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نات البيئية الخاص بضمانات الوكالة في زايبرسدورف، النمسا.    مختبر العيِّ
ية( )الصورة من: دين كاملا، الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

استنتاجات الضمانات النووية الواردة في تقرير تنفيذ الضمانات 
لعام 2016

ل  نت الوكالة من التوصُّ يف عام ٢٠1٦، تمكَّ

إىل استنتاج بشأن ٦٩ بلداً مفاده أنَّ جميع 

املواد النووية ظلَّت يف نطاق األنشطة 

السلمية. وفيما يخصُّ 1٠4 بلدان أخرى، 

خلصت الوكالة إىل أنَّ املواد النووية املعلنة 

ظلَّت يف نطاق األنشطة السلمية. وُقدِّمت 

هذه املعلومات إىل جملس حمافظي الوكالة 

يف تقرير تنفيذ الضمانات السنوي يف 

14 حزيران/يونيه ٢٠1٧.

وقال املدير العام للوكالة السيد يوكيا 

“إنَّ استخالصنا الستنتاجات  أمانو: 

 بالغ األهمية بالنسبة إىل 
ٌ
الضمانات أمر

الدول األعضاء. وتستند استنتاجات 

الضمانات إىل تقييمات تقنية دقيقة 

للمعلومات، بما يف ذلك املعلومات التي 

جمعها مفتِّشونا يف امليدان والتحليل الذي 

نا الرئيسي على مدى  أجراه اخلبراء يف مقرِّ

السابقة”. السنة 

ويتفاوت نوع االستنتاج الذي تستخلصه 

الوكالة بشأن كلِّ دولة وفقاً لنوع اتفاق 

الضمانات الذي عقدته الدولة املعنية مع 

الع على مزيد من  الوكالة. ويمكن االطِّ

املعلومات بشأن خمتلف أنواع اتفاقات 

الضمانات النووية عبر الرابط: 

https://www.iaea.org/topics/
.safeguards-legal-framework

والبلدان التي لديها اتفاق ضمانات شاملة 

وبروتوكول إضايف نافذان هي وحدها التي 

تكون لدى الوكالة معلومات عنها وحقوق 

معاينة فيها تكفي لتقديم توكيدات ذات 

مصداقية للمجتمع الدويل بعدم حتريف 

املواد النووية املعلنة عن نطاق األنشطة 

النووية السلمية وعدم وجود مواد وأنشطة 

نووية غير معَلنة.

وفيما يخصُّ ثالث دول ليست أطرافاً يف 

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية ولديها 

اتفاقات ضمانات تخصُّ مفردات بعينها، 

لت الوكالة إىل استنتاج بشأن تلك الدول  توصَّ

مفاده أنَّ املواد أو املرافق أو املفردات األخرى 

https://www.iaea.org/topics/safeguards-legal-framework
https://www.iaea.org/topics/safeguards-legal-framework
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النووية التي ُطبِّقت عليها الضمانات ظلَّت يف 

نطاق األنشطة السلمية.

وفيما يخصُّ الدول اخلمس احلائزة ألسلحة 

نووية األطراف يف معاهدة عدم انتشار 

األسلحة النووية والتي لديها اتفاقات 

لت الوكالة إىل  ضمانات طوعية نافذة، توصَّ

استنتاج مفاده أنَّ املواد النووية يف املرافق 

اخملتارة ظلَّت يف نطاق األنشطة السلمية أو 

حبت من الضمانات على النحو املنصوص 
ُ

س

عليه يف االتفاقات. 

ويف عام ٢٠1٦، كانت هناك 1٢ دولًة طرفاً 

يف معاهدة عدم االنتشار مل ُتدِخل بعُد إىل 

حيِّز النفاذ اتفاقات ضمانات شاملة معقودة 

ة الثالثة  مع الوكالة، كما تقتضي املادَّ

من تلك املعاهدة. ومل تستطع الوكالة أن 

تستخلص أيَّ استنتاجات بشأن الضمانات 

فيما يتعلَّق بتلك الدول.

ويقدِّم الرسم املعلوماتي أعاله مزيداً من 

ق والرصد التي  املعلومات عن أنشطة التحقُّ

اضطلعت بها الوكالة يف عام ٢٠1٦.

ما هي الضمانات؟

الضمانات هي جمموعة من التدابير التقنية 

ق من  تسعى الوكالة من خاللها إىل التحقُّ

داتها الدولية بعدم  أنَّ أيَّ دولة تفي بتعهُّ

استخدام البرامج النووية السلمية ألغراض 

تتعلق باألسلحة. وتتطلَّب معاهدة عدم 

االنتشار من الدول غير احلائزة ألسلحة 

نووية أن تبرم اتفاق ضمانات شاملة 

مع الوكالة ُيلِزم الدول بقبول الضمانات. 

ويجب على الدول التي لديها اتفاق ضمانات 

شاملة نافذ أن ُتعلن عن جميع املواد 

واملرافق النووية إىل الوكالة. وتتوىلَّ الوكالة 

ق بصورة مستقلة من هذه  بعد ذلك التحقُّ

اإلعالنات. ويمكن تكميل اتفاق الضمانات 

املذكور ببروتوكول إضايف يزيد إىل حدٍّ 

ق من  كبير من قدرة الوكالة على التحقُّ

االستخدام السلمي جلميع املواد النووية يف 

الدولة املعنية.

املساعدة على منع انتشار األسلحة النووية 

قنا يف عام 2016؟ ماذا حقَّ

قنا ذلك؟ كيف حقَّ

ه بشأن استخلصنا استنتاجات مفادها أنَّ

إطارنا القانوين

يه ضماناتنا ما تغطِّ

ق التي نتَّبعها مواردناعملية التحقُّ

5  دول3  دول104  دول69  دولًة

 ظلَّت جميع املواد النووية 

يف نطاق األنشطة السلمية.

ظلَّت املواد أو املرافق أو 

املفردات األخرى النووية التي 

ُطبِّقت عليها الضمانات يف 

نطاق األنشطة السلمية.

 ظلَّت املواد النووية املعلنة 

يف نطاق األنشطة السلمية.

 ظلَّت املواد النووية يف 

املرافق اخملتارة التي ُطبِّقت 

عليها الضمانات يف نطاق 

األنشطة السلمية.

181  دولًة
لديها اتفاقات ضمانات 

نافذة 

و

129  دولًة
لديها بروتوكوالت إضافية 

نافذة

  204 073
كمية معنوية من 

املواد النووية

  1 290
ا ومكاناً  مرفقاً نوويًّ

واقعاً خارج املرافق

جمع وتقييم

1 037 156
تقريراً من تقارير املواد النووية

ق من التحقُّ

044 25 من األختام
ات احلرجة  املثبَّتة على املواد النووية أو املعدَّ

يف املرافق أو معدات الضمانات اخلاصة 

بالوكالة يف املرافق النووية

جمعت

الوكالة

474
 من العيِّنات

البيئية

603
 من عيِّنات 

املواد النووية

أجرت 

3 007
 من عمليات 

ق يف امليدان التحقُّ

رصدت عن بعد 

122
مرفقاً

1 057
من نظم القياس غير املتلف

نشرت 

13 275
من أيام العمل 

امليداين

135 مليوناً

+4٠.5 مليوناً من خارج امليزانية

  932

موظفًا ومتعاقداً

من ٩٦ بلداً

436 1 كاميرا

لة بـ ٢٦٦ مرفقاً موصَّ

تنفيذ 
الضمانات

2016في عام


