام ال الم
الخاضعة للضمانات بموجب االتفاق، وأن تتفادى أي ازدواج ال ضرورة له لعمليات  النووية

  ولة.الحساب والمراقبة التي قامت بھا الد
  
واد ينبغي أن ينص االتفاق على أن يكون النظام الوطني لحساب ومراقبة جميع   -٣٢ الم

ً  النووية ا اق قائم ى مجموعة من  الخاضعة للضمانات بمقتضى االتف وادعل ع جرد الم ، مواق
 ً ا ا  وأن ينص على وضع التدابير التالية وما يماثلھا موضع التطبيق حسب االقتضاء ووفق لم

  تيبات الفرعية:يحدد في التر
ات   (أ)   د كمي ةانظام قياس من أجل تحدي واد النووي اة أو المنتجة أو  لم المتلق

  المشحونة أو المفقودة، أو المسحوبة على نحو آخر من العھدة، وكميات العھدة؛
اس من   (ب)   ه القي ا ينطوي علي دير م اس وصحتھا وتق ات القي تقييم دقة عملي

  عدم اليقين؛
ين سجالت الشاحن جراءات الكتشإ  (ج)   اس ب وارق القي يم ف اف وفحص وتقي

  وسجالت المستلم؛
  جراءات للقيام بجرد مادي للعھدة؛إ  (د)  
ر   (ھـ)   ودات غي ة والمفق ر المقيس دة غي ن العھ راكم م يم المت راءات لتقي إج

  المقيسة؛
واد،   (و)   ع لجرد الم ين، بصدد كل موق ارير تب مجموعة من السجالت والتق

دة  واد النوعھ ةالم ات  وي ك الكمي ي ذل ا ف دة، بم ذه العھ ى ھ ة عل رات الطارئ والتغي
  والكميات المنقولة منه؛ موقع جرد الموادلى إالواردة 

  ت الحسابية وقواعدھا؛اجراءإلى ضمان سالمة تطبيق اإلأحكام تھدف   (ز)  
ً إ  (ح)     أدناه. ٦٩-٥٩للفقرات  جراءات لتزويد الوكالة بتقارير وفقا

  
  

  يق الضماناتنقطة البدء في تطب
  
ة   -٣٣ واد الداخل ى الم ه عل ق بموجب ن تنطب ينبغي أن ينص االتفاق على أن الضمانات ل
  شطة التعدين ومعالجة الخامات.أنفي 

  
  ينبغي أن ينص االتفاق على ما يلي:  -٣٤



 

١١ 

ة   (أ)   د مرحل غ بع م تبل وم ل وم أو ثوري ة ليوراني واد حاوي دى تصدير أي م ل
اه، تصديراً دورة الوقود النووي الموصوفة  ة (ج) أدن رة الفرعي راً  في الفق أو  مباش

ى أسلحةإغير مباشر،  ة  لى دولة غير حائزة عل وم الدول ة، تق ة نووي إبالغ الوكال ب
 ً  بمقدار ھذه المواد وتكوينھا ووجھتھا، ما لم تكن المواد المذكورة مصدرة خصيصا

  ألغراض غير نووية؛
وم  (ب)   ة ليوراني واد حاوي ة  ولدى استيراد أي م د مرحل غ بع م تبل وم ل أو ثوري

إبالغ  ة ب وم الدول اه، تق ة (ج) أدن رة الفرعي دورة الوقود النووي الموصوفة في الفق
 ً ا توردة خصيص واد مس ذه الم ن ھ م تك ا ل ا، م واد وتكوينھ ذه الم دار ھ ة بمق  الوكال

  ألغراض غير نووية؛
وقود نقاء تصلح معھما لصنع ، ذات تركيب وويةمواد نولدى خروج أي   (ج)  

م إثراء النظيري، من المصنأو لإل ي ت ا، أو ع أو من مرحلة المعالجة الت ا فيھ نتاجھ
ة  مواد نوويةمماثلة أو أي  مواد نوويةحين تستورد الدولة  أخرى انتجت في مرحل

ة، تصبح  ود النووي ةالحقة من مراحل دورة الوق واد النووي ذكورة خاضعة  الم الم
  ة في االتفاق.جراءات الضمانات األخرى المحددإل

  
  

  رفع الضمانات
  
ة بمو  -٣٥ ى أن الضمانات المطبق اق عل ى جينبغي أن ينص االتف ه عل ةب واد النووي  الم

ك  ١١ترفع في الظروف المحددة في الفقرة  وفر الظروف المحددة في تل أعاله. أما إذا لم تت
ة  رت الدول رة، واعتب ك أنالفق م ذل الح  رغ ةاستص واد النووي م الم عة للض انات، الخاض

ً  الموجودة في النفايات ً  التي ستعالج، ليس في الوقت الراھن عمليا ة  أو مرغوبا إن الدول ه، ف ب
 ً ا. وينبغي أيضا ي يجب تطبيقھ بة الت دابير الضمانات المناس اوران بشأن ت ة تتش أن  والوكال

ى  ه عل ةينص االتفاق على أن الضمانات المطبقة بموجب واد النووي سترفع في الظروف  الم
رة الم ى أن ١٣حددة في الفق ة عل ة والوكال ة، شريطة أن تتفق الدول واد النووي ذكورة  الم الم

 ً   قابلة لالستصالح. ليست عمليا
  
  
  عفاء من الضماناتالت اإلحا
  
واد ينبغي أن ينص االتفاق على أن تقوم الوكالة، بناء على طلب الدولة، بإعفاء   -٣٦ الم

  التالية من الضمانات: النووية
ً الم  (أ)   ا ات تساوي جرام داً  واد االنشطارية الخاصة، حين تستخدم بكمي  واح

  أو أقل بوصفھا عناصر استشعار في أجھزة؛
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ً  المواد النوويةو  (ب)   رة  المستخدمة في أنشطة غير نووية وفقا أعاله،  ١٣للفق
  حين تكون ھذه المواد قابلة لالستصالح؛

ر بلوتوني  (ج)   ى النظي وي عل ذي يحت وم ال ز  ٢٣٨وم والبلوتوني بة تركي بنس
  %.٨٠تتجاوز 

  
ى أن ت  -٣٧ اق عل نص االتف ي أن ي ُ ينبغ ة، ـ ب الدول ى طل اء عل ن الضمانات، بن عفى م

ذا اإل المواد النووية اء، شريطة أال يتجاوز مجموع التي تكون خاضعة لھا لوال ھ واد عف الم
  المعفاة في الدولة على ھذا النحو، في أي حين: النووية

ة من ما مجموعه ك  (أ)   واد االنشطارية الخاصة المؤلف يلوجرام واحد من الم
  واحد أو أكثر من المواد التالية:

  البلوتونيوم؛  ‘١’    
بة   ‘٢’     رى بنس وم المث ذه ٢٠( ٠٫٢اليوراني ي ھ ر، وف %) أو أكث

  الحالة يعتبر وزنه الحسابي حصيلة ضرب وزنه بنسبة إثرائه؛
ل من   ‘٣’     ى ٢٠( ٠٫٢واليورانيوم المثرى بنسبة أق ا أعل %) ولكنھ

من نسبة ثراء اليورانيوم الطبيعي، وفي ھذه الحالة يعتبر وزنه الحسابي 
  حصيلة ضرب وزنه بخمسة أمثال مربع نسبة إثرائه؛

ان متر  (ب)   ا مجموعه عشرة أطن ة من وم وم الطبيعي واليوري وم اليوراني اني
  %)؛٠٫٥( ٠٫٠٠٥ثراء تفوق المستنفد إذا كانت نسبة اإل

راء وعش  (ج)   بة اإلث ت نس تنفد إذا كان وم المس ن اليوراني اً م اً متري رين طن
  %) أو أقل؛٠٫٥( ٠٫٠٠٥تساوي 

ً   (د)   ً  وعشرين طنا   من الثوريوم؛ متريا
  أو أي مقادير أعلى يحددھا المجلس على قصد توحيد أساليب التطبيق.

  
ةذا كانت ھناك إينبغي أن ينص االتفاق على أنه،   -٣٨ واد نووي اة من  م الضمانات معف

ع  تعالج أو تخزن م ةس واد نووي ق  م اد تطبي ى أن يع خاضعة للضمانات، فينبغي النص عل
  الضمانات على تلك المواد المعفاة.

  
  

  الترتيبات الفرعية
  
دد   -٣٩ ة تح ات فرعي ة ترتيب ة والدول ع الوكال ى أن تض اق عل نص االتف ي أن ي ينبغ

ذي ُيمك ِّ بالتفصيل، وبالقدر الضروري ال ةـ اءة بالمسؤوليات  ن الوكال ة وكف اء بفعالي من الوف
اق، ق اإل المنوطة بھا بموجب االتف ا تطبي يتم بھ ي س ة الت ا الطريق ي ينص عليھ جراءات الت
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ة أو أ ات الفرعي ددا العمل بالترتيب ن االتفاق. كما ينبغي النص على أن للوكالة والدولة أن تم
  لى تعديل االتفاق.ة إھا باالتفاق بينھما دون حاجاتغير

  
اذ   -٤٠ ه نف دأ في ذي يب ي الوقت ال دأ ف ة يب ات الفرعي اذ الترتيب ى أن نف نص عل ينبغي ال

دھما  ذال قصارى جھ ة أن تب ة والوكال ى الدول ده. وعل د ممكن بع رب موع ي أق اق أو ف االتف
 ً ا ل انقضاء تسعين يوم ول  لجعل ھذه الترتيبات نافذة قب اق، وال يمكن قب اذ االتف دء نف ى ب عل

لى تزويد الوكالة بالمعلومات إلة إال بموافقة الطرفين. وعلى الدولة أن تسارع تمديد ھذه المھ
ارع  ى أن تس اق عل نص االتف ي أن ي ا ينبغ ة. كم ات الفرعي تكمال الترتيب ا اس ي يتطلبھ الت

ه بصدد إلى تطبيق اإلالوكالة، بمجرد بدء نفاذ االتفاق،  ا في واد جراءات المنصوص عليھ الم
  أدناه. ٤١ف العھدة المنصوص عليه في الفقرة الواردة في كش النووية

  
  

  كشف العھدة
  
دئي المشار   -٤١ ر الب ى أساس التقري ة، عل وم الوكال ى أن تق ينبغي أن ينص االتفاق عل
ادة إ ي الم ه ف ة من  ٦٣لي ي الدول ا ف ع م دة موحد لجمي اه، بوضع كشف عھ ةأدن واد نووي  م

 نشئھا، وبمسك ھذا الكشف استناداً صرف النظر عن مى االتفاق، بخاضعة للضمانات بمقتض
ى إلى التقارير الالحقة وإ ذا الكشف عل ة نسخ من ھ تتاح للدول ائج أنشطة التحقق. وس لى نت

  فترات يتفق عليھا.
  
  

  المعلومات الوصفية
  

  أحكام عامة
  
اء مناقشة  ٨بالمادة  عمالً   -٤٢ ة أثن وم الدول ى أن تق اق عل أعاله، ينبغي أن ينص االتف

ً الترتيبات ال ق، وأن ينص أيضا ديھا من مراف  فرعية بتزويد الوكالة بمعلومات وصفية عما ل
ات  على أن المھل الزمنية لتقديم المعلومات الوصفية عن المرافق الجديدة ستحدد في الترتيب

 ً على وجوب تقديم ھذه المعلومات في أقرب وقت ممكن قبل  الفرعية. وينبغي أن ينص أيضا
  أي مرفق جديد.في  مواد نوويةإدخال أي 

  
ة، بشأن   -٤٣ ا الوكال زود بھ ينبغي أن ينص االتفاق على أن المعلومات الوصفية التي ت

  االقتضاء:كل مرفق، ستتضمن حسب 
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داً   (أ)   مية  تحدي ه االس ه وقدرت ام وأغراض ه الع ذكر طابع ق، ب ة المرف لھوي
ي، و ه الجغراف راض العمإوموقع تعمالن ألغ ذين يس وان ال م والعن راد االس ات لي ي

  الروتينية؛
ً   (ب)   داخلي ا ووصفا در المستطاع إللترتيب ال ق يشير بق ام للمرف ى شكل لع ل

ة إوموقعھا وحركتھا و المواد النووية دات ھام ا تتضمنه من مع ام لم لى الشكل الع
  ؛مواد نوويةتستخدم أو تنتج أو تعالج 

ً   (ج)   فا واد  ووص ن الم بة ع ل بالمحاس ائص تتص ن خص ق م ا للمرف لم
  واء والمراقبة؛وباالحت

ً   (د)   فا عيد  ووص ى ص ة عل ة أو معتزم راءات قائم ن إج ق م ي المرف ا ف لم
ةالمحاسبة والرقابة على  واد المواد النووي ع جرد الم ى الخصوص مواق ين عل ، يع

  .الجرد المادي للعھدةالتي أقامھا المشغل، وعمليات قياس التدفق، وأساليب 
  
ك من المعلومات كذلك ينبغي أن ينص االتفاق على وجو  -٤٤ ر ذل ب تزويد الوكالة بغي

ع  ى وجه الخصوص بصدد ھيكل توزي ق، وعل المتصلة بتطبيق الضمانات بصدد كل مرف
وم  ى أن تق نص عل ي أن ي ا ينبغ واد. كم ى الم ة عل بة والرقاب ؤوليات المتصلة بالمحاس المس

ي  ة بمعلومات إضافية عن إجراءات الصحة والسالمة الت د الوكال ة بتزوي ى الدول يجب عل
  .المرفقالوكالة أن تتقيد بھا ويتوجب على المفتشين أن يلتزموا بھا في 

  
٤٥-   ً اق أيضا ات وصفية بصدد أي  وينبغي أن ينص االتف ة بمعلوم د الوكال ى تزوي عل

أغراض الضمانات ا يتصل ب ر في م ا ينظر  ،تغيير ذي أث ك في وقت مبكر كيم ا، وذل فيھ
  جراءات الضمانات حسب االقتضاء.بالقدر الكافي لتمكينھا من تكييف إ

  
  أغراض فحص المعلومات الوصفية

  
نص   -٤٦ ي أن ي ة اينبغ ا الوكال زود بھ ي ت فية الت ات الوص ى أن المعلوم اق عل التف

  ستستخدم من أجل األغراض التالية: 
ةالتعرف على خصائص   (أ)   واد النووي ة من حيث  المرافق والم ذات األھمي

ة  النوويةالمواد تطبيق الضمانات على  افي لتيسير عملي در الك بطريقة مفصلة بالق
  التحقق؛

د   (ب)   وادتحدي رد الم ع ج ة،  مواق ابات الوكال راض حس تخدم ألغ ي ستس الت
ار  تراتيجيةواختي اط االس كل  النق ي تش يةالت اس رئيس اط قي د  نق تخدم لتحدي وتس
ةتحركات  واد النووي دھا  الم ة، في تحدي ى الوكال دة. وعل ع جرد والعھ وادمواق  الم

  المذكورة، أن تتبع على وجه الخصوص المعايير التالية:
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على ضوء الدقة التي يستطاع  مواقع جرد الموادأن يحدد حجم   ‘١’    
  بھا تحديد رصيد المواد؛

ن أج  ‘٢’     اول، م د أن تح ع جل تحدي وادمواق ام أي رد الم ، اغتن
ى قيا سات فرصة الستخدام االحتواء والمراقبة بغية ضمان الحصول عل

اس  ات القي ز عملي ق الضمانات بتركي كاملة للتدفق، وبالتالي تبسيط تطبي
  ؛نقاط القياس الرئيسيةعلى 

واديجوز الجمع بين عدة   ‘٣’     مرفق مستخدمة في  مواقع لجرد الم
ً أو في مواقع مختلفة بحيث تعتبر  ما واد واحداً  موقعا ألغراض  لجرد الم

ة أن  ررت الوكال ة، إذا ق ابات الوكال ات حس ع احتياج ق م ع يتف ذا الجم ھ
  التحقق؛

وادخاص  موقعبناء على طلب الدولة، تحديد  ،يجوز  ‘٤’      لجرد الم
ً يشمل عملية ما ت   ؛نطوي على معلومات حساسة تجاريا

ة   (ج)   اديتحديد مواعيد وإجراءات عملي ة ألغراض  الجرد الم واد النووي للم
  حسابات الوكالة؛

  ت والتقارير، وإجراءات تقييم السجالت؛تحديد المتطلبات من السجال  (د)  
  ؛المواد النوويةتحديد متطلبات وإجراءات التحقق من كمية وموقع   (ھـ)  
ة، و  (و)   واء والمراقب ات االحت اليب وتقني اط اختيار أمزاج مناسبة من أس النق

  التي ستطبق فيھا؛ االستراتيجية
 ً ا اق أيض نص االتف ي أن ي ص المعلوم وينبغ ائج فح ى أن نت ي عل تدرج ف فية س ات الوص

  الترتيبات الفرعية.
  

  إعادة فحص المعلومات الوصفية
  
ى ضوء   -٤٧ ينبغي أن ينص االتفاق على وجوب إعادة فحص المعلومات الوصفية عل

ا الضمانات، أو  التغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل، أو ما يستجد في مجال تكنولوجي
ق إجراءات ي  الخبرة المكتسبة في مجال تطبي دابير الت ى قصد تكييف الت ك عل ق، وذل التحق

  أعاله. ٤٦بالفقرة  اتخذتھا الوكالة عمالً 
  

  التحقق من المعلومات الوصفية
  
د مفتشين   -٤٨ ة، أن توف ى إينبغي أن ينص االتفاق على أن للوكالة، بالتعاون مع الدول ل

ق تيثاق من المراف دمت  لالس ي ق ات الت الً إالمعلوم ة عم ى الوكال الفق ل أعاله،  ٤٥-٤٢رات ب
  .٤٦لألغراض المذكورة في المادة  إنجازاً 
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  النووية الموجودة خارج المرافق المعلومات المتعلقة بالمواد

  
ةينبغي أن ينص االتفاق على أنه حين تكون ھناك   -٤٩ ادة خارج  مواد نووي تستخدم ع

  بالمعلومات التالية: ،، ينبغي تزويد الوكالة حسب االقتضاءالمرافق
  

ه   أ)(   ع ل ذي تخض تعمال ال ام لالس ف ع ةاوص واد النووي ا لم ، ولموقعھ
  واسم مستعملھا وعنوانه المستخدم في األمور الروتينية؛ رافي،الجغ

ام لإل  (ب)   ا، من أجل حساب وصف ع زم اتخاذھ ة، أو المعت جراءات الراھن
حساب ، وال سيما لھيكل توزيع المسؤوليات التنظيمية عن الالمواد النوويةومراقبة 

  والمراقبة.
 ً ر يطرأ على على وجوب إعالم الوكالة، دون إبطاء، بأي تغيي وينبغي أن ينص االتفاق أيضا

  بھذه المادة. ليھا عمالً المعلومات التي قدمت إ
  
ةلى الوكالة عن إينبغي أن ينص االتفاق على أن المعلومات المقدمة   -٥٠ واد النووي  الم

ق، يمك ارج المراف ادة خ تعملة ع راض المس ل األغ ن أج ب، م در المناس تخدم، بالق ن أن تس
  أعاله. ٤٦لى (و) من الفقرة إالمحددة في الفقرات الفرعية من (ب) 

  
  

  نظام السجالت
  

  أحكام عامة
  
٥١-   ً ا ائھا نظام دى إنش ة، ل وم الدول ى أن تق اق عل نص االتف ً  ينبغي أن ي ا لحساب  وطني

ً المواد النوويةومراقبة  باتخاذ تدابير تضمن مسك سجل لكل موقع من  أعاله، ٧رة للفق ، وفقا
واد رد الم ع ج ي مواق ً . وينبغ ا نص أيض ً  ال فا ة وص ات الفرعي وب تضمين الترتيب ى وج  عل

  .موقع لجرد الموادللسجالت التي يجب مسكھا بصدد كل 
  
ى المفتشين   -٥٢ ا ييسر عل ينبغي أن ينص االتفاق على أن تتخذ الدولة من الترتيبات م

جالت،  ص الس ً فح ا ذه الس خصوص ت ھ بانية أو إذا كان ر األس ة غي وعة بلغ جالت موض
  ليزية أو الروسية أو الفرنسية.اإلنك

  
ى   -٥٣ دة خمس سنوات عل ينبغي أن ينص االتفاق على وجوب االحتفاظ بالسجالت لم

  األقل.
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٥٤-   ً   الحال، من: ىلمقتض ينبغي أن ينص االتفاق على أن تتألف السجالت، تبعا
ع سجالت الح  (أ)   ابات لجمي ةس واد النووي الخاضعة للضمانات بموجب  الم

  االتفاق.
  .المواد النوويةالحاوية لھذه  المرافقوسجالت العمليات التي تجري في   (ب)  

  
تند   -٥٥ ذي تس ات، ال ام القياس ون نظ ى وجوب أن يك اق عل نص االتف ي أن ي ه إينبغ لي

 ً ا اويا في ألح السجالت المستخدمة في إعداد التقارير، إما مطابق ة أو مس ايير الدولي داث المع
  نوعيته لھذه المعايير.

  
  سجالت الحسابات

  
ي بصدد كل   -٥٦ ا يل ابات م ين سجالت الحس ى أن تب ع ينبغي أن ينص االتفاق عل موق

  :لجرد المواد
د حصيلة تغيرات العھدةجميع   (أ)   ا يسمح بتحدي ة، بم دة الدفتري في أي  العھ

  حين؛
  ؛العھدة الماديةالمستخدمة لتحديد وجميع نتائج القياس   (ب)  
ع   (ج)   ديالتوجمي ويبات التع دد  والتص ت بص ي أدخل دةالت رات العھ  تغي

  .والعھدات المادية، والعھدات الدفترية
  
ع   -٥٧ دد جمي ب، بص ن الواج ى أن م اق عل نص االتف ي أن ي دةينبغ رات العھ  تغي

ة دات المادي ل والعھ ا يخص ك ي م جالت، ف ين الس ة، أن تب ن  دفع ةم واد النووي ة الم : ھوي
ً البيانات األساسية، وبيانات الدفعةالمواد، و ى أن من الواجب أن  . وينبغي أن ينص أيضا عل

ى حدة، في كل  وم، كال عل وم والبلوتوني تحدد سجالت الحسابات كميات اليورانيوم والثوري
دة. وعالوة على ذلك يجب أن يشار، بصدد كل المواد النوويةمن  دفعة ر في العھ ى إ، تغي ل

موقع قياس لى إالمرسل و موقع قياس الموادلى ا التغير، وكذلك، حسب االقتضاء، إتاريخ ھذ
  ليھا.ھة المرسل إالمتلقى، أو الج المواد

  
  سجالت العمليات

  
ات بصدد كل  أنمن الواجب  أنينبغي أن ينص االتفاق على   -٥٨ ين سجالت العملي تب

ً موقع لجرد المواد   لمقتضى الحال: ، وتبعا
ات   (أ)   ى كمي ة عل رات الطارئ د التغي تخدمة لتحدي غيل المس ات التش بيان

  ؛المواد النوويةوتركيب 
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زة وأخذ   (ب)   البيانات التي يحصل عليھا من خالل معايرة الصھاريج واألجھ
ات و ل، وإالعين راء التحالي ة إج يم التقديري ات، والق ودة القياس ة ج راءات مراقب ج

  ء العشوائية واألخطاء النمطية؛المشتقة لألخطا
ً   (ج)   فا ة  وص دة المادي رد العھ ير لج ي التحض ذة ف رفات المتخ لة التص لسلس

  وتنفيذ ھذا الجرد، بغية ضمان دقته وكماله؛
ً   (د)   فا د  وص ارة ق اد أي خس بب وأبع د س ل توكي ن أج ذة م للتصرفات المتخ

  تحدث، سواء أكانت عارضة أم لم يكن قد تم قياسھا؛
  
  

  لتقاريرنظام ا
  

  عموميات
  
ي   -٥٩ ذكورة بالتفصيل ف ارير الم ة بالتق زود الدول ى أن ت اق عل نص االتف ي أن ي ينبغ

  الخاضعة للضمانات بمقتضى االتفاق. المواد النوويةأدناه بصدد  ٦٩-٦٠المواد 
  
ة أو الروسية تكتب التقارير باألسبانية أو اإل ينبغي أن ينص االتفاق على أن  -٦٠ نكليزي

  سية، ما لم ينص على خالف ذلك في الترتيبات الفرعية.أو الفرن
  
ي يجينبغي أن ينص االتفاق على أن توضع التقاري  -٦١ ب ر باالستناد إلى السجالت الت

 ً ا كھا وفق واد  مس ً  ٥٨-٥١للم ا ارير، تبع ألف التق اله، وأن تت ابية  أع ارير حس ن تق ة، م للحال
  وتقارير خاصة.

  
  التقارير الحسابية

  
ع ينبغي أ  -٦٢ اول جمي دئي يتن ر ب ة بتقري زود الوكال ى أن ت اق عل نص االتف واد ن ي الم

ً سالتي  النووية اق أيضا اق. وينبغي أن ينص االتف ى أن  تخضع للضمانات بمقتضى االتف عل
ر إترسل الدولة تقريرھا البدئي  وم األخي ي الي ي تل ين الت ام الثالث ة في غضون األي لى الوكال

ة من الشھر الشمسي الذي يدخل ف ر الحال ذا التقري اذ، وأن يصور ھ ز النف اق حي ذا االتف ه ھ ي
  كما كانت في اليوم األخير من ذلك الشھر.

  
ع جرد ينبغي أن ينص االتفاق على قيام الدولة بتزويد الوكالة، بصدد كل من   -٦٣ مواق

  ، بالتقارير الحسابية التالية:المواد



 

١٩ 

رات تغيرات العھدةتقارير عن   (أ)   دة  تبين جميع التغي ى عھ ي طرأت عل الت
ى أي حال في المواد النووية ن، وعل ارير في أسرع وقت ممك ذه التق . وترسل ھ

 ً ا ين يوم رات  غضون ثالث ه التغي ررت في ه أو تق ذي حدثت في ة الشھر ال د نھاي بع
  المذكورة؛

تناد   (ب)   ة باالس دة المادي ى إتقارير عن جرد المواد تصف رصيد العھ جرد ل
. وترسل ھذه التقارير في موقع جرد الموادفي  الموجودة فعالً  مادي للمواد النووية

  .الجرد الماديأسرع وقت ممكن، وعلى أي حال في غضون ثالثين يوما بعد 
ى أ ارير عل ذه التق ا، مع وتوضع ھ ارير ذاتھ اريخ إعداد التق ساس المعلومات المتاحة في ت

  مكان تصويبھا في تاريخ الحق حسب المطلوب.إ
  
دةينص االتفاق على أن تحدد تقارير  ينبغي أن  -٦٤ ة من تغيرات العھ ، بصدد كل دفع

ة واد النووي واد الم ذه الم ة ھ ة، ھوي ات الدفع اريخ وبيان دة، وت ر العھ ً تغي ا دد، تبع ا تح  ، كم
ال،  وادلمقتضى الح ع جرد الم وادالمرسل  موق ع جرد الم ة المرسل  يالمتلق وموق أو الجھ

  قات دقيقة:ليھا. وترفق ھذه التقارير بتعليإ
واردة في سجالت تغيرات العھدةتشرح   (أ)   ات التشغيل ال ، على أساس بيان

  (أ) أعاله؛٥٨العمليات المقدمة بمقتضى المادة 
ً   (ب)   ات  وتصف، وفقا امج العملي ة، برن للمنصوص عليه في الترتيبات الفرعي

  .الجرد الماديالمتوقع، وال سيما عمليات 
  
دةبالغ عن كل ى وجوب قيام الدولة باإلالتفاق علينبغي أن ينص ا  -٦٥ ر في العھ ، تغي

ً  تصويبفيھا أو  تعديلوكل  ا ا لھا، إما دوري ة، وإم ة جامع ى شكل قائم ة  عل بشأن كل واقع
ى أن في اإل دفعةبصدد كل  تغيرات العھدةبالغ عن على حدة. ويتم اإل ان، على حدة؛ عل مك

يوفقا لما تنص عليه الترتيبات الفرعية، أن تجمع ا ات الت ل العين تؤخذ  لتغيرات الزھيدة، مث
 .في العھدة واحداً  تغيراً بالغ عنھا بوصفھا بقصد تحليلھا، بحيث يتم اإل

  
ع  ينبغي أن ينص االتفاق على  -٦٦ ة، بصدد كل موق د الدول ة بتزوي ام الوكال وجوب قي

واد النو، بكشوف نصف سنوية من مواقع جرد الموادعلى حدة من  ةالجرد الحسابي للم  وي
تناد  ة إالخاضعة للضمانات، تضعھا باالس ارير المتعلق ى التق دةل رات العھ رة  بتغي خالل الفت

  التي ينصب عليھا كل من الكشوف المذكورة.
  
ة   -٦٧ م تتفق الدول ا ل ة تنطوي، م دة المادي ارير العھ ينبغي أن ينص االتفاق على أن تق

  والوكالة على خالف ذلك، على البنود التالية:
  البدئية؛ عھدة الماديةال  (أ)  



 

٢٠ 

دة  (ب)   رات العھ ال  تغي م االنتق ادة، ث االت الزي دء بح ع الب االت إ(م ى ح ل
  النقصان)؛

  النھائية؛ العھدة الدفترية  (ج)  
  ؛الفوارق بين سجالت الشاحن وسجالت المستلم  (د)  
  النھائية المعدلة؛ العھدة الدفترية  (ھـ)  
  النھائية؛ العھدة المادية  (و)  
  .د غير المعللةالموا  (ز)  

واد،  ةويجب أن يرفق، بكل تقرير عن رصيد الم دة المادي ع  كشف بالعھ ورد جمي دفعاتي  ال
  على حدة. دفعةلكل  بيانات الدفعةكال على حدة ويحدد ھوية المواد و

  
  التقارير الخاصة

  
ى  نينبغي أ  -٦٨ اق عل اأينص االتف ة بتق د الوكال ة بتزوي وم الدول ير خاصة دون رن تق
  بطاء:إ

ة إ  (أ)   ر مألوف روف غي ألوف أو أي ظ ر م ادث غي ل إذا أدى أي ح ى جع ل
اك  د أن ھن ة تعتق ةالدول واد نووي ات  م دت، بكمي ون فق ل أن تك دت، أو يحتم د فق ق

  تتجاوز الحدود المنصوص عليھا لھذا الغرض في الترتيبات الفرعية؛ أو
دث أن تغإ  (ب)   أة إذا ح واء فج يلة االحت ع وس ر وض ع ي ر الوض ى غي ل

ا إالمنصوص عليه في الترتيبات الفرعية،  سحب لى درجة أصبح من الممكن معھ
  نووية غير مأذون بسحبھا. مواد

  
  ضاحاتيتوفير التفاصيل واإل

  
ى طل  -٦٩ اء عل ة، بن وم الدول ى أن تق اق عل ديم ينبغي أن ينص االتف ة، بتق ب من الوكال

ً يضاحات تتناول أي تقرير، في حدود كون ذلك ضروتفاصيل أو إ   ألغراض الضمانات. ريا
  
  

  عمليات التفتيش
  

  عموميات
  
٧٠-   ً ا ية وفق ات تفتيش ام بعملي ة حق القي ى أن للوكال اق عل ام  ينبغي أن ينص االتف ألحك

  الواردة أدناه. ٨٢لى إ ٧١الفقرات 
  



 

٢١ 

  أھداف التفتيش
  
يش محددة األغراض   -٧١ ات تفت ينبغي أن ينص االتفاق على أن للوكالة أن تقوم بعملي
  أجل ما يلي:من 

دئي بشأن   (أ)   ر الب ي التقري واردة ف ةالتحقق من المعلومات ال واد النووي  الم
  الخاضعة للضمانات بموجب االتفاق؛

دئي   (ب)   ر الب اريخ التقري ذ ت ى الوضع من رأت عل ي ط رات الت د التغي وتحدي
  والتحقق منھا؛

د   (ج)   ةوتحدي واد النووي ا الم ا وتكوينھ ن كميتھ ق م ً ذا أمإ، والتحق ا ن، وفق  ك
  ليھا.ى خارج الدولة أو على أثر نقلھا إلأدناه، قبل نقلھا إ ٩٦و ٩٣فقرتين لل

  
  ينبغي أن ينص االتفاق على أن للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من أجل:  -٧٢

  التحقق من كون التقارير مطابقة للسجالت؛  (أ)  
ع   (ب)   ع جمي ن موق ق م ةوالتحق واد النووي لضمانات بموجب الخاضعة ل الم

  االتفاق، ومن ھويتھا وكميتھا وتركيبھا؛
ود   (ج)   ة لوج باب الممكن ة باألس ات المتعلق ن صحة المعلوم ق م واد والتحق م

دة في وفوارق بين سجالت الشاحن وسجالت المستلم غير معللة ر مؤك ، ونقاط غي
  .العھدة الدفترية

  
٧٣-   ً ا ة، رھن اإل ينبغي أن ينص االتفاق على أن للوكال ا في ب جراءات المنصوص عليھ

  أدناه، أن تقوم بعلميات تفتيش استثنائية: ٧٧الفقرة 
  إما للتحقق من صحة المعلومات الواردة في التقارير الخاصة؛  (أ)  
ا إأو   (ب)   ي أبلغتھ ات الت ة أن المعلوم رت الوكال ي إذا اعتب ا ف ة، بم ا الدول ياھ

ي  ات الت ا والمعلوم دمتھا لھ ي ق يالت الت ك التعل الل ذل ن خ ا م م الحصول عليھ ت
ن  ة م ين الوكال ة لتمك ر كافي ة، غي يش الروتيني ات التفت ؤولياتھا إعملي اء مس يف

  بمقتضى االتفاق.
ية المنصوص لى عمليات التفتيش الروتينة التفتيش استثنائية حين تتم باإلضافة إوتعتبر عملي

ى ، أو حين تشتمل على حق ا٨٢لى إ ٧٨عليھا في الفقرات  ع الطالع عل معلومات أو مواق
ادة إضافة باإل ي الم ه ف ى حق االطالع المنصوص علي يش  ٧٦ل ات التفت أن عملي اه بش أدن

  الروتينية أو عمليات التفتيش المحددة الغرض أو كليھما.
  
  
  
  



 

٢٢ 

  نطاق عمليات التفتيش
  
ذكورة في   -٧٤ األغراض الم اء ب ة، للوف ينبغي أن ينص االتفاق على أن من حق الوكال

  أعاله: ٧٣-٧١الفقرات 
  ؛٥٨لى إ ٥١أن تفحص السجالت الممسوكة بمقتضى المواد   (أ)  
ع   (ب)   تقلة لجمي ات مس وم بقياس ةوأن تق واد النووي مانات  الم عة للض الخاض

  بمقتضى ھذا االتفاق؛
ة   (ج)   اس والمراقب زة وأدوات القي ايرة األجھ غيل ومع ن تش توثق م وأن تس

  األخرى؛
  ؛واالحتواء وتستخدمھاطبق تدابير المراقبة وأن ت  (د)  
دواھا   (ھـ)   ت ج ي ثبت وعة الت ق الموض ن الطرائ ك م ر ذل تخدم غي وأن تس

  التقنية.
  
٧٥-   ً   أعاله: ٧٤طار أحكام الفقرة إعلى أن للوكالة، في  وينبغي أن ينص أيضا

ذ الع  (أ)   ون أخ ن ك ق م ي أن تتحق ات ف اس ين اط القي ينق ل  ةالرئيس ن أج م
 ً ة، وأنإل حساب رصيد المواد يجري وفقا ات بياني تراقب  جراءات تسفر عن عين

  معالجة العينات وتحليلھا، وأن تحصل على نسخ من ھذه العينات؛
ات   (ب)   ون قياس ن ك ق م ةوأن تحق واد النووي ي  الم تم ف ي ت اس الت اط القي نق

ية ايرة  الرئيس ة، وأن تراقب مع واد ھي قياسات بياني ن أجل حساب رصيد الم م
  خدمة في ذلك؛األجھزة والمعدات المست

  وأن تتخذ مع الدولة ترتيبات من شأنھا أن تتيح حسب االقتضاء:  (ج)  
ات إ  ‘١’     ذ عين افية، وأخ اس إض ات قي ام بعملي الح القي افية لص ض

  الوكالة؛
  تحليل العينات المعايرة التي تقدمھا الوكالة للتحليل؛  ‘٢’    
ا   ‘٣’     زة وغيرھ ايرة األجھ ة من أجل مع ات مطلق من استخدام عين

  المعدات؛
  االضطالع بعمليات معايرة أخرى؛  ‘٤’    
ائل   (د)   ا من وس ا وغيرھ دات الخاصة بھ تخدام المع ات الس ذ ترتيب وأن تتخ

ذه  ل ھ ب مث ذلك لتركي تقلة، وك ة مس اس ومراقب ات قي ام بعملي ة القي ة بغي المراقب
  ذا اتفق على ذلك ونص عليه في الترتيبات الفرعية؛إالمعدات 

ة وأن تضع ع  (ھـ)   ائط المطابق ك من نب ر ذل ا وغي واء أختامھ لى وسائل االحت
  ذا اتفق على ذلك ونص عليه في الترتيبات الفرعية؛إواالستدالل على العبث بھا، 

أخوذة الستعمال   (و)   ات الم ة من أجل شحن العين أن تتخذ ترتيبات مع الدول
  الوكالة.



 

٢٣ 

  حق االطالع للقيام بعمليات التفتيش
  
  االتفاق على ما يلي:ينبغي أن ينص   -٧٦

رة   (أ)   أعاله،  ٧١من أجل المقاصد المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من الفق
د إو م تحدي د ت ون ق ى أن يك تراتيجيةل اط االس ق  النق ة، يح ات الفرعي ي الترتيب ف

يش جرت  لمفتشي الوكالة دخول أي موقع يشير التقرير البدئي، أو أي عمليات تفت
  ؛نوويةمواد لى أن فيه إبصدده، 

أعاله،  ٧١ ومن أجل المقاصد المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة  (ب)  
ً يحق للمفتشين الدخول إلى أي موقع تم إ ا ه وفق ة ب الغ الوكال رتين  ب (ج) أو ٩٢للفق

  (ج) أدناه؛ ٩٥
رة   (ج)   ي الفق ا ف د المنصوص عليھ ل المقاص ن أج ق  ٧٢وم اله، ال يح أع

ى وا إال عل تراتيجية للمفتشين أن يطلع اط االس ة  النق ات الفرعي ي الترتيب ددة ف المح
 ً   ؛٥٨-٥١للمواد  والسجالت الممسوكة وفقا

ة تتطلب إو  (د)   ر مألوف اك أي ظروف غي ة أن ھن رت الدول ذا حدث أن اعتب
ار ة إالتوسع في فرض قيود على حق الوكالة في االطالع، تس ة والوكال ى ع الدول ل

ين ا دف تمك ات بھ ى ترتيب اق عل ة االتف ؤولياتھا المتعلق اء بمس ن الوف ة م لوكال
ام ب بالغ المجلس بكل ترتيب إبالضمانات مع مراعاة ھذه القيود. ويقوم المدير الع

  من ھذا القبيل.
  
وراً   -٧٧ ة ف ة والوكال ى أن تتشاور الدول اق عل ذا نشأت ظروف إ ينبغي أن ينص االتف

تثنائية من أجل األغراض  يش اس ادة يمكن أن تتطلب عمليات تفت ا في الم المنصوص عليھ
ات إجراء عمليات تفتيش تضاف تيجة ھذه المشاورات يحق للوكالة إأعاله. وبن ٧٣ ى عملي ل

ة، ٨٣-٧٨التفتيش الروتينية المنصوص عليھا في المواد  اق مع الدول ا، باالتف ا يحق لھ ، كم
رة إضافة ات أو مواقع، باإلأن تطلع على معلوم أعاله  ٧٦لى حقھا المنصوص عليه في الفق

ة  ول الحاج الف ح وية أي خ تم تس تثنائية. وت ة واالس يش الروتيني ات التفت دد عملي ى إبص ل
 ً ا رتين  توسيع حق االطالع طبق رة ٢٢و  ٢١للفق ق الفق ى أن تنطب ك  ١٨؛ عل إذا كانت ھنال

  جراءات جوھرية ومستعجلة يجب أن تتخذھا الدولة.إ
  

  تواتر عمليات التفتيش الروتينية وكثافتھا
  
ا   -٧٨ ة وكثافتھ يش الروتيني ات التفت وب قصر عملي ى وج اق عل نص االتف ي أن ي ينبغ

ذ إ ومدتھا وتوقيتھا على الحد ة تنفي ى المتفق مع فعالي جراءات الضمانات المنصوص األدن
اداً  ا اقتص اليب وأكثرھ ل األس ذ بأمث ه، وأن تأخ ا في ا  عليھ ة لھ وارد المتاح تخدام الم ي اس ف

  ألغراض التفتيش.



 

٢٤ 

ة واحدة ينب  -٧٩ يش روتيني ة تفت غي أن ينص االتفاق على أن يكون ھناك أكثر من عملي
 ً ا المرافقخارج الموجودة  ومواقع قياس المواد، المرافقفي حالة  سنويا  والتي يكون محتواھ
ةكيلوغرامات ال يتجاوز خمسة  –أيھما أكبر  – المواد النوويةمن  خرجھا السنوي أو  .فعال
ألخرى فيحدد عدد عمليات التفتيش وكثافتھا ومدتھا وتوقيتھا وأسلوبھا ا المرافقا في حالة أم

و  ا ھ ة مم ر كثاف ة، أكث ة القصوى أو الحدي ي الحال ون، ف ي ال يك ام تفتيش اس نظ ى أس عل
  وعھدتھا. المواد النوويةوكاف لجعل الوكالة على علم مستمر بتدفق  ضروري

  
يش ينبغي أن ينص االتفاق على أن الحد األقصى لأل  -٨٠ ة لتفت قنشطة الروتيني  المراف

 أكثر من خمسة كيلوغرامات فعالة المواد النوويةمن  خرجھا السنويالتي يكون محتواھا أو 
  على الوجه التالي:

ة  (أ)   ازن المختوم اعالت والمخ ة المف ي حال دد ،ف وع يح ى المجم  األقص

يش عمل سنة سدس حدود في السنة في الروتينية التفتيش لعمليات  من كل أنبش تفت

  الدولة؛ أرض على الموجودة المرافق ھذه
ى نشاطھا ينطوي التي األخرى المرافق حالة وفي  (ب)   وم استخدام عل  البلوتوني

يش لعمليات األقصى المجموع يحدد %،٥ من أكثر بنسبة المثري اليورانيوم أو  التفت

وم ف     ×٣٠ مدته بما الفئة، ھذه من مرفق كل أجل من السنة، في الروتينية  عمل ي

نة، في تفتيشي ى الس ار عل ل "ف" أن اعتب دة تمث واد من السنوي الخرج أو العھ  الم

ً  – أكبر أيھما – النووية رر األقصى الحد أن الإ الفعالة. بالكيلوغرامات محسوبا  المق

  ؛تفتيشي عمل سنة ١٫٥ من أدنى يكون أن يجوز ال المرافق ھذه من واحد ألي
ي  (ج)   ة وف ع حال الف ام جمي ك خ ن ذل ق م دد ،المراف وع يح  األقصى المجم

يش لعمليات ة، التفت ذه من مرفق كل أجل من الروتيني ة ھ ه ثلث الفئ ا مدت نة، بم  س
ه إتضاف  عمل تفتيشي ار أن  ×٠٫٤لي ى اعتب نة، عل يش في الس ام التفت ف من أي

ةمن  الخرج السنويأو  العھدة"ف" تمثل  واد النووي ر  – الم ا أكب ً  –أيھم  محسوبا
  بالكيلوغرامات الفعالة.

 تعديل على تتفقا أن والوكالة الدولة وسع في أن على االتفاق ينص أن يجب ذلك لىإ ضافةوباإل

  معقول. التعديل ھذا أن المجلس قرر متى الفقرة ھذه في المحددة القصوى األرقام
  
٨١-   ً ا رات  رھن ام الفق تخد ٨٠ – ٧٨بأحك ي تس ايير الت مل المع ب أن تش اله، يج م أع

ى أي  ة عل يش الروتيني ات التفت ي لعملي دد الفعل د الع قلتحدي ا  مرف دتھا وتوقيتھ ا وم وكثافتھ
  وأسلوبھا:
ةشكل   (أ)   ائبة أم موجودة المادة النووي ى وجه الخصوص ھل ھي س ، وعل

ائي، وھل ھي  ا الكيمي ا ھو تكوينھ ود المنفصلة، وم ة  –في عدد من البن في حال
  م شديدة؛ ومدى يسر االطالع عليھا؛ثراء أضعيفة اإل – اليورانيوم
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دى   (ب)   يما م ة، وال س ي الدول ه ف ول ب ة المعم ام الحساب والمراقب ة نظ فعالي
ً  المرافقكون مشغلي  ه في  مستقلين وظيفيا عن نظام الحساب والمراقبة المعمول ب

ادة إالدولة؛ و أعاله؛  ٣٢لى أي مدى ذھبت الدولة في تنفيذ التدابير المحددة في الم
لى الوكالة؛ ومدى اتساقھا مع عمليات التحقق إسرعة التي يتم بھا تقديم التقارير وال

د ة؛ ومق ا الوكال وم بھ ي تق تقلة الت ةر االمس ر المعلل واد غي ه  الم ت من ذي تحقق ال
  الوكالة؛

دد   (ج)   يما ع ة، وال س تخدمھا الدول ي تس ووي الت ود الن خصائص دورة الوق
من  افقالمرانات، وما لھذه خاضعة للضم ويةمواد نوالتي تحتوي  المرافقوأنواع 

 ً ى صعيد الضمانات، وخصوصا ة عل واء؛ و خصائص ذات أھمي ى إدرجة االحت ل
ةالتحقق من عھدة وحركة  المرافقأي مدى ييسر تصميم ھذه  واد النووي ى إ؛ والم ل

ة  واردة من مختلف ات ال ين المعلوم ا ب رابط فيم ة ت ام عالق ع مدى يمكن أن تق مواق
    ؛دجرد الموا

المستلمة من دول أخرى أو  المواد النوويةالترابط الدولي، وال سيما قدر   (د)  
لة  ق إالمرس ات تحق ة؛ وأي عملي تخدام أو المعالج راض االس رى ألغ ى دول أخ ل

ة واألنشطة  ة للدول ين األنشطة النووي رابط ب بصددھا من جانب الوكالة؛ ومدى الت
  النووية لغيرھا من الدول؛

تخد التطورات  (ھـ)   ك اس ي ذل ا ف ال الضمانات، بم ي مج ة ف ات التقني ام التقني
  .المواد النوويةحصائية وأخذ العينات العشوائية لتقييم حركة اإل

  
ة   -٨٣ ة والدول ين الوكال اور ب ى التش اق عل ة إينبغي أن ينص االتف رت الدول  أنذا اعتب

  معينة. مرافقعمليات التفتيش تركز بصورة ال مبرر لھا على 
  
  ار بعمليات التفتيشخطاإل
  
ة ب  -٨٣ وم الوكال ى أن تق اق عل ً إينبغي أن ينص االتف بقا ة مس ل وصول خطار الدول ، قب

ى النحو المرافقالموجودة خارج  مواقع جرد الموادلى إأو  المرافقلى إالمفتشين  ك عل ، وذل
  التالي:

رة   (أ)   من أجل عمليات التفتيش المحددة األغراض المنصوص عليھا في الفق
ل ٧١ ي  ٢٤(ج) أعاله: قب ا ف ك المنصوص عليھ ل؛ ومن أجل تل ى األق ساعة عل

: قبل أسبوع ٤٨(أ) و (ب) وكذلك األنشطة المنصوص عليھا في الفقرة ٧١الفقرة 
  على األقل؛

رة   (ب)   ا في الفق تثنائية المنصوص عليھ يش االس ات التفت  ٧٣ومن أجل عملي
ين الدو الً أعاله: في أسرع وقت ممكن يلي التشاور ب ة عم ة والوكال الفقرة  ل ؛ ٧٧ب
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ون مفھ ى أن يك اً أن اإلعل زءاً وم ادة ج ي الع كل ف ين يش دوم المفتش ار بق ن  خط م
  المشاورات؛

رة   (ج)   ي الفق ا ف ة المنصوص عليھ يش الروتيني ات التفت ن أجل عملي  ٧٢وم
ل  ا يخص  ٢٤أعاله: قب ل في م ى األق قساعة عل رة المشار إ المراف ا في الفق ليھ

وم (ب) وكذل٨٠ ى يوراني ك منشآت الخزن المختومة الحاوية على بلوتونيوم أو عل
  %؛ وقبل أسبوع على األقل في جميع الحاالت األخرى.٥مثرى بنسبة أكثر من 

يتم ويجب أن يتضمن اإل ا س يش أسماء المفتشين وأن يحدد م ات التفت ذكور بعملي خطار الم
ا المرافق الموجودة خارج المرافق ومواقع جرد الموادتفتيشه من  يتم فيھ ي س رات الت ، والفت

ً إھذا التفتيش. و بقا  ذا كان المفتشون سيأتون من مكان خارج أراضي الدولة، تقوم الوكالة مس
  لى الدولة.باإلشعار بمكان وموعد وصولھم إ

  
٨٤-   ً اق أيضا ك ينبغي أن ينص االتف ى أن يكون في وسع الوكا ومع ذل دبير عل ة، كت ل

ا ختكميلي، أن تقوم دون إ طار مسبق بجانب من عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليھ
ً  ٨٠في المادة  ً  وفقا ة،لمبدأ أخذ العينات عشوائيا ى الوكال يش دون  . وعل أي تفت ا ب دى قيامھ ل
ً سابق إ ا بانھا كلي الً  خطار، أن تضع في حس ا عم ه لھ ة قدمت ات تكون الدول امج عملي  أي برن

الفقرة  ك، ح٦٤ب وق ذل ا ف ات، أن (ب). وعليھ امج العملي ى أساس برن تطاع، وعل سب المس
 ً يش ب تخطر الدولة دوريا ات تفت ه من عملي خطار إببرنامجھا التفتيشي العام وما ينطوي علي

دون  ذكورة. إأو ب يش الم ات التفت ا عملي ع فيھ ي تتوق رات الت ومي للفت د عم ع تحدي ار، م خط
يش دون سابق  أي تفت د خطار، أإوعلى الوكالة، لدى قيامھا ب ا يسعھا من جھ ذل كل م ن تب

د تواجه مشغإللتخفيف  ة ق ى حد ممكن من أي مصاعب عملي ى أدن ّ ل قلي ـ ة،  المرف والدول
رة  ا أن  ٨٩أعاله و  ٤٤واضعة في اعتبارھا األحكام المتصلة بالموضوع من الفق اه. كم أدن

  على الدولة أن تبذل أي جھد ممكن لتيسير مھمة المفتشين.
  

  تسمية المفتشين
  
  ينبغي أن ينص االتفاق على ما يلي:  -٨٥

ً إيقوم المدير العام ب  (أ)   رح  بالغ الدولة خطيا ة يقت باسم كل موظف في الوكال
دة  يل مفي أي تفاص ه، وب يته ودرجت ه وجنس ة، وبمؤھالت دى الدول ا ل ميته مفتش تس

  أخرى تتعلق به؛
ذا اال  (ب)   ا ھ ي تلقيھ ي تل ين الت ام الثالث ي غضون األي ة، ف وم الدول راح، تق قت
  عالم المدير العام ھل تقبل ھذا االقتراح؛إب
ديھا.  نللمدير العام أ  (ج)   ة في عداد المفتشين ل ه الدول يسمي أي موظف قبلت

  وعليه أن يبلغ الدولة بھذه التسميات؛
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ه إيقوم ال  (د)   ادرة شخصية مدير العام، استجابة لطلب قدمت ة أو بمب ه الدول لي
ً لبإ عالم الدولة فوراً إمنه، ب   لديھا. غاء تسمية أي موظف مفتشا

 ً ا ي أيض ك ينبغ ع ذل ين  وم ين الالزم ق بالمفتش ا يتعل ي م ه، ف ى أن اق عل نص االتف أن ي
أعاله وللقيام بعمليات التفتيش المحددة  ٤٨لالضطالع باألنشطة المنصوص عليھا في الفقرة 

رة  ن الفق رعيتين (أ) و(ب) م رتين الف ي الفق ا ف وص عليھ رض المنص ب ، ي٧١الغ توج
اق. إجراءات التسمية، حسب اإلاستكمال  اذ االتف دء نف ي ب ي تل مكان، خالل األيام الثالثين الت

ذه ظذا إف ھر أن من المستحيل القيام بھذه التسمية خالل المھلة المذكورة تتم تسمية مفتشين لھ
  المھام بصورة مؤقتة.

  
دد بأقص  -٨٦ تمنح أو تج ة س ى أن الدول اق عل نص االتف ي أن ي ة ينبغ رعة ممكن ى س

  تأشيرات الدخول التي قد تكون مقتضاة لكل مفتش تم تسميته للدولة.
  

  سلوك المفتشين وزياراتھم 
  
ائفھم المنصوص   -٨٧ تھم وظ ي ممارس ين، ف ى أن المفتش اق عل نص االتف ي أن ي ينبغ

رات  ٤٨عليھا في الفقرة  ه يقوم نأعاله أ ٧٥ - ٧١والفق ادون مع ى نحو يتف امھم عل وا بمھ
ى إعدادھا للتشغيل أو تشغيلھا، أو إأو  المرافقتأخير بناء  وة أعاقإ ا. وعل لحاق األذى بأمنھ

غيل أي  ھم بتش م أنفس وا ھ م أن يقوم وز لھ ه الخصوص، ال يج قوج أمروا  مرف و ال أن ي
رتين إبالقيام بأي عملية. و مرفقموظفي أي  ذا اعتبر المفتشون أن ھناك حاجة بمقتضى الفق

ً  مرفقليات معينة في للقيام بعم ٧٥و ٧٤   بھذا الخصوص. ما فعليھم أن يقدموا طلبا
  
ا،   -٨٨ ون بھ ي يقوم يش الت ات التفت دد عملي ون، بص اج المفتش ين يحت دمات إح ى خ ل

 ً ة بتسھيل حصولھم إ متوفرة في الدولة، وخصوصا وم الدول دات، تق لى استعمال بعض المع
  على ھذه الخدمات واستعمالھم لھذه المعدات.

  
غي أن ينص االتفاق على أنه يحق للدولة أن تجعل ممثلين لھا يرافقون المفتشين ينب  -٨٩

أخير عمل المفتشين أو سخالل عمليات التفتيش التي يقومون بھا، بشرط أال ي ك عن ت فر ذل
  بوظائفھم.عاقتھم على نحو آخر عن االضطالع إ

  
  

  التي تقوم بھا الوكالة البيانات الخاصة بأنشطة التحقق
  
  بغي أن ينص االتفاق على أن على الوكالة أن تعلم الدولة:ين  -٩٠

  بنتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في الترتيبات الفرعية؛  (أ)  



 

٢٨ 

ا في إوباالستنتاجات التي خلصت   (ب)   ي قامت بھ ليھا من أنشطة التحقق الت
 ً ا ك خصوص ة، وذل ن  الدول ع م ل موق دد ك ھادات بص كل ش ى ش رد عل ع ج مواق

ة، تحرر في أقرب وقت ممكن بعد قيام الوكالة بجرد وادالم دة المادي والتحقق  العھ
  منھا وقياس رصيد المواد.

  
  

  ةيعمليات النقل الدول
  

  عموميات
  
ؤولة عن   -٩١ ي المس ة ھ ر الدول ى أن تعتب اق عل نص االتف ي أن ي ةينبغ واد النووي  الم

ب إ مانات أو الواج عة للض اللالخاض اه، خ ا بمقتض اعھا لھ ً  خض ا ا دولي راض نقلھ ، ألغ
  االتفاق، في الحالتين التاليتين:

ة   (أ)   ؤولية الدول ا مس ف فيھ ي تتوق ة الت ذ اللحظ تيراد، من ة االس ي حال ف
ةالمصدرة عن  واد النووي أخر ع الم ى موعد ال يت ذكورة، ولكن حت للحظة ا نالم

  ليه؛التي تصل فيھا تلك المواد إلى المكان المرسل إ
ة التص  (ب)   ي حال توردة وف ة المس ه الدول ي تضطلع في ة الت ى اللحظ دير، حت

أخر عن اللحظة  المواد النوويةبالمسؤولية عن  ى موعد ال يت ذكورة، ولكن حت الم
  ليه.إلى المكان المرسل إالتي تصل فيھا تلك المواد 
ى أ اق عل نص االتف ي أن ي ان نوينبغ دولتان المعنيت وم ال د  عبوض تق ة لتحدي ات مالئم ترتيب

ةالتي يتم عندھا انتقال المسؤولية. وال يجوز اعتبار ھذه المسؤولية عن ة قطالن واد النووي  الم
ر أراضيھا أ ادة تعب ا لمجرد كون الم ة م ة  وواقعة على عاتق دول ا منقول ا، أو كونھ أجواءھ

  اتھا.رحدى طائإتحت علمھا أو في 
  

  لى خارج الدولةإعمليات النقل 
  
و  -٩٢ ى وج اق عل نص االتف ي أن ي ة ينبغ ل معتزم ة نق أي عملي ة ب غ الوكال ى إب تبلي ل

ً ذا كان وزنھا يتجاوز إخاضعة للضمانات  مواد نوويةخارج الدولة ل داً  فعاالً  كيلوغراما ، واح
لى دولة إذا كان من المعتزم القيام، في غضون ثالثة أشھر، بعدة شحنات متفرقة موجھة أو إ

ن  ل م ا أق حنة منھ ل ش زن ك ا ت دة بعينھ وغرام واح الكيل ا  فع ي مجموعھ ا ف د ولكنھ واح
ل، إتتجاوزه. ويجب أن يتم ھذا التبليغ بعد عقد الترتيبات التعاقدية التي تفضي  ة النق لى عملي

ن  ة  –ولك وال العادي ي األح دء بإق –ف ن الب ل م ى األق بوعين عل ل أس داد ب ةع ادة النووي  الم
ة  ذه اإلجراءات لإلخللشحن. وللوكال ر ھ ى غي ا عل ة أن تتفق طار المسبق. ويجب أن والدول

  خطار:يتضمن اإل



 

٢٩ 

لكميتھا  –ذا أمكن إ – المعتزم نقلھا، وتحديداً  المواد النوويةلھوية  تحديداً   (أ)  
  الذي ستؤخذ منه؛ موقع جرد الموادالمتوقعة والعناصر التي تتكون منھا، و

  ؛المواد النوويةليھا الدولة التي توجه إ  (ب)  
ا   (ج)   ةاالتواريخ التي ستعد فيھ واد النووي ا  لم د فيھ ي تع ع الت للشحن والمواق

  تلك المواد للشحن؛
  ولوصولھا؛ المواد النوويةالتواريخ التقريبية لشحن   (د)  
ة بالمسؤولية عن   (ھـ)   ة المتلقي دھا ستضطلع الدول ي عن واد نقطة النقل الت الم

  قطة.حتمل لبلوغ ھذه الن، والتاريخ المالنووية
  
ً  ينبغي أن ينص االتفاق  -٩٣ ة على أن الغرض من ھذا اإل أيضا ين الوكال خطار ھو تمك

ة  د ھوي ن تحدي ةحسب الضرورة م واد النووي اق،  الم مانات بمقتضى االتف الخاضعة للض
ل  المواد النوويةمكان، من كمية ھذه لوكالة قادرة على التحقق، حسب اإلوجعل ا وتكوينھا قب

ين الوكإأن يتم نقلھا  ة، لى خارج الدولة، وكذلك تمك ا أو حسب طلب الدول ة حسب رغبتھ ال
ةمن صنع األختام على  واد النووي م  الم ى ت جراء إه ال يجوز ألي نال أإعدادھا للشحن. إمت

ل أخطار تنظر في اتخاذه، على أثر ھذا اإل تتخذه الوكالة، أو واد ن يعيق على أي وجه نق الم
  .النووية

  
٩٤-   ً ا اق أيض نص االتف ي أن ي ه،  ينبغ ى أن ت ذا كاإعل ةن واد النووي ع  الم م تخض ل

ن  زم م ا يل اذ م ة المصدرة باتخ وم الدول ة، فيجب أن تق ة المتلقي ي الدول ة ف لضمانات الوكال
ال في  ذا االنتق ى ھ ترتيبات لتمكين الوكالة من الحصول من الدولة المتلقية على مصادقة عل

ةالموغضون ثالثة أشھر من قبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن  ة  اد النووي من الدول
  ليھا.المصدرة إ

  
  لى داخل الدولةإعمليات النقل 

  
ى وجوب   -٩٥ اق عل ة إينبغي أن ينص االتف ل متوقع ة نق أي عملي ة ب ى إخطار الوكال ل

ةداخلھا  ا يتجاوز يتوجب إخضاعھا للضمانات، إ لمواد نووي ان وزنھ ً ذا ك ا االً  كيلوغرام  فع
ة من ذا كانت تتوقع أن تتلقىإ، أو واحداً  ، في غضون ثالثة أشھر، عدة شحنات متفرقة قادم

واحد ولكنھا في مجموعھا تتجاوزه؛  كيلوغرام فعالدولة واحدة بعينھا تزن كل منھا أقل من 
ذا التبل تم ھ در اإلويجب أن ي بق بق د يس ي موع ة ف غ للوكال ع لوصول ي د المتوق ان الموع مك

ة ، على أال يتأخر ذلك في أية حال عالمادة النووية ة المتلقي ه الدول ذي تصبح في اريخ ال ن الت
ذه اإلجراءات لإلخطار المسبق.  ھي المسؤولة عنھا. وللوكالة والدولة أن ر ھ ى غي تتفقا عل

  خطار:ويجب أن يتضمن اإل
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داً   (أ)   ة  تحدي ةلھوي واد النووي دا الم ن إ –، وتحدي ة  –ذا أمك ا المتوقع لكميتھ
  والعناصر التي تتكون منھا؛

ة   (ب)   ن النقط ؤولية ع ة بالمس طلع الدول دھا ستض ي عن ةالت واد النووي  الم
  ألغراض االتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ ھذه النقطة؛

ليم   (ج)   زم تس ذي يعت ةتاريخ الوصول المتوقع، والموقع ال واد النووي ه،  الم في
  والتاريخ الذي يعتزم القيام فيه بتفكيك حاويات المادة النووية.

  
غ ھو تمكينبغي أن ينص   -٩٦ ذا التبلي ة من أن ياالتفاق على أن الغرض من ھ ن الوكال

وين ومن أن تتحقق حسب اإل المواد النوويةتحدد حسب الضرورة ھوية  ة وتك ان من كمي مك
التفتيش الخاضعة للضمانات التي نقلت إ المواد النووية ك ب ة، وذل دى لى الدول ى الشحنة ل عل

ة، أنإال أنه ال يجوز ألي تفكيك الحاويات. إ ر  جراء تتخذه الوكال ى أث اذه، عل تنظر في اتخ
  خطار أن يعيق عملية التفكيك.ھذا اإل

  
  التقارير الخاصة

  
ر   -٩٧ دولي سيوضع تقري ل ال ات النق ة عملي ي حال ه ف ى أن اق عل ينبغي أن ينص االتف

ألوف أو ظروف إأعاله،  ٦٨استثنائي حسب ما نصت عليه المادة  ر م ذا أدى أي حادث غي
ة غير مأل اك إوف د أن ھن ة تعتق ى جعل الدول ةل واد نووي د  م دت، أو يحتمل أن تكون ق د فق ق

 ً   ذا حدث تأخر ھام خالل النقل.إ فقدت، خصوصا
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  تعاريف
  
  
ر حسابي تشير إدخال نإ" التعديليعني "  -٩٨ ى وجود بذة في سجل أو تقري ين ل رق ب ف

  .غير معللةأو وجود مواد  ليهإسجالت الشاحن وسجالت المرسل 
  
ي "  -٩٩ نوييعن رج الس رتين الخ راض الفق دار  ٨٠و ٧٩"، ألغ اله، مق واردتين أع ال

ً  المواد النووية   لى خارج مرفق يعمل بسعة اسمية.إ المنقولة سنويا
  

يعالج بوصفه وحدة ألغراض الحساب في  المواد النووية" جزءا من الدفعةتعني "  -١٠٠
ي اس رئيس ة قي ةةنقط ه بمجموع ه وكميت دد تركيب اييس.  ، ويح ن المواصفات أو المق ردة م ف
ون  ن أن تك ةويمك واد النووي ود  الم ن البن دد م ي ع واة ف ائب أو محت كل س ى ش ا عل فيھ

  المنفصلة.
  

د المواد النووية" الوزن الكلي لكل من عناصر بيانات الدفعةتعني "  -١٠١ ، كما يمكن عن
وين ال ي التك وم، أن تعن وم واليوراني ة البلوتوني ابية اللزوم، في حال ري. والوحدات الحس نطي

  ھي التالية: افيھ
  ؛ىالجرام من البلوتونيوم المحتو  (أ)  
وم   (ب)   وع اليوراني ن مجم رام م وم والج وع اليوراني ن مجم رام م  ٢٣٥الج

  في حالة اليورانيوم المثرى بھذين النظيرين؛ ٢٣٣واليورانيوم 
  يورانيوم المستنفد.الكيلوغرام في حالة الثوريوم واليورانيوم الطبيعي وال  (ج)  

  لى الوحدة األقرب.قبل تدويرھا إ الدفعةوفي التقارير تجمع أوزان مختلفة بنود 
  

ري ألحدث  لموقع لقياس المواد" العھدة الدفترية"  -١٠٢ ي المجموع الجب اديتعن  جرد م
  التي طرأت منذ تم القيام بذلك الجرد. تغيرات العھدةليه جميع إلذلك الموقع، مضافة 

  
ر، تھالتصحيح"  -١٠٣ ى تصويب " يعني نبذة تدخل في سجل حسابي أو في تقري دف إل

ة سبق خطأ تم اكتشافه أو إ ر. إلى التعبير عن تحسين قياس كمي ا في السجل أو التقري يرادھ
  ويتحتم في كل تصحيح أن يحدد النبذة التي يتناولھا.

  
ق الضمالكيلوغرام الفعال"  -١٠٤ ى " ھو وحدة خاصة تستخدم في تطبي واد انات عل الم
  لى كمية الكيلوغرامات الفعالة بأن يؤخذ:إ. ويتم الوصول النووية

  في حالة البلوتونيوم، وزنه بالكيلوغرامات؛  (أ)  
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وق   (ب)   ادل أو يف ا يع رى بم وم المث ة اليوراني ي حال ه ١( ٠٫٠١وف %)، وزن
 ً   ثرائه؛إبمربع  بالكيلوغرامات مضروبا

رى   (ج)   وم المث ة اليوراني ي حال ن بف ل م ن ١( ٠٫٠١ أق أكثر م ن ب %) ولك
  ؛%٠٫٠٠٠١%) وزنه بالكيلوغرامات مضروبا بـ ٠٫٥% (٠٥

ـ   (د)   رى ب تنفد المث وم المس ة اليوراني ي حال ل، ٥٫٠( ٠٫٠٠٥وف %) أو أق
 ً   %.٠٫٠٠٠٥بـ وحالة الثوريوم، وزنه بالكيلوغرامات مضروبا

  
ى لإ ٢٣٥ولليورانيوم  ٢٣٣م " تعني نسبة الوزن االجمالي لليورانيوثراءنسبة اإل"  -١٠٥

  ثراء.الوزن الكلي لليورانيوم محل اإل
  

  يعني: المرفق  -١٠٦
ً مفاعالً   (أ)   ً  ، أو مرفقا ل، أو وحدة صناعية، أو وحدة حرجا ، أو محطة تحوي

  معالجة، أو وحدة لفصل النظائر، أو وحدة خزن منفصلة؛
ه   (ب)   تخدم في اد أن تس ن المعت ع م ةأي موق واد نووي ات م ى  بكمي د عل تزي

  كيلوغرام فعال واحد.
  

دة  -١٠٧ ر العھ اداً  تغي ي ازدي ً  يعن انا ً أو نقص وبا ة  ، محس ي كمي دفعات، ف دد ال واد بع الم
ة ي  النووي ودة ف وادالموج رد الم ع لج ن موق د م ى واح وي عل ن أن ينط ر يمك ذا التغي . وھ

  العوامل التالية:
  :حاالت االزدياد  (أ)  
  استيراد؛  ‘١’    
ي:  ورود كميات  ‘٢’     ا من إمن مصدر داخل ع أخرى لجرد م مواق

ر سلمي) أو في لحظة  المواد ر خاضع للضمانات (غي أو من نشاط غي
  ؛بدء تطبيق الضمانات

  نتاج مواد انشطارية خاصة في مفاعل؛إنتاج نووي: إ  ‘٣’    
ة رفع اإلعفاء، أي العودة إ  ‘٤’     واد نووي ى م لى تطبيق ضمانات عل

  لى كميتھا.إلى وجه استخدامھا أو إ نظراً  كانت معفاة منھا في السابق
  حاالت النقصان:  (ب)  
  تصدير؛  ‘١’    
وادمواقع أخلى إلى الداخل: شحنات إشحن   ‘٢’     ؛ أو رى لحساب الم

  شحنات من أجل نشاط غير خاضع للضمانات (غير سلمي)؛
دان   ‘٣’     تھالك: فق ةاس واد نووي ا  م ق تحولھ ن طري ى عنصر إع ل

  ير آخر (أو أكثر) بفعل تفاعالت نووية؛أو نظ آخر (أو أكثر)
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تبعدة:   ‘٤’     ة مس ةفضالت مقيس واد نووي ى  م درت عل قيست، أو ق
ت  م وجھ ات، ث اس قياس لح إأس د تص م تع ث ل رى بحي راض أخ ى أغ ل

  لالستخدام النووي؛
ى  مواد نوويةفضالت مستبقاة:   ‘٥’     تولدت على أثر المعالجة أو عل

رت غ غيل، واعتب ي التش ادث ف ر ح ً أث ا ة لالستصالح مؤقت ر قابل ن  ي ولك
  احتفظ بھا؛

اء: إ  ‘٦’     اء إعف ةعف واد نووي راً  م مانات نظ ن الض ه إ م ى وج ل
  استخدامھا أو كميتھا؛ 

دان   ‘٧’     ادث (أي فق ل ح دان بفع رى، كالفق دان أخ وه فق واد وج م
ر نووية ى غي ه إ عل ى نحو ال سبيل مع د، ولكن عل ى استرجاعھا، عم ل

  أو السرقة.بنتيجة حادث تشغيلي) 
  

ً نقطة قياس رئيسية"  -١٠٨ ةتظھر فيه  " تعني موقعا ة  المادة النووي ا قابل ى نحو يجعلھ عل
الي ف دة. وبالت دفق أو العھ د الت اس من أجل تحدي اطن إللقي دخل  نق اس الرئيسية تشمل ال القي

اس  ع قي تبعدة) والمخازن الموجودة في مواق ك الفضالت المقيسة المس ا في ذل والخرج (بم
  مواد، ولكنھا ال تقتصر عليھا.ال
  

ار أن  ٣٠٠، ٨٠تعني، ألغراض الفقرة  سنة عمل تفتيشي  -١٠٩ يوم عمل تفتيشي، باعتب
 ً اني  يوم المفتش ھو يوم يحق فيه لمفتش فرد أن يعاين مرفقا دة أقصاھا ثم ما في أي حين لم

  ساعات.
  

ً موقع قياس المواد"  -١١٠   يث:ما أو خارجه بح مرفقداخل  " يعني موقعا
" أو موقع لقياس الموادلى كل "نقولة إالم المواد النوويةيمكن تحديد كمية   (أ)  
  لى خارج ھذا الموقع؛إ
ةجراءات محددة، من تعيين ويمكن عند الحاجة، وفقاً إل  (ب)   من  العھدة المادي

ة واد النووي ل " الم ي ك وادف اس الم ع لقي د رصيد موق تطاع تحدي ك لكي يس "، وذل
  مانات الوكالة.المواد ألغراض ض

  
  .العھدة الماديةو العھدة الدفترية" تعني الفرق بين مواد غير معللة"  -١١١

  
ة"  -١١٢ ادة نووي وع م ن الن ة م طارية خاص ادة انش درية أو أي م ادة مص ي أي م " تعن

ادة المصدرية"  ر "الم ل تعبي المحدد في المادة العشرين من النظام األساسي. وال يجوز تأوي
اق، أن إق على الركاز أو مخلفات الركاز. وبمعنى أنه ينطب ذا االتف اذ ھ دء نف د ب ذا حدث، بع

داً  ي يضيف جدي ام األساس ن النظ رين م ادة العش رار بمقتضى الم س أي ق ذ المجل ى إ اتخ ل
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ادة انشطارية خاصة، ف واد مصدرية أو م ر م ي تعتب ذا إالمواد الت ذ الن ھ رار ال يكون ناف ق
  لته الدولة.ال بعد أن تكون قد قبإالمفعول 

  
درة  المواد النوويةكميات دفعات " تعني مجموع كل العھدة المادية"  -١١٣ المقيسة أو المق

 ً   .المواد النوويةلقواعد محددة، المتاحة في وقت معين ما داخل موقع لقياس  باالشتقاق وفقا
  

تلم"  -١١٤ جالت المس احن وس جالت الش ين س رق ب ة الف ين كمي رق ب ي الف ادة " يعن الم
ع  وويةالن لدفعة ما كما حددھا موقع قياس المواد الشاحن وبين ھذه الكمية كما قيست في موق

  قياس المواد المستلم.
  

" تعني المعلومات المسجلة خالل عمليات القياس أو المعايرة أو البيانات األساسية"  -١١٥
ة  د ھوي مح بتحدي ي تس ة، الت ة تجاربي تقاق عالق تخدمة الش ةالمس ادة النووي  الم

ثالً  بيانات خاصةبتوفير و ، بالدفعة. وھذا يعني أن "البيانات األساسية" قد تشمل، م
ل  ر، والتثاق د وزن العنص تخدمة لتحدي ل المس ل التحوي ات، وعوام وزن المركب
رات  ين مؤش ة ب ة، والعالق دالت النظيري ر، والمع ز العنص بة تركي وعي، ونس الن

  م المنتج والطاقة المولدة.الحجم ومؤشرات الضغط، والعالقة بين البلوتونيو
  

ً النقطة االستراتيجية"  -١١٦ ا ي موقع اء فحص المعلومات الوصفية،  " تعن اره أثن م اختي ت
ن  واردة م ات ال ين المعلوم ا وب الربط بينھ ة وب ي الظروف الطبيعي ه، ف ن في ويمك

 ً ا تراتيجية" األخرى مع ى المعلومات الضرورية جميع "النقاط االس ، الحصول عل
ة ل ن أوالكافي ا. ويمك ق منھ مانات والتحق دابير الض ذ ت ة  نتنفي ون "النقط تك

واد إاالستراتيجية" أي موقع يتم فيه  جراء قياسات أساسية تتصل بحساب جرد الم
  وتنفذ فيه تدابير لالحتواء والمراقبة.
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