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ضمانات الوكالة: في خدمة عدم االنتشار النووي

من خالل الضمانات، تقدم الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية توكيدات ذات مصداقية بأن الدول تحترم 

التزاماتها الدولية باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية 

لألغراض السلمية وحدها.
)الرسم املعلومايت: ريتو كني/الوكالة( 
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ضمانات الوكالة: في خدمة عدم االنتشار النووي

ردع الهدف  هو  الوكالة  ضامنات  من 

انتشار األسلحة النووية، من خالل 

الكشف املبكِّر عن تحريف املواد النووية أو إساءة 

النووية، ومن خالل تقديم  التكنولوجيا  استخدام 

توكيدات موثوقة للمجتمع الدويل بأنَّ الدول تحرتم 

التزاماتها الخاصة بالضامنات واملتمثلة يف استخدام 

النووي  باملجال  املتصلة  األخرى  املواد واملفردات 

والخاضعة للضامنات لألغراض السلمية وحدها. 

املواد  واستخدام  النووية  املرافق  عدد  زال  وما 

نووية  قوى  مفاعالت  وهناك  ازدياد.  يف  النووية 

جديدة قيد التشييد ومنو مطرد يف استخدام العلوم 

والتكنولوجيا النووية، ما يجعل كمية املواد وعدد 

املرافق الخاضعة لضامنات الوكالة يف ازدياد مطرد. 

الوكالة  لضامنات  خاضعا  كان   ،2015 عام  ويف 

1286 مرفقاً نووياً ومكاناً واقعاً خارج املرافق، مثل 

ذ مفتشو الوكالة  الجامعات واملواقع الصناعية. ونفَّ

2118 عملية تفتيش يف امليدان.

م هذا املقال ملحة عامة عن اإلطار القانوين  ويقدِّ

لضامنات الوكالة، وتنفيذها، واستنتاجات الضامنات 

التي تستخلصها الوكالة.

شبكة اتفاقات الضامنات

الدول  من  النووية  األسلحة  انتشار  عدم  معاهدة  تقتيض 

غري الحائزة ألسلحة نووية األطراف يف املعاهدة أن تدخل يف 

اتفاقات ملزمة قانوناً مع الوكالة، تُعرف باسم اتفاقات الضامنات 

الشاملة. كام أن املعاهدات اإلقليمية إلنشاء مناطق خالية من 

األسلحة النووية، مثلها مثل معاهدة عدم االنتشار، تقتيض أيضاً 

من الدول األطراف فيها أن تربم اتفاقات ضامنات شاملة مع 

الوكالة. ويف إطار اتفاق الضامنات الشاملة، تتعهد الدولة بأن 

النووية املوجودة يف  تقبل ضامنات الوكالة عىل جميع املواد 

جميع األنشطة السلمية يف الدولة، وتطبّق الوكالة الضامنات 

للتحقُّق من عدم تحريف املواد النووية إىل أسلحة نووية أو 

أجهزة متفجرة نووية أخرى. 

ويف إطار معاهدة عدم االنتشار، هناك أيضاً خمس دول حائزة 

ألسلحة نووية - هي روسيا والصني وفرنسا واململكة املتحدة 

والواليات املتحدة األمريكية - أبرم كل منها "اتفاق ضامنات 

طوعية" مع الوكالة. ويف إطار اتفاق الضامنات الطوعية، تطبّق 

الوكالة الضامنات عىل املواد النووية يف املرافق التي "عرضتها" 

الحائزة ألسلحة نووية لتطبيق الضامنات عليها والتي  الدولة 

اختارتها الوكالة لهذا الغرض. 

وهناك نوع ثالث من اتفاقات الضامنات يُعرف باسم "اتفاق 

الوكالة  تطبّق  ومبوجبه  بعينها"،  مفردات  يخص  ضامنات 

الضامنات عىل املواد واملرافق النووية وسائر املفردات املنصوص 

اتفاقات  الوكالة  تطبّق  الحارض  الوقت  االتفاق. ويف  عليها يف 

ضامنات تخص مفردات بعينها يف ثالث دول، غري أطراف يف 

معاهدة عدم االنتشار، وهي إرسائيل وباكستان والهند.

واألغلبية العظمى من الدول التي تُطبّق فيها ضامنات الوكالة 

هي دول غري حائزة ألسلحة نووية وأطراف يف معاهدة عدم 

إطار  يف  الضامنات  تُطبّق  الدول،  لهذه  وبالنسبة  االنتشار. 

اتفاقات الضامنات الشاملة املعقودة معها. ويف عام 2015 كان 

هناك 174 دولة غري حائزة ألسلحة نووية ومرتبطة باتفاقات 

ضامنات شاملة نافذة مع الوكالة. ويف عام 2015 كان هناك 12 

دولة طرفاً يف معاهدة عدم االنتشار مل تكن قد أدخلت بعُد إىل 

حيّز النفاذ اتفاقات ضامنات شاملة مربمة مع الوكالة عىل النحو 

الذي تقتضيه املعاهدة )انظر الرسم التوضيحي يف الصفحة 6(.

الضمانات باألرقام )2015(

* يتألف هذا الرقم من عدد املوظفني واملتعاقدين الذين 

يعملون يف إدارة الضامنات التابعة للوكالة. S

?

967  هو عدد عينات المواد النووية والعينات البيئية التي ُجمعت

2118  هو عدد عمليات التفتيش الميدانية

883*  هو عدد أفراد القوى العاملة

1416  هو عدد كاميرات المراقبة قيد التشغيل

شبكة تتألف من 20 مختبراً مؤهالً

407  هو عدد الصور الملتقطة بالسواتل
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ومن بني الدول املرتبطة باتفاقات ضامنات شاملة نافذة، هناك 

ملحقة  نافذة  إضافية  بربوتوكوالت  أيضا  مرتبطة  دولة   121

باتفاقات الضامنات الشاملة الخاصة بها. ومينح الربوتوكول اإلضايف 

الوكالة إمكانية أوسع للنفاذ إىل املعلومات واألماكن يف أي دولة 

التحقُّق من االستخدام السلمي  الوكالة عىل  ما، ما يزيد قدرة 

لجميع املواد النووية يف تلك الدولة. وميكن إبرام بروتوكول إضايف 

لجميع أنواع اتفاقات الضامنات.

تنفيذ الضامنات

تنفيذ الضامنات، باالستناد إىل اتفاقات الضامنات، عملية متواصلة 

تتألف من أربع خطوات: 

جمع وتقييم املعلومات ذات الصلة بالضامنات عن دولة ما . 1

للتحقق من اتساقها مع إعالنات الدولة عن برنامجها النووي. 

صوغ نهج ضامنات عىل مستوى الدولة يشتمل عىل إرساء . 2

األهداف الرئيسة لتحديد املسارات املعقولة التي ميكن من 

خاللها اقتناء مواد نووية مناسبة لالستخدام يف سالح نووي 

أو جهاز متفجر نووي، واختيار التدابري املتعلقة بالضامنات 

املنطبقة لتحقيق تلك األهداف. 

تخطيط األنشطة املتعلقة بالضامنات وتنفيذها وتقييمها، يف . 3

امليدان ويف مقّر الوكالة الرئييس عىل السواء، من خالل خطة 

تنفيذ سنوية. 

استخالص استنتاج متعلق بالضامنات لكل دولة عىل حدة من . 4

الدول التي قامت الوكالة بتنفيذ الضامنات فيها. 

 ورغم أن الطلب عىل ضامنات الوكالة يف ازدياد، ويزداد تعقداً،

ما زالت ميزانية الوكالة املخصصة لتنفيذ الضامنات عىل حالها إىل 

م، من الرضوري أن يكون تنفيذ الضامنات  حد بعيد. وإزاء ما تقدَّ

مجدياً من حيث التكلفة ومثمراً وذا كفاءة، دون تقويض مصداقية 

استنتاجات الضامنات وجودتها. ومثة ثالثة مسارات تهدف الوكالة 

من خاللها إىل الحفاظ عىل فعالية الضامنات وتعزيز تلك الفعالية، 

وهي استخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل بطرائق ذكية وذات 

كفاءة يف املقر الرئييس ويف امليدان، وزيادة دعم وتعاون الدول 

يف تنفيذ الضامنات.

استنتاجات الضامنات

تستخلص الوكالة استنتاجات الضامنات سنوياً لكل دولة تُطبَّق 

فيها الضامنات. وتستند تلك االستنتاجات إىل أنشطة التحقق التي 

تقوم بها الوكالة بشكل مستقل وما تتوصل إليه من استنباطات، 

م تلك االستنتاجات كل عام إىل مجلس محافظي الوكالة يف  وتُقدَّ

تقرير تنفيذ الضامنات. 

ويتفاوت نوع االستنتاج الذي ميكن للوكالة أن تتوصل إليه فيام 

تلك  املربم بني  الضامنات  اتفاق  نوع  بكل دولة حسب  يتعلق 

الوكالة  الدولة وحقوق  الذي ينص عىل تعهُّد  الدولة والوكالة، 

والتزاماتها، مبا يف ذلك مستوى النفاذ إىل املواد واملعلومات النووية 

)انظر الرسم التوضيحي يف الصفحة 7(. 

الدول املرتبطة باتفاقات ضامنات شاملة 

وبروتوكوالت إضافية نافذة عىل السواء
يف عام 2015 مل تجد الوكالة، فيام يخص 67 دولة من 121 دولة 

لديها اتفاقات ضامنات شاملة وبروتوكوالت إضافية نافذة عىل 

السواء، وفيام يخص تايوان، الصني، أي مؤرش يدل عىل تحريف 

مواد نووية معلنة بعيداً عن األنشطة السلمية وال أي مؤرش يدل 

الدولة ككل،  نووية غري معلنة يف  أنشطة  أو  عىل وجود مواد 

واستنتجت الوكالة أن جميع املواد النووية املوجودة يف تلك الدول 

ظلت يف نطاق األنشطة السلمية. ويشار إىل هذا االستنتاج بعبارة 

"االستنتاج األوسع نطاقًا". ويف العادة، تتمكن الوكالة من التوصل 

تنفيذ اتفاقات الضمانات
)للدولة الواحدة، حتى كانون األول/ديسمبر 2015(

CSA : اتفاقات ضامنات شاملة 

AP : بروتوكول إضايف

VOA : اتفاق ضامنات طوعية

item-SPeCifiC : اتفاقات ضامنات تخصُّ مفرداٍت بعينها

NPt : معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

*الهند مرتبطة ببروتوكول إضافي نافذ

 الدول الحائزة ألسلحة نووية
األطراف يف معاهدة عدم االنتشار

الدول غري الحائزة ألسلحة نووية األطراف يف معاهدة عدم االنتشار

 الدول غري األطراف يف 
معاهدة عدم االنتشار*

NPT Nuclear-
WeaPoN STaTeS 

NPT NoN-Nuclear-WeaPoN STaTeS

NoN-NPT 
STaTeS*

Item-
specific

3
CSA 173

CSA & AP

121

5
VOA & AP
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فيام يتعلق بأي دولة ما بعَد  إىل هذا االستنتاج األوسع نطاقاً 

ة يف إطار اتفاق ضامنات شاملة  القيام بأنشطة التحقُّق ألعوام عدَّ

وبروتوكول إضايف.

ويف الدول التي توصلت الوكالة الستنتاج أوسع نطاقاً بشأنها، تطبّق 

الوكالة "ضامنات متكاملة" تقود إىل تحقيق الوضع األمثل لجهود 

التحقُّق، وتقود حيثام كان ممكنا، إىل خفض جهود عمليات التفتيش 

امليدانية. وميكن أن تساعد هذه العالقات التعاونية القامئة عىل الثقة 

املتبادلة عىل خفض تكلفة عمليات التفتيش، وأن تؤدى يف الوقت 

نفسه إىل الحد من التدخل يف تشغيل املرافق النووية. ومن بني 67 

دولة تم التوصل إىل استنتاجات أوسع نطاقاً بشأنها يف عام 2015، كانت 

54 دولة، إىل جانب تايوان، الصني، خاضعة بالفعل لضامنات متكاملة.

باتفاقات  املرتبطة  دولة   54 عددها  البالغ  للدول  وبالنسبة 

ضامنات شاملة ولديها بروتوكول إضايف نافذ لكن دون التوصل 

أي  الوكالة  تجد  مل  بشأنها،  نطاقاً  أوسع  استنتاجات  إىل  بعُد 

مؤرش يدّل عىل تحريف مواد نووية معلنة بعيداً عن األنشطة 

وجود  بعدم  املتعلقة  التقييم  عمليات  تتواصل  فيام  السلمية، 

الدول،  بهذه  يتعلق  وفيام  معلنة.  غري  نووية  وأنشطة  مواد 

خلصت الوكالة إىل استنتاج بأن املواد النووية املعلنة ظلت يف 

نطاق األنشطة السلمية.

الدول املرتبطة باتفاقات ضامنات شاملة لكن دون 

بروتوكوالت إضافية
باتفاقات  مرتبطة  دولة   52 هناك  كان   2015 عام  نهاية  حتى 

وفيام  نافذة.  إضافية  بروتوكوالت  دون  لكن  شاملة،  ضامنات 

يتعلق بهذه الدول، مل تَِجد األمانة أّي مؤرش عىل تحريف مواد 

نووية معلنة بعيدا عن األنشطة النووية السلمية. ومردُّ ذلك إىل 

أن الدول املرتبطة باتفاقات ضامنات شاملة وبروتوكوالت إضافية 

هي وحدها التي متلك الوكالة بشأنها األدوات الكافية لنفاذ أوسع 

إىل املعلومات واألماكن من أجل تقديم توكيدات ذات مصداقية 

بأن جميع املواد النووية ظلت يف نطاق األنشطة السلمية.

الدول األطراف يف معاهدة عدم االنتشار وليست 

لديها اتفاقات ضامنات شاملة
عدم  معاهدة  يف  األطراف  الدول  يخص  وفيام   ،2015 عام  يف 

أدخلت  قد  تكن  مل  التي  دولة   12 عددها  البالغ  االنتشار 

الوكالة  تطبّق  مل  شاملة،  ضامنات  اتفاقات  النفاذ  حيّز  بعُد 

 الضامنات ومل يكن مبقدورها استخالص أي استنتاجات متصلة 

بالضامنات بشأنها.

الدول الحائزة ألسلحة نووية والدول املرتبطة 

باتفاقات ضامنات تخص مفردات بعينها
فيام يخص الدول الخمس الحائزة ألسلحة نووية، استنتجت الوكالة 

يف عام 2015 أن املواد النووية التي طُبقت عليها الضامنات يف 

مرافق مختارة ظلت يف نطاق االستخدام السلمي أو تم سحبها من 

الضامنات حسبام نصت عليه االتفاقات. 

وبالنسبة للدول الثالث املرتبطة باتفاقات ضامنات تخص مفردات 

بعينها، مل تجد الوكالة أي مؤرش عىل تحريف مواد نووية أو عىل 

إساءة استعامل املرافق أو املفردات األخرى التي طُبِّقت عليها 

الضامنات، وعىل هذا األساس استنتجت أن تلك املفردات ظلت 

يف نطاق األنشطة السلمية.

ملحوظة: ال تنطوي التسميات املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذه 

الوثيقة، مبا يف ذلك األعداد املذكورة، عىل إبداء أي رأي مهام كان من جانب 

الوكالة أو الدول األعضاء فيها فيام يتعلق بالوضع القانوين ألي بلد أو إقليم 

أو بسلطاته أو فيام يتعلق بتعيني حدوده. ويستند عدد الدول األطراف يف 

معاهدة عدم االنتشار املشار إليه إىل عدد صكوك التصديق أو االنضامم أو 

الخالفة التي تم إيداعها.

استنتاجات الضمانات
)للدولة الواحدة، حتى كانون األول/ديسمبر 2015(

52

54

67

 استنتاج
أوسع نطاقا:

جميع املواد النووية بقيت 

يف نطاق األنشطة السلمية

املواد النووية املعلَنة 

بقيت يف نطاق 

األنشطة السلمية 3 5

املواد النووية التي طُبِّقت 

عليها الضامنات بقيت يف 

نطاق األنشطة السلمية

املواد النووية أو املفردات 

األخرى التي طُبِّقت عليها 

الضامنات بقيت يف نطاق 

األنشطة السلمية

اتفاق ضامنات طوعي
اتفاقات ضامنات 

تخصُّ مفرداٍت بعينها

اتفاق ضامنات 
شاملة فقط

 اتفاق
ضامنات شاملة 
وبروتوكول إضايف

اتفاق ضامنات شاملة وبروتوكول إضايف


