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*1503967*  

    5102أيار/مايو  55-نيسان/أبريل 52نيويورك، 
أنشطط ة الولالططة الدوليططة لل ارططة ال ريططة بامل ال ططلة باملططا ة ال ال ططة مطط         

 معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية
   

 وررة معلومامل أساسية أعدهتا أمانة الولالة الدولية لل ارة ال رية  
  

 موجز تنفي ي  

تعمطل  ”الدوليطة لل ارطة ال ريطة و لطا لناامألطا األساسطن، يف أن       تتم ل أهداف الولالة  • 
]الولالة[ على تعجيل وتوسيع مسامهة ال ارطة ال ريطة يف السطوم وال طحة واالر هطار      

تسألر، وسع طارتألا، على ضمان عدم استخدام املسطاعدة الط    ”وأن  “يف العامل أمجع
أو ررابتطألا، علطى  طو  طدم     ألا تلدمألا، أو الط  تلطدم بنطال علطى طلأطألا أو رطف   طرا        

 .  “غرض عسكري أي
، أن الولالطة  5101لعطام   وألد مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية • 

هططن السططل ة املختططط ة املسططؤولة عطط  التحلططا مطط  امت ططات الططدوت األطططراف التفارططامل   
هطط ا الضططمانامل اصا ططة تططا وتلليططد بلطط  االمت ططات. ووا ططلف الولالططة العمططل علططى   

 املنوات  يما يتعلا بت أيا الضمانامل واستخوص استنتاجاهتا.
وت لأططف لفالططة اسططتمرار الولالططة يف تنفيطط  مألططام واليتططألا اوجططم املططا ة ال ال ططة مطط        • 

، وال يططزات 5101معاهططدة عططدم االنتشططار تعزيططز ضططمانامل الولالططة ابتططدال مطط  عططام     
ة اتفارططامل ضططمانامل  ططاملة  ت أيططا الضططمانامل املعططزرة مسططتمرا. ورططد أبرمططف الولالطط  

 ضططا ية مططع بعططل الططدوت، وأ ولططف بروتولططوالمل  ضططا ية ديططز النفططاب، وعططدلف أو   
ألغف بروتولوالمل ملحلة باتفارامل الضمانامل الشاملة بشلن الكميطامل ال طغ ة مط     
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املوا . ورد ت ور تنفي  ضمانامل الولالة بوسائل منألا، على سأيل امل ات، وضطع مزيطد   
ضططمانامل، وتعزيططز رليططل املعلومططامل وتليططيج الططدوت، واسططتخدام   مطط  مفططاهيج ولطط  ال 

تكنولوجيامل وتلنيامل متلدمة. وعزرمل الولالة ردراهتا يف جمطات رليطل املطوا  النوويطة     
والعينطططامل، وتعمطططل علطططى رطططديا تكنولوجيطططا املعلومطططامل. وأ ولطططف أيضطططا أ وامل    

ة لتعزيطز  ومعدامل جديدة. ودسنف العمليامل واإلجطرالامل واذط مل مأطا رامل جديطد    
 ضأط اجلو ة ورياس األ ال. وعملف الولالة أيضا على التلهم للتحديامل املستلألية.

ورططد عططزارمل اص ططوامل الطط  اذطط مل  عاليططة ضططمانامل الولالططة ولفالهتططا، بينمططا تزايططد    • 
دجططج عمططل الولالططة بشططكل م ططر   ون أن ت ططحم بلطط  ريططا ة مواريططة يف املططوار . 

السططنوامل املاضططية يف تعزيططز مسططؤوليامل الضططمانامل     ومت ططل االهططاع العططام علططى مططد   
يف املائطة يف عطد  املنشط مل     05ديا  ألدمل السنوامل اصمس املاضية ارتفاعا بنسطأة  

يف املائططة يف لميططة املططوا  النوويططة  01النوويططة الطط  تشططملألا الضططمانامل، وريططا ة بنسططأة 
منشطلة ويألط     0 011اصاضعة للضمانامل. وت أا الولالة داليا ضماناهتا علطى ررابطة   

ألط    091عد  ديارامل املوا  النووية الكأ ة اطا يكفطن صضطوعألا للضطمانامل ررابطة      
ودططدة. وباإلضططا ة  ك بلطط ، توا ططل الولالططة جألو هططا عططل املسططائل العاللططة املت ططلة 
بت أيا الضطمانامل يف الطود  وت، ديطا نفط مل أنشط ة  ضطا ية للر طد والتحلطا يف         

  دد  ه ع الدوت.
 ك االهتمططام الطط ي راططى بطط  ال ارططة النوويططة والتحططديامل األوططر  بامل ال ططلة،  وناططرا • 

يرجاح أن تستخلص الولالة يف اعاضر واملستلأل، وبرغج حمدو ية املطوار ، اسطتنتاجامل   
رائمة على أسس سليمة بشلن الضمانامل. وستستمر ل ل  يف الأحا ع  طرائطا لر طع   

واالستفا ة بشطكل أ ضطل مط  التكنولوجيطامل       نتاجيتألا ع  طريا ر ع لفالة العمليامل
اعدي ة. وناطرا  ك أن ت أيطا الضطمانامل جألطد تعطاوع، سطتعمل الولالطة علطى موا طلة          
تعزيز التعاون مطع السطل امل اعكوميطة واإلرليميطة يف عمليطة التنفيط . ويت لطم اسطتمرار         

 الدوت. النجاح اع وت على  عج سياسن وتلين ومايل م 
 ملدمة  

عامطا بغطرض املسطاعدة علطى لفالطة       01سف الولالة ووِضعف الضمانامل رأل  و أسِّ - 0
أن ذططدم ال ارططة النوويططة أغططراض السططوم والتنميططة. والغططرض مطط  ضططمانامل الولالططة هططو تططو    
تلليططدامل بامل م ططدارية للمجتمططع الططدويل بططلن املططوا  النوويططة وغ هططا مطط  األ ططيال ا ططد ة        

وات مط  االسطتخدام يف األغطراض السطلمية  ك االسطتخدام يف      األور  اصاضعة للضمانامل ال ر
  نتاج أسلحة نووية أو أجألزة نووية متفجرة أور .
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وتشكل أدكام الناام األساسن للولالة األسس ال  ترتكز  ليألطا الضطمانامل. وذطوت     - 5
مانامل م  املا ة ال ال ة م  الناام األساسن للولالة سل ة أن تضع وت أا ضط  2 -الفلرة أل  

ترمططن  ك لفالططة عططدم اسططتخدام املططوا  االنشطط ارية واصططدمامل واملعططدامل واملرا ططا واملعلومططامل 
ال  تلطدمألا، أو الط  تلطدم بنطال علطى طلأطألا أو رطف   طرا ألا أو ررابتطألا، علطى  طو  طدم أي             

متعططد   الضططمانامل علططى أي ترتيططم النططائن أو   غططرض عسططكري. وذويططا أيضططا سططل ة ت أيططا   
ا طلطم بلط  أطرا ط ، وعلطى أي نشطاا مط  األنشط ة النوويطة للطدوت، بنطال علطى            األطراف،  ب

طلأألا. وبنال على هط ع السطل ة، تطام الولالطة اتفارطامل مطع الطدوت واملفتشطيامل اإلرليميطة، مط            
أجل ت أيا الضمانامل. وتنلسج ه ع االتفارامل  ك الوالة أنواع  )أ( اتفارامل ضطمانامل  طاملة   

سطلحة النوويطة مط  بطو الطدوت األططراف يف معاهطدة عطدم االنتشطار           مع الدوت غ  اعطائزة ل  
)ب( اتفارامل ضمانامل طوعية مع الدوت اعائزة ل سلحة النووية م  بو الطدوت األططراف يف   

 .(0)املعاهدة الأنو  مع الدوت غ  األطراف يف املعاهدة  و )ج( اتفارامل ضمانامل حمد ة
عطدم االنتشطار بطلن توا طا مجيطع الطدوت غط  اعطائزة          وتلضن املا ة ال ال طة مط  معاهطدة    - 0

ل سلحة النووية ال  تكون طر ًا يف هط ع املعاهطدة علطى رأطوت الضطمانامل املن طوص عليألطا يف        
أي اتفاق جير  التفاوض علي  وعلدع مطع الولالطة الدوليطة لل ارطة ال ريطة و لطًا لناطام الولالطة         

اتفارطامل ضطمانامل  طاملة، ت طام يف مضطمولا      األساسن وناام ضماناهتا. وتلضن أيضا بعلد 
، اوجطم ترتيأطامل   (5))امل طوبة(  IAEA INFCIRC/153و كلألا و لا ملا ور  يف واليلة الولالطة  

 .(0)أور  النائية أو متعد ة األطراف

__________ 

، INFCIRC/66/Rev.2تنف  الولالة اتفارامل الضمانامل بامل الأنطو  ا طد ة، الط  ترتكطز  ك  حطو  الواليلطة        (0) 
يف الدوت غ  األطراف يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويطة. وتعمطل الولالطة، يف هطل هط ع االتفارطامل،       

عطدم اسطتخدام املطوا  النوويطة وغط  النوويطة واملرا طا واأل طيال األوطر            على ت أيا الضمانامل بغرض لفالة
اصاضعة التفارامل الضمانامل املعنية يف ت نيع أي سطوح نطووي أو لطدعج أي غطرض عسطكري، ولفالطة أن       

 تستخدم بشكل د ري ل غراض السلمية وليس ل نع أي جألار نووي متفجر.

د بو الولالة والدوت و لا ملت لأامل معاهدة عطدم انتشطار األسطلحة    حيد   كل ومضمون االتفارامل ال  تعل (5) 
 النووية.

تشمل ه ع الترتيأامل  معاهدة دار األسلحة النوويطة يف أمريكطا الوتينيطة ومن لطة الأحطر الكطاريه )معاهطدة         (0) 
وتونغططا(  توتيلولكططو(  ومعاهططدة من لططة جنططوب ا ططيط ايططا ا اصاليططة مطط  األسططلحة النوويططة )معاهططدة رار    

(  واملعاهطدة  0991تشطري  ال طاع/نو ما    52و عون األرجنتو والااريل بشلن السياسة النووية املشترلة )
املتعللة بإرامة من لة والية م  األسلحة النووية يف جنطوب  طرق يسطيا )معاهطدة بطانكوك(  ومعاهطدة  نشطال        

دابا(  ومعاهطدة  نشطال من لطة واليطة مط  األسطلحة       من لة والية م  األسلحة النووية يف أ ريليا )معاهطدة بلينط  
 النووية يف وسط يسيا )معاهدة سيميأاالتينس (.
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وتلتزم مجيع الدوت، اوجم اتفارامل الضمانامل الشاملة اصا ة تا، بلأطوت أن ذضطع    - 1
ملططوا  امل ططدرية أو املططوا  االنشطط ارية اصا ططة املسططتخدمة يف مجيططع    لضططمانامل الولالططة مجيططع ا 

األنشطط ة النوويططة السططلمية الطط  تنفطط  يف  رلططيج الدولططة املعنيططة، أو يف منشططلة واضططعة لواليتططألا      
اللضططائية، أو تنفطط  يف أي مكططان يوططر رططف سططي رهتا. ومطط  جانأططألا، يكططون للولالططة بامللابططل  

بكفالة ت أيا الضمانامل على مجيع املطوا  املط لورة بغطرض     دلوق وعليألا واجأامل  يما يتعلا
التحلا بشكل راطع م  عدم رويلألا  ك االستخدام يف ت نيع أسلحة نوويطة أو أجألطزة نوويطة    
متفجرة أور . ويتعو على الولالة التحلا م  أن املعلومامل املتعللة بطاملوا  النوويطة اصاضطعة    

 حسطم )أي ت ط  بدرطة نوع/أنطواع      “ طحيحة ”سطف  للضمانامل ال  تعل  عنطألا الدولطة لي  
) أي تشطمل   “لاملطة ”ولمية/لميامل املوا  النووية املعل  عنألا(، بل وتتحلطا أيضطا مط  ألطا     

 .(1)مجيع املوا  ال  جيم اإلعون عنألا(
ورططد أبرمططف مجيططع الططدوت اصمططس اعططائزة ل سططلحة النوويططة مططع الولالططة اتفارططامل         - 2

اتية. وت أا الضطمانامل اوجطم تلط  االتفارطامل علطى املطوا  النوويطة        ضمانامل طوعية اأا رة ب
الطط  توجططد يف املنشطط مل، أو األجططزال مطط  املنشطط مل، الطط  ذتارهططا الولالططة مطط  رططوائج املرا ططا      
املستو ية للشروا ال  تلدمألا الدوت، وبل  بغرض التحلا م  عطدم سطحم تلط  املطوا  مط       

  وص عليألا يف االتفارامل.  رف الضمانامل، باست نال اعاالمل املن
وجيططور أيضططا أن تططام الدولططة الطط  تعلططد اتفارططا للضططمانامل بروتولططوال  ضططا يا ملحلططا    - 0

، الاوتولوت اإلضايف النمطوبجن مط  أجطل    0992باالتفاق. ورد أرر جملس ا ا او، يف عام 
نتشططار توطيططد  عاليططة ناططام الضططمانامل ورسططو لفالتطط  لمسططامهة يف سططأيل أهططداف عططدم اال”

املعلومطامل اإلضطا ية وترتيأطامل تعزيطز  مكانيطة و طوت        . ويتم ل الغرض مط  (2)“النووي العاملن
يف  “سططد ال غططرامل ”مفتشططن الولالططة املن ططوص عليألططا يف الاوتولططوت اإلضططايف مطط  أجططل        

املعلومططامل ويف ناططام الو ططوت و ططا مت لأططامل اتفارططامل الضططمانامل الشططاملة. والاوتولططوت        
أجل أن ر طل الولالطة علطى  طورة أل طر التمطاال عط  الطاام  النوويطة          اإلضايف ضروري م  

__________ 

تيعو على الولالطة أن تلوط  يف اعتأارهطا العوامطل املط لورة أ نطاع عنطد اوتيطار املنشط مل املشطمولة باتفارطامل             (1) 
للانونية النا ئة عط  االتفارطامل األوطر     الضمانامل ال وعية  )أ( ما  با لان اوتيار املنشلة يفن بااللتزامامل ا

الططط  تامألطططا الدولطططة املعنيطططة  )ب( مطططا  با لطططان ت أيطططا لططط  جديطططدة للضطططمانامل أو اسطططتخدام معطططدامل        
وتكنولوجيامل متلدمة سيؤ ي  ك التساب هطارب مفيطدة  و )ج( مطا  با لانطف  عاليطة تكلفطة الضطمانامل        

ى املطوا  النوويطة الط  جيطري  طحنألا  ك الطدوت الط  لطديألا         ستتعزر م  ووت ت أيلألا يف الدولطة امل طدِّرة علط   
 اتفارامل ضمانامل  املة نا  ة.

الاوتولوت اإلضايف النموبجن لوتفاق )االتفارطامل( املطام )املامططة( بطو الدولطة )الطدوت( والولالطة الدوليطة          (2) 
 (((.INFCIRC/540 Correctedالضمانامل ) لل ارة ال رية لت أيا
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اللائمة وامللررة وع  لميامل املوا  لد  الطدوت الط  تطام اتفارطامل ضطمانامل  طاملة. ولط ل         
يكتسطن بطدل نفطاب وتنفيط  بروتولطوالمل  ضطا ية يف تلط  الطدوت أمهيطة داةطة للولالطة لتكطون             

عة السلمية اع رية للطاام  النوويطة لطد  تلط  الطدوت.      را رة على تو   تلليدامل بشلن ال أي
وتعزر التداب  املن وص عليألا يف الاوتولوالمل اإلضا ية بلطدر لطأ  مط  رطدرة الولالطة علطى       

الطططدوت الططط  لطططديألا اتفارطططامل   التحلطططا مططط  االسطططتخدام السطططلمن جلميطططع املطططوا  النوويطططة يف     
  املة.   ضمانامل

سطأعينامل اللطرن املاضطن، بروتولطوال بشطلن الكميطامل        ورد أ ولف الولالة، يف أوائل - 2
ال غ ة، لوسيلة لتلليل عمل ت أيا الضمانامل على الدوت ال  لديألا أنش ة نوويطة ال تط لر   
أو ليس لديألا أنش ة على اإلطوق. ويتم ل التلال  العملطن لط ل  الاوتولطوت يف تعليطا تنفيط       

تفاق الضطمانامل الشطاملة املطام مطع الدولطة املعنيطة،       ال (0)معاج األدكام املدرجة يف اجلزل ال اع
، وا طا جملطس ا طا او علطى تنلطيح الطنص       5112رهنا باستيفال معاي  أهليطة معينطة. ويف عطام    

املعياري للاوتولوت املتعلا بالكميطامل ال طغ ة ووفطل اعطد األ ن املن طوص عليط ، وعلطى        
ولططوت، ثيططا تعسططتأعد منطط  الدولططة الطط  لططديألا  تعططديل معططاي  األهليططة لونضططمام  ك هطط ا الاوت

منشلة رائمة أو ملررة. ويتعو على الدولة، اوجم النسخة املنلحة مط  بروتولطوت الكميطامل    
ال غ ة، أن تلدم  ك الولالة تلريطرا أوليطا عط  مجيطع املطوا  النوويطة لطديألا وتألغألطا  ون  ب طال          

إلبن بتشييدها، وجيور للولالطة تنفيط   جطرالامل    دات اذاب ررارا بتشييد منشلة نووية، أو منح ا
تفتيش يف الدولة املعنية. و عا اجمللس مجيطع الطدوت الط  أبرمطف بروتولطوالمل لميطامل  طغ ة        

  ك تعديل أو  لغال بروتولوالهتا، دسم االرتضال، يف أررب ورف ممك .  
  لطديألا  ويف لل عام تستخلص الولالة اسطتنتاجامل ضطمانامل بشطلن مجيطع الطدوت الط       - 2

اتفارامل ضمانامل نا ط ة. ويلتضطن اسطتخوص اسطتنتاج ضطمانامل مسطتلل ورطائج علطى أسطاس          
سليج، أن تكون الولالة رد أجرمل رطدرا لا يطا مط  أنشط ة الضطمانامل وتلييمطا  طامو جلميطع         

املتادطة يطا عط  الدولطة املعنيطة، اطا يف بلط  نتطائ  أنشط ة           (2)املعلومامل بامل ال لة بالضمانامل
ل  تنف ها الولالة. ويعستخلص استنتاج الضطمانامل عنطد التمطات تنفيط  مجيطع أنشط ة       التحلا ا

تطط   االهتمططام، و ططا رأيألططا،   الضططمانامل الورمططة وعططدم ع ططور أمانططة الولالططة علططى أيططة   ططارة   
 الضمانامل. بشلن

__________ 

 اجلزل ال اع اإلجرالامل ال  جيم ت أيلألا لتنفي  أدكام الضمانامل املدرجة يف اجلزل األوت.حيد   (0) 

هناك الوالطة أنطواع رئيسطية مط  هط ع املعلومطامل، وهطن  )أ( املعلومطامل امللدمطة مط  الطدوت  )ب( املعلومطامل              (2) 
ان ويف امللطر  و )ج( أيطة   املتح ل عليألا م  وطوت األنشط ة الط  تنفط ها الولالطة بشطلن الضطمانامل يف امليطد        

 معلومامل أور  بامل  لة )م ل املعلومامل املستلاة م  م ا ر مفتودة أو ملدمة م  أطراف الال ة(.
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اسطتنتاج ضطمانامل مفطا ع أن مجيطع      اسطتخوص ويتعو، م  أجطل أن تسطت يع الولالطة     - 9
ية يف الدولة ال  لديألا اتفاق ضمانامل  املة تستخَدم يف أنش ة سطلمية، أن يكطون   املوا  النوو

لد  الدولة املعنية يف بامل الورف اتفاق للضمانامل الشاملة وبروتولوت  ضطايف وأن يكونطا يف   
دالة نفاب، لما جيم أن تكون الولالة رد نف مل مجيع أنشط ة التحلطا والتليطيج الورمطة. ويف     

 لططديألا اتفارططامل ضططمانامل  ططاملة بططو بروتولططوالمل  ضططا ية نا طط ة، جيططور أن دالططة الططدوت الطط 
 استنتاجامل ضمانامل بشلن املوا  النووية املعل  عنألا  لط. تستخلص الولالة

 5101أنش ة الولالة من  انعلا  مؤمتر استعراض املعاهدة لعام   
  املطا ة ال ال طة مطط    الولالطة بامل ال طلة بتنفيط    أنشطط ة طتص هط ا الفطرع بطاإلبوم عط        - 01

معاهططدة عططدم االنتشططار، مططع الترليططز علططى الفتططرة الطط  انلضططف منطط  انعلططا  مططؤمتر اسططتعراض     
. وادتطططومل الواليلطططة اصتاميطططة للمطططؤمتر علطططى عطططد  مططط  االسطططتنتاجامل    5101املعاهطططدة لعطططام 

 والتو يامل املتعللة بإجرالامل املتابعة يف بل  ال د .
 

 ضمانامل  املة وبروتولوالمل  ضا ية  التشجيع على  برام اتفارامل - 0 
م  املعاهطدة رمِّطل مجيطع الطدوت األططراف غط  اعطائزة         ال ال ةعلى الرغج م  أن املا ة  - 00

 ولطة منطألا مل تكط      05ل سلحة النووية التزاما رانونيا بإنفاب اتفطاق للضطمانامل الشطاملة،  طإن     
. ومت لطف االسطتجابة  ك الطدعوة    5101 رد أبرمف أو أنف مل اتفارا مع الولالة د  لاية عطام 

 ك توسططيع ن ططاق التليططد بططالروتولوالمل اإلضططا ية، الطط  تكططررمل يف الواليلططة اصتاميططة ملططؤمتر       
)االسططتنتاجامل والتو ططيامل املتعللططة بططإجرالامل املتابعططة(، ويف  5101اسططتعراض املعاهططدة لعططام 

 نفطاب   5101أن  طألدمل لايطة عطام     ررارامل املؤمتر العام للولالة ورطرارامل اجلمعيطة العامطة، يف   
 01 ولطة طر طا يف املعاهطدة(، ورأطوت      050 ولة )اطا يف بلط     051بروتولوالمل  ضا ية يف 

 ولططة تلريأططا، الططنص املططنلح للاوتولططوت املتعلططا بالكميططامل ال ططغ ة   011 ولططة، مطط  جممططوع 
 لكميامل ال غ ة. وت لاوتولوالهتا املتعللة با 1منألا(، و لغال  20)ال ي لان نا  ا يف 

املتعللطططة بتعزيطططز  بطططرام اتفارطططامل ضطططمانامل    العمطططلووا طططلف الولالطططة تنفيططط  و طططة   - 05
. ورطد أسطفرمل هط ع    5110، الط  جيطري اسطتكمايا سطنويا منط  عطام       (2)وبروتولوالمل  ضا ية

 ولة طر ا غط  دطائزة ل سطلحة النوويطة      02اجلألو  اإلر ا ية ع   درار تلدم لأ . ولانف 
بططو اتفارططامل ضططمانامل  ططاملة نا طط ة يف ورططف انعلططا  مططؤمتر اسططتعراض املعاهططدة لعططام   ال تططزات 
 ولة )تشطمل أل طر مط  الل طن      010، وبل  عد  الدوت ال  لديألا بروتولوالمل  ضا ية 5101

، 5101الدوت ال  لديألا اتفارامل ضمانامل  املة نا  ة(. ومن  بل  اعطو ودطهن لايطة عطام     
__________ 

 (2) www.iaea.org/safeguards/documents/sg_actionplan.pdf. 
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 ولطة )منطألا    50ديطز النفطاب اتفارطامل ضطمانامل  طاملة  وأ ولطف        وت  ضطا ية  ك   0أ ولف 
 ولططة الططنص  02 ولططة طر ططا يف املعاهططدة( بروتولططوالمل  ضططا ية  ك ديططز النفططاب  ورألططف   55

املطططنلح للاوتولطططوت املتعلطططا باعيطططارامل ال طططغ ة، وألغطططف  ولتطططان بروتولوليألمطططا املطططتعللو   
 بالكميامل ال غ ة.  

 
ضططا ية يف الططدوت الطط  لططديألا اتفارططامل ضططمانامل نا طط ة، للفتططرة     دالططة الاوتولططوالمل اإل   

 الدميلراطية( الشعأية)ال تشمل مجألورية لوريا 5101-5101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت أيا الضمانامل - 5 
 ولطة، مط  الطدوت     (01()9)021، لانف الضطمانامل رطد طأِّلطف يف    5101يف لاية عام  - 00

لططة. وجيططري اإلبططوم عطط  نتططائ  واسططتنتاجامل   الطط  لططديألا اتفارططامل ضططمانامل نا طط ة مططع الولا  
الضمانامل، ال  تستخل ألا أمانة الولالة سنويا،  ك جملس حمطا ان الولالطة مط  وطوت تلريطر      
ت أيا الضمانامل. ويلدم تلرير ت أيا الضمانامل أيضا و فا ورلطيو ألنشط ة الضطمانامل الط      

__________ 

ضططمانامل، وال  ال تشطمل هط ع الططدوت مجألوريطة لوريططا الشطعأية الدميلراطيططة، الط  مل ت أططا الولالطة  يألططا أيطة        (9) 
 تست يع م  مث استخوص أية استنتاجامل.

 ملاطعة تايوان ال ينية. (01) 

وت
الد
د  
ع

 

 السنة
   وت ليس لديألا بروتولوت  ضايف نا    وت لديألا بروتولوت  ضايف نا  
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انامل واملعلومامل األساسطية عط    تنف ها الولالة ويلخِّص التحديامل. ويكون  دور بيان الضم
 بيان الضمانامل وموجز تلرير ت أيا الضمانامل رهنا اوا لة جملس ا ا او.

اوططت مل مطط  رأططل يف ال ططو، و رنسططا، واململكططة املتحططدة    الطط وباإلضططا ة  ك املرا ططا  - 01
ة، ألوت مطرة  لاي انيا العامى وأيرلندا الشمالية والواليامل املتحدة األمريكية، اوتارمل الولالط 

، أن ت أطططا الضطططمانامل علطططى منشطططلة التخطططزي  يف املرلطططز الطططدويل لتخ طططيم  5101يف عطططام 
، اتفارطا مطع   5101اليورانيوم، يف انغارس ، باالرا  الروسن، بعد أن أبرمف، يف يبار/مارس 

االرا  الروسن بشطلن  نشطال ادتيطاطن مطا ي مضطمون مط  اليورانيطوم مطنخفل التخ طيم يف          
، يف مجيطع الطدوت اصمطس الط      5101وب ل  ت أا الولالة الضمانامل، من  عام بل  املر ا. 

لديألا اتفارامل ضمانامل طوعية. وعلى الطرغج مط  أن عطد  املرا طا، الط  اوتارهتطا الولالطة مط          
رططوائج املرا ططا املؤهلططة الطط  ردمتططألا الططدوت هططل الابتططا نسططأيا يف السططنوامل اصمططس املاضططية،  ططإن   

اصاضططعة للضططمانامل يف هطط ع    (00)  النوويططة )بامل الكميططامل الكططأ ة(  اعجططج اإلمجططايل للمططوا  
 يف املائة تلريأا ووت الفترة امل لورة.   01املرا ا رد ار ا  الدار 

 
 املتعللة بت أيا الضمانامل املسائل - 0 

لططان هنططاك عططد  مطط  املسططائل ايامططة املتعللططة بت أيططا الضططمانامل منطط  انعلططا  مططؤمتر         - 02
. وهلف الولالة تعمل على دل املسائل العاللة املتعللة بت أيطا  5101هدة لعام استعراض املعا

 الضمانامل يف الود  وت.
 مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية    

، عطط  تنفيطط  مجيططع أنشطط ة الضططمانامل الضططرورية   0991عجططزمل الولالططة، منطط  عططام   - 00
مططع مجألوريططة لوريططا الشططعأية   املن ططوص عليألططا يف اتفططاق الضططمانامل املططام اوجططم االتفاريططة   

الدميلراطية. ومل تست ع الولالة تنفيط  أيطة تطداب  بشطلن الضطمانامل يف الألطد منط  نيسطان/أبريل         
. ول ل ، مل تتمك  الولالة م  استخوص أيطة اسطتنتاجامل ضطمانامل بشطلن مجألوريطة      5119

تعراض االتفاريططة ا  مططؤمتر اسططلوريططا الشططعأية الدميلراطيططة وططوت الفتططرة الطط  انلضططف منطط  انعلطط 
 .  5101 لعام
، أية تطداب  اوجطم ترتيأطامل الر طد     5119ومل تنف  الولالة أيضا، من  نيسان/أبريل  - 02

والتحلططا املخ  ططة املتفططا عليألططا بططو الولالططة ومجألوريططة لوريططا الشططعأية الدميلراطيططة، ضططم   
د أ طدرمل مجألوريطة   اإلجرالامل األولية ال  جطر  االتفطاق عليألطا يف ا ا الطامل السداسطية. ورط      

__________ 

هطططن اعجطططج التلطططريه للمطططوا  النوويطططة الططط ي ال تسطططتأعد معططط   مكانيطططة ت طططنيع جألطططار  ”الكميطططة الكطططأ ة“ (00) 
 متفجر. نووي
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، عططد ا مطط  الأيانططامل الط  تشطط   ك ألططا توا ططل  5101لوريطا الشططعأية الدميلراطيططة، منطط  عطام   
يف  “دلألططا”أنشطط تألا النوويططة، اططا يف بلطط  بيانططامل بشططلن  جططرال هربططة نوويططة الال ططة  وبشططلن  

عطل   جرال مزيد م  التجارب النوويطة، وبشطلن أنشط ة ذ طيم اليورانيطوم  وبشطلن تشطييد مفا       
يعمططل باملططال اصفيطط   وبشططلن اعتزامألططا   وططات تعططديومل علططى منشطط هتا النوويططة يف يونغأيططون    

 و عا ة تشغيلألا.
وعلططى الططرغج مطط  عططدم تنفيطط  أيططة أنشطط ة ميدانيططة للتحلططا، وا ططلف الولالططة ر ططد       - 02

األنش ة النووية جلمألورية لوريطا الشطعأية اليملراطيطة، مسطتخدمة يف بلط  معلومطامل مسطتلاة        
م ططا ر مفتودططة )تشططمل  ططورا باألرمططار ال ططناعية ومعلومططامل هاريططة(. وهلططف الولالططة   مطط 

تستخدم  ور األرمار ال ناعية ملرارأة اآلالار املتخلفة ال  تتفا مطع تشطغيل املفاعطل النطووي يف     
ميغطاواا مط  ال ارطة الكألربائيطة، ومطع هديطد أو توسطيع مأطان أوطر            2يونغأيون، ال ي ينطت   

بيططد أن الولالططة ال تسططت يع تلليططد الوضططع التشططغيلن للمفاعططل، أو الغططرض مطط     اوططل املورططع.
األنش ة األور  ال  لوداطف، مط  غط  الو طوت  ك املوارطع بامل ال طلة. وال تطزات الولالطة         
تعمططل علططى تعزيططز معر تططألا بالانططام  النططووي جلمألوريططة لوريططا الشططعأية الدميلراطيططة، تططدف    

 شغيلن الستئناف ت أيا الضمانامل يف الألد.اعفاظ على دالة التلهم الت
 مجهورية إيران اإلسالمية    

، رطراري  بشطلن ت أيطا الضطمانامل يف     5101اعتمد جملس حما ان الولالطة، منط  عطام     - 09
، اعتمططد جملططس األمطط  أيضططا رططرارا   5101. ويف دزيران/يونيطط  (05)مجألوريططة  يططران اإلسططومية 

لطد  يط ، يف مجلطة أمطور، وجطوب أن تتعطاون مجألوريطة        بشلن برنام   يطران النطووي، أ   (00)يور
 يران اإلسومية بشكل لامل مع الولالطة يف مطا يتعلطا عميطع املسطائل العاللطة، وال سطيما الط          
تؤ ي منألا  ك خماوف بشلن أبعطا  عسطكرية حمتملطة لاناجمألطا النطووي، بوسطائل تشطمل  تادطة         

ملعططدامل واأل ططخاص والوالططائا الطط  ت لأططألا    مكانيططة الو ططوت  ون تططلو   ك مجيططع املوارططع وا  
الولالططة. ورططرر اجمللططس أيضططا أن متت ططل  يططران بططو تططلو  وبشططكل لامططل و ون رفطط  التفططاق    

املتعللطة بطاجلزل العطام مط  الترتيأطامل       0-0الضمانامل، ب رائا تشمل ت أيا املدونة املعدلة ررج 
ة  يططران اإلسططومية  ك االلتططزام الفرعيططة التفططاق الضططمانامل اصططاص تططا، و عططا اجمللططس مجألوريطط  

الططدريا بلدكططام بروتولويططا اإلضططايف والت ططديا عليطط   ون  ب ططال. ويف تشططري  ال ططاع/نو ما    
، دططد  املططدير العططام للولالططة ازيططد مطط  التف ططيل أسططس  ططواغل الولالططة بشططلن األبعططا  5100

ووو طا لللطرارامل امللزمطة    ، 5101العسكرية ا تملة للانام  النووي اإليطراع. ويف لايطة عطام    
__________ 

 (05) ((GOV/2011/69 (18 November 2011)  و((GOV/2012/50 (13 September 2012.) 

 .(5101) 0959اللرار  (00) 
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بامل ال ططلة جمللططس ا ططا او وجملططس األمطط ، مل تكطط   يططران رططد نفطط مل أدكططام بروتولويططا       
العططام مطط  الترتيأططامل الفرعيططة،   املتعللططة بططاجلزل 0-0 اإلضططايف، أو نفطط مل املدونططة املعدلططة ررططج 

 عللف مجيع أنش ة التخ يم أو مجيع األنش ة بامل ال لة باملياع ال ليلة. أو
بيانطا  ”، ورعطف الولالطة ومجألوريطة  يطران اإلسطومية      5100ويف تشري  ال طاع/نو ما   - 51

، اتفلتا  ي  على تعزيز تعاولما ودوارمهطا تطدف تلليطد ال أيعطة     “مشترلا بشلن  طار للتعاون
السلمية اع رية للانام  النووي إليران، م  ووت دل مجيع املسطائل العاللطة وموا طة تنفيط      

تطدب ا مط     00، لانطف  يطران رطد نفط مل     5101التحلا و وة خب وة. ويف لاية عطام  أنش ة 
وأيار/مططايو عططام  5100التططداب  العمليططة املتفططا عليألططا وططوت الفتططرة مطط  تشططري  ال ططاع/نو ما  

تططدب ا، وتألططى تططدب ان يتعللططان باألبعططا  العسططكرية ا تملططة       02، والأططال  جمموعألططا  5101
انتاار التنفي . و عف الولالطة  يطران أيضطا  ك ارتطراح تطداب  عمليطة جديطدة        لاناجمألا النووي ب

ملعاجلة الشواغل املتعللة باألبعا  العسكرية ا تملة لاناجمألا النووي بغطرض تنفيط ها يف اص طوة    
التالية م   طار التعاون، لك  الألطد مل يلتطرح أي تطدب  يف هط ا الشطلن، ومل جيطر االتفطاق علطى         

 .  5101ب  عملية جديدة دهن لاية عام أية تدا
، اتفطا االرطا  الروسطن، وأملانيطا، وال طو،      5100تشري  ال اع/نو ما عطام   51ويف  - 50

و رنسا، واململكة املتحدة لاي انيا العامى وييرلندا الشطمالية، والواليطامل املتحطدة األمريكيطة،     
سططومية. وجطال يف  يأاجططة تلطط   يف جنيط ، علططى و طة عمططل مشطترلة مططع مجألوريططة  يطران اإل    

ايدف م  ه ع املفاوضامل هو التو ل  ك دل  امل طويل األجطل ومتفطا عليط ،    ”اص ة أن 
 51. ورطد نفط مل الولالطة، منط      ’’يكفل أن يال برنام  الألد النووي سطلميا بشطكل د طري   

لنوويطة  ، أنشط ة ر طد ورلطا بشطلن التطداب  بامل ال طلة باملسطائل ا       5101لانون ال اع/ينطاير  
ا د ة يف و ة العمل املشترلة. وددِّ مل الفترة االبتدائية ص ة العمل املشطترلة بسطتة أ طألر.    

، مث  ك 5101تشطري  ال طاع/نو ما    51، مطد مل هط ع الفتطرة  ك    5101متور/يولي   51ويف 
. وت لَّططم عمططل الولالططة املتعلططا باص ططة ريططا ة أنشطط ة التحلططا  ك   5102دزيران/يونيطط   01
لضطططع  تلريأطططا، ملارنطططة باألنشططط ة الططط  لانطططف تنفَّططط  اوجطططم اتفطططاق الضطططمانامل الل طططري ا

 واللرارامل بامل ال لة ال ا رة ع  جملس ا ا او وجملس األم .
وعلططى  ططو مططا ص ططت  التلططارير بامل ال ططلة ال ططا رة عطط  املططدير العططام وعطط  جملططس        - 55

وا  النوويطة الط  أعلنطف  يطران، يف أططار      ا ا او، وا لف الولالة التحلا م  عطدم رويطل املط   
اتفاق الضمانامل، ع  وجو ها يف املنش مل النووية ويف مرا ا وارج تل  املشطئامل، لكنطألا مل   
تك  يف وضع ميكنألا م  تلدمي تلليدامل موالورة بشلن عطدم وجطو  مطوا  وأنشط ة نوويطة غط        
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يطع املطوا  النوويطة يف الألطد     معلنة يف  يطران، ومل تطتمك  بالتطايل مط  اسطتخوص اسطتنتاج بطلن مج       
 تستخدم يف األغراض السلمية.

 اجلمهورية العربية السورية    
، أن املطأ   5100بلر املدير العام، يف تلريرع امللدم  ك جملطس ا طا او يف أيار/مطايو     - 50

 ال ي  مِّر يف  ير الزور باجلمألورية العربية السطورية، لطان علطى األرجطح مفطاعو نوويطا، و طا       
تلدير الولالة اللائج على مجيطع املعلومطامل املتادطة يطا وعلطى تلييمألطا الطتلين لتلط  املعلومطامل،          

، أعتمططد جملططس ا ططا او عطط  5100ولططان ينأغططن اإلعططون عنطط  للولالططة. ويف دزيران/يونيطط  
طريا الت ويف، ررارا بلر  ي ، يف مجلة أمور، أن  ير  أن تشييد مفاعل نووي يف  يطر الطزور   

اإلعططون عنطط  وعططدم تلططدمي معلومططامل عطط  ت ططميج املنشططلة يشططكل عططدم امت ططات مطط  رأططل     ون 
اجلمألورية العربيطة السطورية  ك التزاماهتطا يف  ططار اتفطاق الضطمانامل الط ي علدتط  مطع الولالطة           
اوجم معاهدة االنتشار، يف سياق الفلرة جيج م  املا ة ال ال ة م  الناطام األساسطن للولالطة.    

ا او اجلمألوريططة العربيططة السططورية  ك معاجلططة مسططللة عططدم امت ايططا علططى وجطط  و عطا جملططس ا طط 
السططرعة، و ك تلططدمي تلططارير مسططتكملة  ك الولالططة يف  طططار اتفارألططا بشططلن الضططمانامل و تادططة 
 مكانية اع وت على مجيع املعلومامل والو وت  ك مجيع املوارع واملطوا  واأل طخاص و لطا ملطا     

ريا للتحلا م   حة ه ع التلارير وعل مجيع املسائل العاللة لن يتسط  يطا   تراع الولالة ضرو
تلدمي التلليدامل الورمة  يمطا يتعلطا بال أيعطة السطلمية اع طرية لانطام  الألطد النطووي. ورطرر          
اجمللس أيضا أن يأل  مجيع الدوت األعضال يف الولالطة، ولط ل  جملطس األمط  واجلمعيطة العامطة       

ع  طريا املدير العام، ع  عدم امت ات الألد التفطاق الضطمانامل، و لطا ألدكطام     ل مج املتحدة، 
الفلرة جطيج مط  املطا ة ال انيطة عشطرة مط  الناطام األساسطن. وطلطم اجمللطس  ك املطدير العطام أن             
يوا طططل جألطططو ع مططط  أجطططل لفالطططة التنفيططط  الكامطططل التفطططاق الضطططمانامل املطططام بطططو الولالطططة  

ة، وأن يألط  عط  أيطة ت طورامل مألمطة  ك املطؤمتر العطام و ك اجمللطس،         واجلمألورية العربية السوري
، أبلط  املطدير   5101دسم االرتضال، وررر أن يألن املسللة ريد نارع. ويف أيلوت/سأتما عطام  

العام جملس ا ا او بلن  مل تنجع  ك علج الولالة أية معلومامل جديدة مط   طللا أن تطؤالر علطى     
ملسللة املنشلة املطدمرة يف مورطع  يطر الطزور، وجطد   عوتط         5100عام  تلييمألا ال ي أجرت  يف

 ك اجلمألوريططة العربيططة السططورية أن تتعططاون بشططكل لامططل مططع الولالططة يف مططا يت ططل باملسططائل    
العاللة املت لة اورع  ير الزور وغ ع م  املوارع. ومل تستجم اجلمألورية العربية السورية بعطد  

  ك ه ع الدعوامل.
، أبلطط  املططدير العططام اجمللططس أنطط  تلططرر، بعططد الناططر يف التليططيج 5100ويف أيلوت/سططأتما  - 51

الططط ي أجرتططط    ارة األمطططج املتحطططدة لشطططؤون السطططومة واألمططط  ل دطططوات األمنيطططة السطططائدة يف  
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اجلمألورية العربية السورية والكمية ال غ ة م  املوا  النووية ال  أعلط  الألطد عط  وجو هطا يف     
مل دري النيوتروع امل غر، تلجيل عملية التحلا م  خمطزون املطوا  يف املفاعطل الكطائ      املفاعل ا

. ومل ي طرأ تغطي  علطى بلط  التليطيج      (01)يف  مشا  ك دو رس  األدوات األمنية بلطدر لطاف  
 .5101دهن لاية عام 

 
 ت وير مفاهيج الضمانامل، والنأل ، والتكنولوجيا - 1 
 الدولة مفهوم الضمانات على مستوى  

ألغراض موا لة استخوص استنتاجامل ضمانامل بامل أسس سليمة وتعزيطز ال لطة يف    - 52
امت ططات الططدوت  ك التزاماهتططا املتعللططة بالضططمانامل، وا ططلف الولالططة العمططل علططى ت ططوير وتنفيطط  
مفألوم لت أيا الضمانامل ضم  اإلطار اللانوع اللطائج، رطف مسطمى مفألطوم الضطمانامل علطى       

ة. ويشطط  هطط ا املفألططوم  ك الفكططرة العامططة لت أيططا الضططمانامل ب ريلططة يناططر مطط  مسططتو  الدولطط
وويططا  ك األنشطط ة واللططدرامل النوويططة واألنشطط ة واللططدرامل بامل ال ططلة باجملططات النططووي يف   
جمملألا يف الدولة املعنية، يف ن اق اتفاق الضمانامل اصاص بالدولة. وين أطا هط ا املفألطوم علطى     

ديألا اتفارطامل ضطمانامل نا ط ة. وعلطى الطرغج مط  أن لط  األوط  باعتأطارامل          مجيع الدوت ال  ل
يف ت أيططا الضططمانامل يسططتخدم منطط  أمططد بعيططد يعططو   ك أوائططل تسططعينامل   “الدولططة بللملططألا”

بطدأ اسطتخدم  مط  رأطل      “مفألوم الضمانامل على مستو  الدولة”اللرن املاضن،  إن م  لح 
 ولططة دططهن اآلن نعألطط  خم  ططة )أي،  20يف  . ورططد اسططتخدمف5111األمانططة  لططط منطط  عططام 

م طططممة و ي طططا( للضطططمانامل علطططى مسطططتو  الدولطططة املفطططر ة، يف  ططططار ناطططام ضطططمانامل      
)أي الطططدوت الططط  لطططديألا اتفارطططامل ضطططمانامل  طططاملة وبروتولطططوالمل  ضطططا ية         (02)متكاملطططة

والتملطف بشطللا الترتيأطامل الورمطة السطتخدام       (00)استخل ف منألا اسطتنتاجامل أوسطع ن ارطا   
 ل  ت أيا الضمانامل على مستو  الدولة(.

__________ 

، استعدا ها الستلأات مفتشطن الولالطة وتلطدمي الطدعج مط       5101أبدمل اجلمألورية العربية السورية، يف عام  (01) 
 أجل تنفي  عملية التحلا م  خمزون املوا  يف املفاعل امل دري النيوتروع امل غر.

مجيططع تططداب  الضططمانامل املتادططة للولالططة اوجططم    تشطط  الضططمانامل املتكاملططة  ك اجلمططع ب ريلططة م لططى بططو   (02) 
اتفارامل الضمانامل الشاملة والاوتولوالمل اإلضطا ية. وميكط  ت أيطا الضطمانامل املتكاملطة علطى الطدوت الط          
استخل ف الولالة بشللا استنتاجامل أوسع ن ارا. وهتدف الضطمانامل املتكاملطة  ك رسطو  عاليطة ولفطالة      

 الدوت.ت أيا الضمانامل على تل  

استنتاج ضمانامل بشلن  ولة لديألا اتفاق ضمانامل  املة وبروتولوت  ضايف نا  ي ، مفا ع أن مجيطع املطوا     (00) 
 النووية يف تل  الدولة ال تزات تستخدم يف األغراض السلمية.
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، ردم املدير العطام  ك جملطس ا طا او تلريطرا عط  مفألطوم الضطمانامل        5100ويف عام  - 50
، وبعطد انعلطا  سلسطلة مط  االجتماعطامل التلنيطة بشطلن        5101على مسطتو  الدولطة. ويف عطام    

لطس واليلطة مكمِّلطة لتلريطر     بل  املفألوم بو األمانة وعطد  مط  الطدوت األعضطال، رطدِّمف  ك اجمل     
التكميلية مزيدا م  التفا طيل عط  املعلومطامل الطوار ة      5101. وو رمل واليلة عام 5100عام 

، وردامف أيضا و فا لكيفية ت أيا بل  املفألوم علطى الطدوت الط  لطديألا     5100يف تلرير عام 
وبلطرمل الواليلطة   اتفارامل ضمانامل حمد ة الأنو  والدوت ال  لديألا اتفارامل ضمانامل طوعيطة.  

، يف مجلة أمور، أن أمانة الولالة ستوا ل تنفي  الطنعأل  املخ  طة الأطال     5101التكميلية لعام 
لجا للضمانامل على مستو  الدولة يف الطدوت اصاضطعة لضطمانامل متكاملطة وألطا       20عد ها 

تعمططل داليططا علططى رططديا تلطط  النططأل   وأضططا ف أن لططديألا خم  ططامل بشططلن اسططتمرار ت ططوير   
نعأل  لتشططططمل  وال أوططططر  يف املسططططتلأل  وألططططا ستتشططططاور مططططع السططططل امل يف الدولططططة      الطططط

املعنية/السل امل اإلرليمية عنطد وضطع لط  للضطمانامل علطى مسطتو  الدولطة وتنفيط ع، وخبا طة          
أيضطا  ك أن الت أيطا    5101تنفي  تداب  ضمانامل يف امليدان. وأ ارمل الواليلة التكميلية لعطام  

امل على مستو  الدولة ال يترتم علي    وطات أيطة دلطوق أو التزامطامل     يف  طار مفألوم الضمان
 ضا ية يف جانم الدوت أو الولالة أو أي تعديل يف تفس  اعلطوق وااللتزامطامل اللائمطة، وأن    
أمانة الولالة ستستخدم عمليامل موددة و جرالامل حمد ة بشكل أ ضل لوضع النطأل  املتعللطة   

 أيططا الضططمانامل ب ريلططة متسططلة  لططة وتططو ر اإلر ططا  لت افألططوم الضططمانامل علططى مسططتو  الدو 
 متييزية جلميع الدوت ال  لديألا اتفارامل ضمانامل م  نوع وادد. وغ 
، وباإليضطططادامل واملعلومطططامل  5100وأدطططاا جملطططس ا طططا او علمطططا بتلريطططر عطططام    - 52

لة  بلطال اجمللطس   ، وبطاعتزام املطدير العطام موا ط    5101اإلضا ية امللدمة يف الواليلة التكميلية لعام 
، اعتمططد املططؤمتر العططام للولالططة، علططم عمليططة 5101علططى علططج بشططلن هطط ع املسططللة. ويف عططام 

ال ي أعرب  ي ، يف مجلطة   GC(58)/RES/14تشاور مك فة بو األمانة والدوت األعضال، اللرار 
لعططام أمططور، عطط  الترديططم بالتوضططيحامل واملعلومططامل اإلضططا ية امللدمططة يف الواليلططة التكميليططة     

 5101. وردم املؤمتر العام أيضا بالتلليدامل ايامة الوار ة يف الواليلة التكميليطة لعطام   5101
وت ططويأاهتا ويف الأيانططامل ال ططا رة عطط  املططدير العططام واألمانططة، علططى غططرار مططا أ ططار  ليطط  جملططس 

 .5101ا ا او يف  ورة انعلا ع يف أيلوت/سأتما 
 

 شآت  ُنهج الضمانات املتعلقة باملن  
تسطططعى الولالطططة ب طططورة مسطططتمرة  ك رسطططو  عاليطططة ولفطططالة ت أيطططا الضطططمانامل يف  - 52

املنشطط مل مطط  وططوت تليططيج نعألطط  الضططمانامل ورديططد  مكانيططة   وططات رسططينامل عليألططا. وتنفطط   
الولالة ه ع النعأل  بالتعاون مع الدوت و/أو السل امل اإلرليمية. وميك    وات رسطينامل علطى   
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يف املنشطط مل اللائمططة ب رائططا تشططمل، علططى سططأيل امل ططات، ترليططم معططدامل    ت أيططا الضططمانامل 
جديدة م طل أنامطة املرارأطة عط  بعطد، وتنفيط  تطداب  ادتطوال مطز وج ومرارأطة أو ترليطم ناطج             
رياس يلية. ويف دالة املنشط مل ريطد التشطييد، تعمطل الولالطة يف تعطاون واليطا مطع الدولطة املعنيطة           

ة املسططؤولة عطط  تشططغيل املنشططلة املعنيططة، مطط  أجططل  مطط  عنا ططر  و/أو السططل ة اإلرليميططة، واجلألطط
الضمانامل يف ت ميمامل املنش مل اجلديدة. وعلى سطأيل امل طات،  طارلف الولالطة علطى مطد        
السنوامل اللليلة املاضية يف ت وير ل  الضمانامل اصاص باملنش مل ريد التشطييد يف مورطع حم طة    

 جممططع ت ططنيع ورططو  األلسططيد املخططتلط يف مورططع    ال ارططة النوويططة يف تشططرنوبيل بلولرانيططا ويف  
رولا و باليابان. ونشطل تعطاون واليطا بطو الولالطة واملفوضطية األوروبيطة و نلنطدا والسطويد مط            
أجططل التحضطط  لت أيططا الضططمانامل يف م ططانع التغليطط  ومسططتو عامل املططوا  اجليولوجيططة امللططرر  

 تشييدها يف تل  الدوت.  
 

 حتليل املعلومات    
كل رليططل املعلومططامل بامل ال ططلة بالضططمانامل جططزلا أساسططيا مطط  عمليططة تليططيج        يشطط - 59

األنشططط ة النوويطططة للطططدوت واسطططتخوص اسطططتنتاجامل الضطططمانامل. وتنفططط  الولالطططة، يف  ططططار    
استخوص استنتاجاهتا بشطلن الضطمانامل عمليطامل معاجلطة وتليطيج للمعلومطامل الط  تعلط  عنطألا          

تلط  املعلومطامل ولنتطائ  أنشط ة التحلطا وغ هطا مط          الدولة املعنيطة، وعمليطامل رليطل التسطاق    
، عطط  5101املعلومططامل املتادططة يططا يف مططا يت ططل بالضططمانامل. ومل تكطط  الولالططة، منطط  عططام   

تعزيز وتنويطع رطدراهتا يف جمطات اع طوت علطى الأيانطامل ومعاجلتطألا، ورليطل وتليطيج املعلومطامل،           
املسطتو  الطداولن، لمسطامهة أساسطية      واستنأاا املعارف، وتوريع املعلومامل بشكل يم  على

 منألا يف عملية تلييج دالة الدوت واستخوص استنتاجامل الضمانامل.  
واسطططتمر دجطططج املعلومطططامل املتعللطططة بالضطططمانامل يف االرتفطططاع يف السطططنوامل اصمطططس  - 01

أل  معطدول مط  اإلعونطامل والتلطارير الط  تلطدمألا        211املاضية. وتتللى الولالة سنويا رهال 
  النوويطة، وتطدم  وتفسطر نتطائ      ت، وتعِّد أل طر مط  مطائ  تلريطر بشطلن تليطيج تطوارن املطوا        الدو
 211أو  111عينطة بيئيططة. ور ططل الولالطة سططنويا علططى ررابططة    211و  111يتططراوح بططو  مطا 

، اعتمطدمل الولالطة   5100. ويف عطام  (02) ورة باألرمار ال ناعية ورللألا ألغراض الضمانامل
استغوت ال ور اجلغرا ية امللتل ة م  الفضال لدعج التحلطيومل وعمليطامل    رةيا استخدام ناام

__________ 

لط   ، علطم الزلطزات والتسطونامن يف اليابطان، علطى ال طور ا      5100 ضا ة  ك بل ، د لف الولالة يف عطام   (02) 
لانططف تلططتلط يوميططا   ططة ال ارططة النوويططة يف  ولو ططيما  ايتشططن ورامططف بتحليلططألا، وو ططرمل بيانططامل رليلططة 
مستفيضة ملخزونامل النويدامل املشطعة يف ا  طة، اسطتجابة عالطة ال طوارا. ورطد أ مل هط ع املعلومطامل  ورا         

 ن اعالة يف املن لة.مساعدا داةا يف تو   االستنارة للدوت األعضال، ول ل  اجلمألور، بشل
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النشر اآلم  للأيانامل اجلغرا ية الفضائية  اول   ارة الضمانامل. وارتفطع عطد  الطدوت األعضطال     
الططط  تطططدعج الولالطططة طوعطططا اعلومطططامل عططط  العمليطططامل التجاريطططة واملشطططتريامل بامل ال طططلة       

ا املتعللطة بطاإلبوم و لطا التفارطامل الضطمانامل بامل ال طلة،       بالضمانامل، وارج ن اق التزاماهتط 
. وتطو رر االستعراضطامل املسطتمرة ملشطاريع التعطاون الطتلين       5101الدار الود مرامل منط  عطام   

 واملشتريامل أيضا مدوومل بامل  لة بالضمانامل.  
 وال تزات الولالة أيضطا تستكشط   مكانيطة  جيطا  أ وامل ومنطألجيامل جديطدة لتأسطيط        - 00

تد لامل العمل والعمليامل املرتأ ة ب  ورديد أولوياهتطا. وعملطف الولالطة علطى تعزيطز الطروابط       
بو تليطيج دالطة الدولطة وبطو األنشط ة امليدانيطة املت طلة بطالتحلا. وتتزايطد وتط ة التعطاون علطى             
تنفي  عمليامل تلييج دالة الدوت ع  طريطا أ ررطة متعطد ة التخ  طامل مط  مطوهفن الولالطة.        

ف الولالة بشكل مستمر على رسو نوعية املعلومطامل الط  جيطم أن تعتمطد عليألطا، مط        وعمل
ووت ر د أ ال املختاامل وناطج الليطاس، وتناطيج اجتماعطامل تلنيطة  وليطة، وتطو   التطدريم         
للدوت، وعلد دللامل عمل بشلن د ر املوا  النوويطة، اطا يف بلط  اسطتخدام مفطاهيج لليطاس       

 وتلييج توارن املوا .  
 

 حتليل عينات الضمانات    
تتططوك خمتطططاامل التحلطططيومل املتعللطططة بالضططمانامل التابعطططة للولالطططة يف ساياسطططدورف    - 05

بالنمسا مسؤولية معاجلة عينامل املوا  الأيئية والنووية و ح ألا وتوريعألا ورليلألا و يطداعألا يف  
ا لططأ ا يسططمى رسططج ا فوهططامل. ورططد نفطط مل الولالططة يف السططنوامل اصمططس املاضططية مشططروع   

، 5100. ويف أيلوت/سطططأتما “تعزيطططز  مكانيطططامل اصطططدمامل التحليليطططة املتعللطططة بالضطططمانامل”
ا تتحططف الولالططة أمتططدا ا جديططدا ملختططا العينططامل النايفططة التططابع ملختططاامل التحلططيومل املتعللططة  
بالضمانامل. وهو حيتوي على م ياف هندسن لأ  على أددد طرار لليطاس لتلطة األيونطامل    

ة لططأ ة رططدرة الولالططة علططى رليططل العينططامل الأيئيططة بشططكل    انويططة،م   ططلن  أن حيسطط  بدرجطط ال
، ا تتحططف الولالططة خمتططاا جديططدا للمططوا  النوويططة ضططم      5100مسططتلل. ويف أيلوت/سططأتما  

جمموعة خمتاامل التحليومل املتعللة بالضمانامل، مما و ر إل ارة الضمانامل طائفة م  اللطدرامل  
يططل اليورانيططوم والألوتونيططوم والورططو  املسططتألل     املعططزرة املسططتللة للتحلططا يف جمططاالمل م ططل رل  

وعينططامل النفايططامل السططائلة عاليططة النشططاا، عططووة علططى أيططداع العينططامل يف رسططج ا فوهططامل       
ب ورة يمنة وملمونة. ومت ل عملية التحديا الشاملة ملختاامل الضطمانامل أدطد أهطج املشطاريع     

 نامل.  ال  نف هتا الولالة بغرض  عج أنش تألا يف جمات الضما
 51وتضج  أكة املختاامل التحليلية للولالة داليا املختطاامل التابعطة للولالطة عانطم      - 00

خمتططاا يوططر مططؤهو مطط  املختططاامل التابعططة للططدوت األعضططال يف الولالططة وللمفوضططية األوروبيططة، 
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 الشنل ال ي يعطزر اللطدرامل التحليليطة للمختطاامل املخت طة بطالتحليومل املتعللطة بالضطمانامل.        
وتعمططل الولالططة علططى لفالططة تلهيططل خمتططاامل  ضططا ية يف  وت أعضططال أوططر  لتحليططل العينططامل   

 الأيئية عووة على عينامل املوا  النووية.
 

 تكنولوجيا املعلومات املتعلقة الضمانات    
عكفف الولالة، يف جمات ت طوير الأنيطامل التحتيطة للضطمانامل،على رطديا تكنولوجيطا        - 01

تخدمألا ألغطططراض الضطططمانامل ومعاجلطططة أوجططط  ر طططورها   لطططد تلا مطططف املعلومطططامل الططط  تسططط
تكنولوجيا املعلومامل املتعللطة بالضطمانامل علطى مطر السطنو وتتزايطد  طعوبة تعألطدها و طيانتألا          
و عوبة مسايرهتا عجج املعلومطامل املتزايطد وذابجألطا املتنوعطة، عانطم ألطا ال تسطتوعم مجيطع         

رارألا بايجمامل اإللكترونية. ورد ترلزمل أنشط ة الولالطة   أنش ة الضمانامل وتتزايد رابلية اوت
، على رديا ت أيلطامل الاجميطامل الط  تطدعج األنشط ة اليوميطة       5101ب فة وا ة، من  عام 

للولالططة يف جمططات الضططمانامل ونللططألا  ك من ططة ددي ططة لتكنولوجيططا املعلومططامل.  الت أيلططامل       
ملوا  النووية وتسطجيلألا، واسطتخوص تلطارير    تساعد، على سأيل امل ات، يف   ارة بيانامل جر  ا

م  أنش ة املفتشو يف امليدان، ودف  نتائ  رليل عينامل املوا  النوويطة، واملسطاعدة يف التليطيج    
الداولن ملستويامل جو ة و عالية أنش ة التحلا الط  تنفط ها الولالطة. وعملطف الولالطة أيضطا       

نفيط  اص طوة النألائيطة يف عمليطة التحطديا يف      على تعزيز أم  تكنولوجيا املعلومامل. وسيكون ت
)مورايط ( الط ي وضطع يف     “رديا تكنولوجيا املعلومامل املتعللة بالضمانامل” طار مشروع 

. ومط  الضطروري االنتطألال مط  عمليطة التحطديا مط  أجطل معاجلطة أوجط  الل طور            5100عام 
 اعالية ورسو أ ال أنش ة الضمانامل.

 
 معدات الضمانات    

تمد ت أيا الضطمانامل بشطكل لطأ  علطى التكنولوجيطا الط  جيطم أن تكطون موالورطة          يع - 02
تطدف ريطا ة موالوريطة     5101و اعة للغرض ويمنة. ورد عزرمل الولالة جألو هطا منط  عطام    

الناام ولج  التجميعن، والو وت باستخدام املكونامل التجارية اجلاهزة  ك املسطتو  األم طل،   
التحلا ا مولة لوستخدام. وهل استخدام ناج املرارأطة عط  بعطد    ورسو رابلية أ وامل وناج 

، ولطان عطد  ناطج الضطمانامل بامل املرارأطة عط  بعطد املسطتخدمة يف         5101يف تزايد منط  عطام   
. 5101ناامطا ثلطوت منت ط  عطام      520ناامطا. وارتفطع هط ا العطد   ك      522بل  الورطف  

 5101ناامطا يف الفتطرة مط      0 005 ك  0 020وبامل ل، ارتفع عد  ناج املرارأة العاملة مط   
. وددد رس  لأ  ووت ه ع الفترة وهو االستعاضة ع  ناطج املرارأطة الط  عفطا     5101 ك 

 111عليألا الزم  بناج مرارأة م  أدطدد ططرار  ديطا التمطل دطهن اآلن ترليطم أل طر مط          
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، 5101  عططام ناططام مطط  هطط ا النططوع علططى ال ططعيد العططاملن. ورططد طططورمل الولالططة أيضططا، منطط   
أ وامل جديدة واوتاهتا وأبنف بنشرها، وهن تشمل، علطى سطأيل امل طات، ناطج رلطا جديطدة       
جيري  يألا  عدا  ورائط السط ح باسطتخدام الليطزر، وناطج للطرالة األوتطام، وودطدامل  طغ ة         
 حممولة للكش  ع  اإل عاع ورديد م درع، وناج حممولة م  طرار رامان للياس ال ي .

 
 اون مع سل امل الدولة والسل امل اإلرليمية التع - 2 

ينجح الت أيا العملن اليومن للضطمانامل علطى أ ضطل وجط  يف أيطة  ولطة دينمطا ت أطا          - 00
الضمانامل اجألو  تعاوع بو الولالة والدولطة املعنيطة، يف وجطو   ألطج مشطترك وجألطد متأطا ت        

السطل امل اعكوميطة واإلرليميطة     لتحليا النجاح. ومتنح الولالة ريمة لأ ة للتعاون الفعطات مطع  
املسؤولة ع  ت أيا الضمانامل، وتعمل على تعزيز الفألج واللدرامل م  ووت تطو   اصطدمامل   
االستشارية والتدريم، واملساعدة يف نشر الوالائا اإلر ا ية، ومعاجلة مجيطع جوانطم الت أيطا.    

وسططائل تشططمل، علططى وتسططألج الططدوت أيضططا بلططدر لططأ  يف تعزيططز  عاليططة ولفططالة الضططمانامل، ب
سططأيل امل ططات  املشططارلة يف التجططارب امليدانيططة أل وامل أو تططداب  الضططمانامل اجلديططدة  وتططو     
املعلومططامل الطط  تيسططر ت أيططا الضططمانامل، عططووة علططى املعلومططامل امل لوبططة اوجططم اتفارططامل      
فن الضمانامل أو الاوتولطوالمل اإلضطا ية  و تادطة  مكانيطة اسطتخدام املنشط مل لتطدريم مطوه        

الولالة  وتو   اصاال للمسطامهة يف  عطدا  والطائا  ر طا ية بشطلن ت أيطا الضطمانامل، وت طوير         
 الضمانامل دسم ت ميج املنش مل.

 
 اخلدمات االستشارية    

يو ر ناام الولالة لتلدمي اصطدمامل االستشطارية للطدوت يف جمطات د طر ومرارأطة املطوا          - 02
ألا، املشططورة والتو ططيامل بشططلن  نشططال ناططج وا ططة تططا النوويططة، للططدوت املعنيططة، بنططال علططى طلأطط

ع ططر ومرارأططة املططوا  النوويططة وتعزيزهططا. وتشططمل بع ططامل اصططدمامل االستشططارية هطط ع علططد        
اجتماع رض ي يلي  تنايج الأع ة، وينت  عط  بلط  تلطدمي تلريطر سطري  ك الدولطة املعنيطة مطع         

ألا يف أ ال ناامألطا و/أو ليفيطة   تو يامل مف لة ع  ليفية ت حيح أية أوج  ر ور يكش  عن
موا ططلة التعططاون مططع الولالططة وتعزيططز  عاليططة ولفططالة ت أيططا الضططمانامل. و ططألدمل الفتططرة بططو 

 تنفي  تسع بع امل للخدمامل االستشارية.   5101و  5101عامن 
 

 توفري التدريب للدول األعضاء    
جمطات الضطمانامل  ورا   يؤ ي برنام  التدريم ال ي تو رع الولالة للدوت األعضطال يف   - 02

ديويا يف بنال املعارف واملألارامل املستدامة لد  املألنيو العاملو يف ناج د طر ومرارأطة املطوا     
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النووية على مستو  الدولة وعلى ال عيد اإلرليمن، ويف تعزيز التعطاون بطو الطدوت والولالطة،     
وت السططنوامل وهططو أمططر ضططروري لكفالططة  عاليططة ت أيططا الضططمانامل. واسططتمرمل الولالططة، وطط    

اصمس املاضية، يف رسو ت ميج وتنفي  أنش ة التطدريم املتعلطا بناطام د طر ومرارأطة املطوا        
النوويططة علططى مسططتو  الدولططة، مططع مراعططاة الت ططورامل التلنيططة بامل ال ططلة واسططتخدام أدططدد    

 طرائا التدريس.
العطاملو يف   وه ا الانام  التطدريه املخ طص للطدوت األعضطال يف الولالطة موجط   ك       - 09

املؤسسامل اعكومية واييئامل الررابية واملرا ا العامة والل طاع ال طه وال طناعامل بامل ال طلة     
واجلمارك. وتععَلد  ورامل تدريأية منتامة على ال طعيدي  اإلرليمطن والطدويل  وعلطى املسطتو       
فططة الططوطين، بنططال علططى طلططم الططدوت. وت ططماج الططدورامل امللدمططة يف هيئططة ودططدامل تغ ططن طائ  

واسططعة مطط  املواضططيع، م ططل علططد اتفارططامل وبروتولططوالمل الضططمانامل، ود ططر ومرارأططة املططوا   
النووية، وتنفي  أنش ة التحلل  واستخدام تلنيطامل ريطاس املطوا  النوويطة، أو ت طوير الضطمانامل       
دسططم ت ططميج املنشطط مل. وتططو ر الولالططة أيضططا  ورامل تدريأيططة خم  ططة للططدوت الطط  لططديألا     

امل ال ططغ ة أو الططدوت الطط  تشططرع يف  نتططاج ال ارططة النوويططة. و ططألدمل    بروتولططوالمل للكميطط
 طر  مط  املألنطيو مط       0 011 ورة لنحطو   12علطد أل طر مط      5101 ك  5101الفترة مط   
  ولة. 01أل ر م  

وتت لم االستفا ة الل و  مط  املطوار  ا طدو ة التنسطيا بطو خمتلط  اجلألطامل املعنيطة          - 11
 ل بالضطمانامل  ك الطدوت األعضطال الط  رتطاج  ك بنطال اللطدرامل رأطل         ال  تلدم التدريم املت

تنفي  بطرام  جديطدة لل ارطة النوويطة. ورطد اذط مل الولالطة عطدة مأطا رامل يف هط ا اجملطات علطى             
مططد  السططنوامل اصمططس املاضططية، اططا يف بلطط  تأططا ت ا اضططري  والتشططارك يف ت ططوير مططوا          

 طتراك يف الشطأكامل، م طل  طأكة يسطيا وا طيط ايطا ا        التدريم وتأا ت جداوت امللررامل واال
، أعططدمل الولالططة أيضططا أوت برنططام  ت ليطط   لكتططروع يف جمططات   5101للضططمانامل. ويف عططام 

الضمانامل، جر  ت ويرع يف  طار سلسلة مشاريع التعلج اإللكتروع التفاعلية الط  تشطرح لط     
ض برناجمططا لل ارططة النوويططة. ويتم ططل  عنططدما تعططر (02)النلططاا املرجعيططة الطط ي تسططتخدم  الولالططة 

ايدف م  برنام  التعلج اإللكتروع يف التوعية باملسائل الرئيسية بامل ال طلة بالأنيطامل التحتيطة    
للضططمانامل الطط  يططتعو أن تناططر  يألططا الططدوت عنططد الشططروع يف تنفيطط  بططرام  جديططدة لل ارططة        

__________ 

تدعج الولالة الدوت يف تلييج استعدا ها لتنفي  برام  ال ارة النوويطة، علطى النحطو ا طد  يف املشطور املعنطون         (02) 
 Milestones in theت ططوير الأنيططامل التحتيططة الوطنيططة ألغططرض ال ارططة النوويططة )   نلططاا مرجعيططة علططى طريططا 

Development of a National Infrastructure for Nuclear Power, IAEA Nuclear Energy Series No. NG-G-
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ع لميططامل املططوا  النوويططة وتعططد  النوويططة، والتوعيططة بتزايططد مسططتويامل األنشطط ة النوويططة وارتفططا 
 نوعياهتا، وارادل التخ يط والأنال والتشغيل و ا ل  النلاا املرجعية.

 
 الوثائق اإلرشادية    

، املورططع الشططأكن اصططاص بتططو   املططوار  واملسططاعدة  5105أسسططف الولالططة، يف عططام  - 10
ت  مكانيطة اع طوت علطى    (، ال ي يتطيح للطدو  www.iaea.org/safeguardsللدوت )على العنوان  

جمموعططة واسططعة مطط  املططوا  اإلر ططا ية املتعللططة بالضططمانامل واالسططتمارامل والنمططابج والوالططائا     
، املؤلططط  املعنطططون مطططوا  5105يبار/مطططارس  50املرجعيطططة األوطططر . ونشطططرمل الولالطططة، يف  

 IAEA Services ر ا ية للدوت ال  تنفط  اتفارطامل ضطمانامل  طاملة وبروتولطوالمل  ضطا ية )      

Series No. 21  ليططل ت أيططا الضططمانامل للططدوت الطط  لططديألا       ،5100(. ونشططرمل، يف عططام 
 Safeguards Implementation Guide for States with Smallبروتولوالمل للكميامل ال غ ة )

Quantities Protocols) (IAEA Services Series No. 22 ال ي  در باللغة اإلنكليزية وترجج ،)
، أ درمل الولالطة أوت منشطور ضطم     5101و الفرنسية واإلسأانية. ويف عام الدلا  ك اللغت

، بعنطوان  ليطل ممارسطامل    “والائا  ر ا ية بشلن ممارسامل ت أيا الضطمانامل ”سلسلة م  أربع 
(. IAEA Services Series No. 30ت أيا الضمانامل لتيس  أنش ة التحلا ال  تنف ها الولالطة ) 

ية  ك تططو   معلومططامل توضططيحية  ضططا ية و ك تأططا ت اصططاامل   وهتططدف تلطط  الوالططائا اإلر ططا  
 واملمارسامل يف ما بو الدوت عند تنفي  مسؤولياهتا املتعللة بالضمانامل.

 
 التوعية    

عملف الولالة مطع ممط لو مط  الطدوت األعضطال علطى تعزيطز اعطوار وتأطا ت املعلومطامل            - 15
االجتماعططامل التلنيططة باإلضططا ة  ك   بشططلن مسططائل الضططمانامل، مطط  وططوت علططد سلسططلة مطط       

ستة اجتماعامل تلنية تفاعليطة وأجطرمل    5101مشاوراهتا املعتا ة. وعلدمل الولالة ووت عام 
 مشاورامل أور  بشلن مفألموم الضمانامل على مستو  الدولة.  

 
 االستعدا  للمستلأل  - 0 
 التخطيط االستراتيجي  

ذ طيط اسطتراتيجن منطتاج ومنطألجن      ، علطى  جطرال  5101عكفف الولالة، منط  عطام    - 10
مطط  أجططل االسططتعدا  للمسططتلأل. وعملططف علططى تنفيطط  اسططتراتيجيتيألا متوسطط   األجططل للفتططرة   

، ألملطططططططف   ارة 5101. ويف يب/أعسططططططط س 5102-5105والفتطططططططرة  5110-5100
الضمانامل  عدا  ال يغة النألائية ألوت و ة استراتيجية طويلطة األجطل للضطمانامل يف تار ألطا،     
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، 5105. ويف عطططام 5101، وعرضطططتألا يف نطططدوة الضطططمانامل لعطططام  5150 -5105رة للفتططط
وضعف الولالة أيضا و طة ناط ة للأحطا والت طوير لط امل الفتطرة، توضطح تفا طيل اللطدرامل          
الورمططة لتحليططا أهططدا ألا، ورططد  االدتياجططامل املسططتلألية للططدوت األعضططال يف جمططات الأحططا      

. وألغطراض معاجلطة األهطداف اإلذائيطة ر ط ة األجطل       (09)والت وير املتعلطا بالضطمانامل وريلطألا   
و عططج أنشطط ة ت أيططا الضططمانامل، وا ططلف الولالططة رططديا براجمألططا ال نائيططة السططنوامل لططدعج     

 أنش ة الت وير والت أيا.
 

 برامج الدعم املقدم من الدول األعضاء    
لوجيطا ورويطل   مل تك  ادتياجامل ت وير وت أيا الضطمانامل لتعسطتويف  ون نلطل التكنو    - 11

األموات وارتسام اصاامل م  رأطل الطدوت األعضطال. وال تطزات بطرام  الطدعج امللطدم مط  الطدوت          
. وتتللططى 5101األعضططال تسططألج بلططدر لططأ  )نلططديا وعينيططا( يف ت أيططا الضططمانامل منطط  عططام   

برناجما للدعج امللدم م   وت أعضال مشارلة يف أل ر مط    50الولالة الدعج داليا م  ووت 
نشططاطا مسططتمرا. وتعتمططد الولالططة علططى املسططاعدة الفريططدة الطط  ميكطط  أن تو رهططا تلطط        021

الطططاام ، م طططل  تادطططة املختطططاامل الوطنيطططة لت طططوير معطططدامل الضطططمانامل، واملنشططط مل لتطططدريم 
املفتشو، واملختاامل إلجطرال التحلطيومل املسطتللة. وال تطزات بطرام  الطدعج امللطدم مط  الطدوت          

الرئيسططية الطط  رلططا الولالططة مطط  وويططا أهططدا ألا بامل ال ططلة بعمليططامل      األعضططال هططن األ اة 
 الأحا والت وير املتعللة بالضمانامل.

 
 الندوات املتعلقة بالضمانات    

، ندوتيألا اعا ية عشطرة وال انيطة عشطرة    5101علدمل الولالة، ووت الفترة من  عام  - 12
مط  انعلطا  النطدوتو يف تعزيطز اعطوار وتأطا ت        بشلن الضمانامل الدولية، يف  يينا. ومت َّل ايطدف 

املعلومامل بو األمانطة والطدوت األعضطال ور طاع ال طناعامل النوويطة وأعضطال جمتمطع ضطمانامل          
االسطتعدا   ”عدم االنتشار النووي األوسطع ن ارطا. ولطان موضطوع النطدوة اعا يطة عشطرة هطو         

شططارلون يف اجللسططامل الرئيسططية . ونططارش امل“ملواجألططة التحططديامل املسططتلألية يف جمططات التحلططا 
األولويططامل االسططتراتيجية للولالططة يف جمططات تعزيططز التعططاون بينططألا وبططو الططدوت األعضططال  يألططا،     
وتعزيز ردراهتا التلنية )نعأل  الضطمانامل، والتكنولوجيطامل، والأنيطامل التحتيطة(، وتعزيطز رطدرامل       

 تألا التنايميطة، و  ارة اللطو    الدوت األعضال  يألا )م ل مجع املعلومامل وتلييمألا(، وت وير اللا
__________ 

تعاجل اص طة ادتياجطامل اإل ارة املتعللطة بالأحطا والت طوير يف جمطاالمل مط  رأيطل مفطاهيج ونعألط  الضطمانامل              (09) 
يطططا والكشططط  عططط  املطططوا  واألنشططط ة النوويطططة غططط  املعلنطططة  ومعطططدامل الضطططمانامل واالت طططاالمل  وتكنولوج 
 املعلومامل، ومجع املعلومامل ورليلألا وأمنألا  واصدمامل التحليلية  والواليامل اجلديدة املمكنة  والتدريم.
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اسططتراتيجية الططربط ”، املعنونططة 5101العاملططة واملعططارف يف جمططات الضططمانامل. ويف نططدوة عططام   
، انتامططف املنارشططامل دططوت و ططة الأحططا والت ططوير طويلططة األجططل إل ارة    “والتنفيطط  والنططاس

ا وبطو الطدوت،   الضمانامل. و حص املشارلون أولويامل الولالة يف جماالمل تعزيز التعاون بينطأل 
وتعزيز رطدرامل الولالطة التلنيطة )لط  الضطمانامل والتكنولوجيطامل والأنيطة التحتيطة( ورطدراهتا يف          

 جمات تلييج الدوت و  ارة اللو  العاملة واملعارف يف جمات الضمانامل.
 

 االستبصار التكنولوجي    
لضطرورة أن  علدمل الولالة، مط  من لطا   رالألطا لسطرعة وتط ة ت طور التكنولوجيطا و        - 10

دللط   ”تألن على علج بالت ورامل التكنولوجية بامل الت أيلامل ا تملطة يف جمطات الضطمانامل،    
. ومشلطططف الأيانطططامل 5101و  5105، يف  يينطططا، يف عطططامن “عمطططل لوستأ طططار التكنولطططوجن

امللدمة ن ارا واسعا م  املواضيع، اا يف بلط  اسطتن اق النشطاا النيطوتروع، وومضطان األ طعة       
ية، واألسطططاليم اإلد طططائية، وتلنيطططة املعطططدامل اآلليطططة. وباإلضطططا ة  ك بلططط ، علطططدمل     السطططين

اجتماعططامل تلنيططة مططع وططاال وططارجيو بشططلن مواضططيع حمططد ة م ططل معاجلططة ال ططور واملودططة      
 بالل ور ال ايت.

 إعداد الضمانات حسب التصميم ومقاومة االنتشار    
مرا طططا جديطططدة الناطططر يف تطططداب    يت لطططم التنفيططط  الفعطططات والكططط ل للضطططمانامل يف    - 12

 عططدا  ”الضططمانامل ابتططدال مطط  املرادططل األوليططة لتخ ططيط ت ططميج املنشطط مل. و ططار مفألططوم       
حياططى باهتمططام متزايططد علططم انعلططا  مططؤمتر اسططتعراض املعاهططدة  “الضططمانامل دسططم الت ططميج

مط   السابا. وهلف الولالة تعمل على  عج الطدوت ور طاع ال طناعامل النوويطة يف هط ا اجملطات       
 .(51)ووت تو   ضمانامل عامة وضمانامل معدة دسم ت ميج منش مل حمد ة

ووا ططلف الولالططة أيضططا، وططوت السططنوامل اصمططس املاضططية، املسططامهة يف تليططيج ناططج     - 12
ال ارة النووية الط  تلطاوم االنتشطار، مط  وطوت مشطروعألا الطدويل اصطاص باملفطاعومل النوويطة           

للجيل الرابع، وباملشطارلة يف االجتماعطامل واملسطاعدة علطى     و ورامل الورو ، واملنتد  الدويل 
  عدا  التلارير املرتأ ة تا.

 

__________ 

الضمانامل الدولية يف ت ميج وتشطييد  “، مؤل  5100نشرمل الولالة ضم  سلسلة ال ارة النووية، يف عام  (51) 
-NP-T) ”يف ت طميج املفطاعومل النوويطة   الضمانامل الدوليطة  “(. و در مؤل  NP-T-2.8) ”املنش مل النووية

 ، للوت منشور م  سلسلة والائا  ر ا ية م ممة ملنش مل حمد ة.5101( يف عام 2.9



 NPT/CONF.2015/13 

 

22/26 15-03967 

 

 اإل ارة واملوار   - 2 
مت ل االهاع العام على مد  السنوامل املاضية يف تعزيز مسطؤوليامل الضطمانامل  ديطا     - 19

لنوويططة  يف املائططة يف عططد  املنشطط مل ا    05 ططألدمل السططنوامل اصمططس املاضططية ارتفاعططا بنسططأة       
يف املائة يف لمية املطوا  النوويطة اصاضطعة للضطمانامل.      01املشمولة بالضمانامل، وريا ة بنسأة 

منشطلة،   0 011ررابطة   5101وبل  عد  املنش مل ال  طألف  يألا الولالة الضمانامل يف عطام  
ولالطة  . وبل  عد  األيام التلوميية ال  أنفلتألا ال5101منشلة من  عام  011بزيا ة ردرها  و 
يوم، نف مل  يألا عمليامل تفتيش وأنش ة رلا أور ، وطألف  يألطا   0 511يف امليدان رهال 

 5 111لمية لأ ة تلريأا، بزيطا ة رطدرها    0 911ضمانامل على موا  نووية يعا ت دجمألا 
 .5101لمية تلريأا ملارنة بعام 

 
 املوارد املالية    

 000مألطط   5101الضططمانامل يف عططام   مشللططف املططوار  املاليططة الطط  و  ططف إل ارة   - 21
مليون يورو م  مسامهامل وارجة عط  امليزانيطة. وترلطز     00مليون يورو م  امليزانية العا ية و 

اهتمططام الولالططة بلططدر لططأ  علططى تعزيططز جألو هططا يف جمططات اتأططاع طرائططا أل ططر لفططالة و عاليططة   
 لت أيا الضمانامل.

يف اجملطاالمل بامل ال طلة بلنشط ة التحلطا يف     ودد مل الولالة تداب  الكفطالة ونفط هتا    - 20
امليططدان وت وير/اسططتأدات املعططدامل والتكنولوجيططامل واالنتلططات  ك اسططتخدام دلططوت هندسططية        
تت لططم  ططيانة رليلططة وتأسططيط عمليططامل اإل ارة التنايميططة والو ططوت تططا  ك املسططتو  األم ططل      

الطدوت، أ وطات ناطام     وموا لة ت أيا ناطام ضطأط اجلطو ة. وجطر  مط و، بالتعطاون مطع بعطل        
التفتيش املفاجئ يف  وت أور . وجر  أيضا تللطيص جألطو  التفتطيش امل لوبطة يف امليطدان مط        
ووت   وات وترليم أنامة مرارأة يلية جديدة بامل ردرة على الأا مط  مسطا امل بعيطدة يف    

مليطدان  عد  م  املنش مل النووية. وبدورع أ   اجلمع بو أنش ة التحلا وترليم املعدامل يف ا
 ك ذفيضططامل يف تكططالي  السططفر و ك ريططا ة لفطططالة االسططتغوت األم ططل للمططوار  الأشطططرية.        
وأ ِولف أ وامل جديدة لتكنولوجيا املعلومطامل وأسطفرمل عط  رسطو د طوت املطوهفو علطى        
املعلومامل وتيس  اإلبطوم عط  أنشط ة التحلطا وتليطيج الطدوت. وسطيتعزر لط  ا، عنطد التمطات           

نولوجيا املعلومامل املتعللة بالضطمانامل )مورايط (،  سطألام ناطج وعمليطامل      مشروع رديا تك
تكنولوجيا املعلومامل ا سنة يف لفالة  عالية ولفالة ت أيا الضطمانامل. وباإلضطا ة  ك بلط ،    
أعطدمل الولالطة يف السطنوامل اصمطس املاضطية، منألجيطة عسطاب تكلفطة الضطمانامل لتسططاعد يف          

مانامل ورديطد اصيطارامل الفعالطة لتنفيط ها. ويتورطع اسطتمرار       رليل تكطالي  تنفيط  أنشط ة الضط    
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، اطا يف بلط    ‘علطى مسطتو  الدولطة   ’مكاسم الكفالة م  ت أيطا الضطمانامل يف  ططار مفألطوم     
 ت أيا الضمانامل املتكاملة.  

 
 القوى العاملة يف جمال الضمانات    

طائفططة واسططعة مطط  تشططمل ادتياجططامل الولالططة مطط  املططوار  الأشططرية لت أيططا الضططمانامل  - 25
املتخ  ططو واملألندسططو يف جمططات العلططوم والفيزيططال النوويططة ب ططفة رئيسططية. وتتططلل  األ ررططة       
العلمية والتلنية األور  م   و ائيو يف جمطاالمل التحليطل والكيميطال والرياضطيامل والتطدريم      

ة رططا رة والتعلطيج و  ارة املعلومطامل وتكنولوجيططا املعلومطامل. وتكفططل الولالطة وجطو  رططوة عاملط      
على تلأية ادتياجاهتا اعالية واملستلألية م  ووت الت وير املستمر ملعطارف ومألطارامل موهفيألطا    
العاملو يف أنش ة الضمانامل، م  ووت تو   بطرام  تطدريم علطى أدطدد املسطتويامل. ورطد       

 ورة تدريأيططة يف العططام يف املتوسططط، بغططرض لفالططة     011، رهططال 5101علططدمل، منطط  عططام  
املو يف   ارة الضطمانامل )املفتشطون وا للطون وموهفطو األرسطام الفنيطة، وغ هطج(        د وت العط 

علططى الكفططالامل الفنيططة والسططلولية الورمططة لتلليططد ت أيططا الضططمانامل ب ريلططة  عالططة. و أبططف    
ل جيطات اجلديطدة مط  مفتشطيألا.      “ ورة متأليدية بشلن الضمانامل”الولالة، سنويا، على علد 

م التلين، و طرمل الولالطة التطدريم يف جمطايل الليطا ة واإل ارة للعطاملو يف       وباإلضا ة  ك التدري
املوارع اإل را ية. و كل الدعج امللدم م  الدوت األعضال عن را هاما يف تطدريم العطاملو يف   
جمططات الضططمانامل، وخبا ططة مطط  وططوت استضططا ة الططدورامل الطط  تتضططم  متططاري  عمليططة تت لططم 

ا  النووية، و عج ت وير أ وامل تدريم جديطدة م طل بيئطامل الوارطع     استخدام املنش مل و/أو املو
 اال تراضن للمنشلة والتعري  بالعمليامل ونشرامل التدريم ومناه  التعلج اإللكتروع.  

 طألور يف   01، الود  ورامل مدة لل منطألا  5101ونامف الولالة أيضا، من  عام  - 20
 ر ا م  اصطرجيو واملألنطيو اجلطد      02 ، تدرب  يألا“برام  للمتدربو على الضمانامل”هيئة 
بلدا ناميا خمتلفا، تدف  عطدا هج للعمطل يف جمطات االسطتخدام السطلمن لل ارطة النوويطة         02م  

يف بلططدالج، عططووة علططى ريططا ة عططد  األ ططخاص املططؤهلو مطط  الألططدان الناميططة إلمكانيططة العمططل 
 بامل ال لة باجملات النووي. ب فة مفتشو للضمانامل لد  الولالة أو املؤسسامل الوطنية

 
 ضبط اجلودة وقياس األداء    

تسعى   ارة الضمانامل  ك رسو أ ائألا بشكل مستمر م  وطوت ت أيطا ناطام  ريطا      - 21
و ططامل لضططأط اجلططو ة. ويسططاعد ناططام ضططأط اجلططو ة املطط لور يف لفالططة التنفيطط  املنططألجن          

 ك ناططام ضططأط اجلططو ة،  ططرعف  واملوضططوعن والفعططات جلميططع أنشطط ة الضططمانامل. وباإلضططا ة
، يف تنفي  أنش ة هتطدف  ك رديطد واوتيطار مؤ طرامل األ ال     5101  ارة الضمانامل، يف عام 
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يطططططيج أنشططططط ة اإل ارة ونتائجألطططططا ورديطططططد ليفيطططططة اسطططططتخدامألا بشطططططكل أل طططططر  عاليطططططة لتل 
 االهاهامل.   ور د

 
 أمن املعلومات    

إل ارة الضططمانامل، ناططرا  ك دساسططية  يشططكل أمطط  املعلومططامل عن ططرا بططال  األمهيططة     - 22
املعلومامل ال  يف عألدهتا. وتو ر اإل ارة اعمايطة ملعلومطامل الضطمانامل باسطتخدام َنألط  متعطد        

 األمين.إلجرالامل والضوابط الفنية والوعيال ألامل يشمل اعماية املا ية والسياسامل العامة وا
المل وطوت السطنوامل اصمطس    ورد دللطف الولالطة طفطرامل هامطة يف مجيطع هط ع اجملطا        - 20

املاضططية. وعلططى سططأيل امل ططات، وضططعف الولالططة مجيططع اصططوا مي ومعططدامل ذططزي  املعلومططامل          
ومعططدامل ودمططة الشططأكامل يف مرالططز بيانططامل بامل مسططتويامل أمططان وزايططة عاليططة  وعططزرمل    
األمطط  املططا ي وضططوابط الو ططوت  ك مكاتططم الضططمانامل وخمتااهتططا  وعططزرمل بدرجططة لططأ ة    

الداولية للكش  ع  الاجميامل اصأي ة واملألطد امل األوطر  ومكا حتطألا  وتسطتِخدم      اللدرامل
أجألططزة اعاسططوب اعجريططة اآلن ميططزة التشططف  الكامططل ل رططراص  وهيططلمل الولالططة يف   ارة      
الضططمانامل بيئططة  اوليططة بامل عنا ططر سططومة رويططة متنططع ات ططايا بشططأكة اإلنترنططف عنططد معاجلططة  

ف  رجة الوعن األمين لد  العطاملو مط  وطوت التطدريم وغط ع مط        املعلومامل السرية  ور ع
، رسطططينامل لطططأ ة علطططى  جطططرالامل ت طططني   5101التطططداب  األوطططر   وأ ولطططف، يف عطططام  

 املعلومامل اعساسة ومعاجلتألا.  
 

 وو ة  - 2 
، أن الولالطة  5101لعطام   ألد مؤمتر استعراض معاهدة عدم انتشطار األسطلحة النوويطة    - 22

ل ة املختط ة املسؤولة عط  التحلطا مط  امت طات الطدوت األططراف التفارطامل الضطمانامل         هن الس
اصا ة تا وتلليد بل  االمت ات. ووا لف الولالة العمل على ه ا املنوات  يما يتعلطا بت أيطا   

، 5101الضططمانامل واسططتخوص اسططتنتاجامل منططألا. وعططزرمل الولالططة الضططمانامل، منطط  عططام   
لألا م  أجل االستمرار يف تنفي  مألام واليتألا اوجم املا ة ال ال طة  ووا لف ت وير طرائا ت أي
 م  معاهدة عدم االنتشار.  

 نفطاب   5101ولاية عام  5101و ألدمل الفترة ما بو مؤمتر استعراض املعاهدة لعام  - 22
 ولططة طر ططا يف  55 ولططة )مطط  بينططألا   50 وت أوططر  التفارططامل ضططمانامل  ططاملة  و نفططاب   0

 ولططة للططنص املططنلح لاوتولططوت   02النتشططار( لاوتولططوالمل  ضططا ية  ورأططوت  معاهططدة عططدم ا
الكميططامل ال ططغ ة  و لغططال  ولططتو لاوتولوليألمططا املططتعللو بالكميططامل ال ططغ ة، ومتكنططف        
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الولالة ب ل  م  ت أيا الضمانامل يف عد  ألطا مط  الطدوت واسطتخوص نتائجألطا، وتعطزرمل       
 الضمانامل.موالورية التلليدامل امللدمة م  ووت 

للطططة بشطططلن ت أيطططا الضطططمانامل يف  وال تطططزات الولالطططة تعمطططل علطططى دطططل املسطططائل العا  - 29
  وت. الود
ورططد ت ططورمل عمليططة ت أيططا الضططمانامل بوسططائل تشططمل، علططى سططأيل امل ططات، موا ططلة   - 01

ت ططوير مفألططوم الضططمانامل علططى مسططتو  الدولططة وتنفيطط ع، ورسططو نعألطط  الضططمانامل املتعللططة     
وتعزيطز رليطل املعلومطامل وتليطيج الطدوت واسطتخدام التكنولوجيطا )تكنولوجيطا          انش مل حمطد ة، 

املرارأططة عطط  بعططد وتكنولوجيططا املعلومططامل مطط و(. وتللَّ ططف جألططو  التحلططا مطط  وططوت تنفيطط     
 عمليامل تفتيش عشوائية اوجم  و ار ر   األجل، م و.

حسططو الأنيططامل التحتيططة واسططت مرمل الولالططة موار هططا يف السططنوامل اصمططس املاضططية لت  - 00
اعيوية للضمانامل ورديا التكنولوجيا. وُأ ولف رسطينامل لطأ ة علطى خمتطاامل التحلطيومل      
املتعللططة بالضططمانامل، عانططم رططديا تكنولوجيططا معلومططامل الضططمانامل. و ططرعف الولالططة يف  
تنفي  مشروع جديد باسج موراي  مط  أجطل  لمطات عمليطة التحطديا. واسطتعأدلف لطام امل        

واعتعمططد اسططتخدام أ وامل جديططدة   رارأططة اللدميططة بتكنولوجيططامل مرارأططة مطط  أدططدد طططرار.    امل
 لتحليل املعلومامل وناام لتوهي  الأيانامل اجلغرا ية الفضائية لدعج رليل املعلومامل وال ور.  

ونارا  ك أن ت أيا الضمانامل جمألو  تعاوع، عكفف الولالة على تعزيز التعطاون مطع    - 05
 امل اإلرليميططة. وو ططرمل الولالططة، مطط  وططوت بع اهتططا املعنيططة بتلططدمي اصططدمامل      الططدوت والسططل 

االستشططارية للططدوت يف مططا يتعلططا بنامألططا ع ططر ومرارأططة املططوا  النوويططة، املشططورة والتو ططيامل   
بشلن رسو تل  الناج وتعزيزها. وععلدمل  ورامل تدريأية  ولية و رليمية ووطنيطة اشطارلو   

 طدرمل بطرام  جديطدة للطتعلج اإللكتطروع. و طدرمل عطدة والطائا          ولطة، و  01م  أل طر مط    
 ر ططا ية جديططدة للططدوت والسططل امل اإلرليميططة املسططؤولة عطط  ت أيططا الضططمانامل، عططووة علططى   
تو   موار  أور . وعملف الولالة على تعزيز اعوار مع الدوت م  وطوت علطد سلسطلة مط      

عللططة بالضططمانامل. وععلططدمل نططدوتان    االجتماعططامل مططع الططدوت األعضططال ملنارشططة املسططائل املت     
، تططدف تأططا ت املعلومططامل بططو األمانططة 5101و  5101لأ تططان بشططلن الضططمانامل يف عططامن 

والدوت األعضال ور اع ال طناعامل النوويطة وأعضطال جمتمطع ضطمانامل عطدم االنتشطار النطووي         
 األوسع ن ارا.  

االسطتراتيجن والعمطل    وألغراض االستعدا  للمسطتلأل، عمطدمل الولالطة  ك التخ طيط     - 00
مططع بططرام  الططدعج امللططدم مطط  الططدوت األعضططال لتلأيططة ادتياجططامل الأحططا والت ططوير املتعللططة         
بالضمانامل. وعلدمل اجتماعامل لوستأ ار التكنولوجن، وعملف على تو   اإلر طا  بشطلن   
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ار  عدا  الضمانامل دسم الت ميج، وسامهف يف تلييج ناج ال ارة النوويطة الط  تلطاوم االنتشط    
م  ووت مشروعألا الدويل للمفاعومل النووية و ورامل الورطو  االبتكاريطة، واملنتطد  الطدويل     

 املعين باجليل الرابع للمفاعومل.
ورد عزارمل مجيع ه ع اجلألو   عاليطة ولفطالة الضطمانامل، يف ورطف يتزايطد  يط  دجطج         - 01

 . وناطرا  ك تزايطد   عمل الولالة بشكل م طر   ون أن ت طحم بلط  ريطا ة مواريطة يف املطوار      
تنفيطط  املزيططد مطط  األنشطط ة ”املسططؤوليامل، اضطط رمل الولالططة يف السططنوامل اصمططس املاضططية  ك  

. ولطط ل  عملططف الولالططة علططى اسططتخدام طرائططا أل ططر لفططالة و عاليططة لت أيططا      “اططوار  أرططل 
ملطة  الضمانامل م  أجل ريا ة اإلنتاجية. وترلزمل أنش ة الولالة اإل ارية على  عج رواهطا العا 

 وتعزيز ردراهتا، وتعزيز ضأط اجلو ة ورياس األ ال، ورسو أم  املعلومامل.  
وتتورع الولالة، يف ضول االهتمام املستمر باستخدام ال ارة النوويطة، أن يتزايطد دجطج     - 02

املوا  واملنش مل النووية اصاضعة للضمانامل يف املسطتلأل. ويطؤ ي التوسطع يف هطارة ووطدمامل      
واملعططدامل واأل وامل املت ططلة تططا  ك تك يطط  التعططاون الططدويل يف هطط ا اجملططات.        املططوا  النوويططة 

وستحتاج الولالة أيضا  ك موا لة معاجلة املسطائل العاللطة املت طلة بت أيطا الضطمانامل يف لطل       
 ولة على ددة. ويرد  ل ل ، أن يتعو عليألا يف املستلأل تلدمي استنتاجامل ضطمانامل رائمطة   

ل موار  حمطدو ة. وستوا طل الولالطة السطعن  ك  جيطا  سطأل لتحسطو        على أسس سليمة يف ه
 نتاجيتططألا مطط  وططوت الو ططوت بعملططألا  ك املسططتو  األم ططل، واالسططتخدام األ ضططل للتلنيططامل      
اعدي ة، وتعزيز التعاون مع سطل امل الطدوت والسطل امل اإلرليميطة يف جمطات ت أيطا الضطمانامل.        

 .سياسن وتلين ومايل م  الدوت ويت لم استمرار النجاح اع وت على  عج
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