
 

شهید دیالمهمجمع  -معاونت بررسی و تحلیل سازمان بسیج دانشجویی   

 رپوتکل الحاقی چیست؟
 پروتکل مفادتاریخچه ای کوتاه از پروتکل الحاقی در ایران + 

 
های آژانس، پروتکل الحاقی را تدوین کرد المللی انرژی اتمی برای تقویت و گسترش نظام پادمانمیالدی، آژانس بین 3991در سال 

  میالدی به تصویب شورای حکام رساند. 3991و در سال 

اما تصویب پروتکل الحاقی، گرفت، های کالسیک آن انجام میها و نظارتنظارت آژانس تا پیش از پروتکل الحاقی براساس پادمان

کند. کشورهای عضو ( فراهم میNPTتر و سرزده از کشورهای عضو پیمان عدم اشاعه )های گستردهاجازه قانونی را برای بازرسی

 بپذیرند.« ضمیمه توافق جامع پادمان»آژانس باید این پروتکل را به عنوان 

 پذیرش داوطلبانه بدون تصویب در مجلس

کننده ایران به سرپرستی و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره 3131در مهرماه 

به "با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت  "اعتمادسازی"دکتر روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن 

 روتکل الحاقی را امضا و اجرا کند.پ "طور داوطلبانه

 

ایران پس از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس 

 .اجازه داد تا به صورت سرزده از مراکز اتمی و در برخی موارد از مراکز نظامی بازدید کنند

مجلس فوریت طرحی را که چندی پیش از آن به تصویب رسانده بود از تصویب اما با ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت، 

 .نهایی گذراند و دولت ایران را ملزم به کاهش همکاری با آژانس و لغو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی کرد
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 تعهدات اصلی پروتکل الحاقی:

 ای و هرگونههای هستهبیشتری در خصوص فعالیت کشورهای عضو آژانس پس از پذیرش پروتکل الحاقی موظف هستند اطالعات

ای، تولید اورانیوم و توریوم و هرگونه واردات و صادرات مرتبط با فعالیت مرتبط با آن از جمله اطالعات تحقیق و توسعه برنامه هسته

 ای، به آژانس ارائه کنند.برنامه هسته

 های سرزده و نامحدودبازرسی

های خود خواهد داد. براین اساس، بازرسان آژانس حق دارند در تری در بازرسیپروتکل الحاقی به بازرسان آژانس دسترسی وسیع

ساعت پیش از زمان بازدید، به کشور مقصد اطالع دهند و براساس مفاد پروتکل، آن کشور نیز متعهد است  1های سرزده، بازدید

و دسترسی به محل مورد نظر را فراهم کند. بازرسان آژانس  -جمله صدور روادید و تمدید آن از – مقدمات اداری سفر بازرسان

های احتمالی خارج از برداری از مناطق مورد بازرسی، تجهیزات مانیتورینگ )نظارت( برای کشف فعالیتتوانند عالوه بر نمونهمی

 چارچوب را نصب کنند.

گیری محیطی فراهم کنند و در صورت فراهم به محل مورد نظر بازرسان را برای نمونه شوند دسترسیبنابراین کشورها متعهد می

 نشدن این امکان، باید تالش کند مکان مجاور آن را در دسترس بازرسان قرار دهد.

جهت انجام بردار، زمانی از قصد بازرسان این موضوع بدان معنی است که کشور مورد نظر و بهره های بدون اطالع نیزدر بازرسی

داشتن این امکان مستلزم این است که بازرسان ویزای ورود  .اندگردند که بازرسان آژانس به یک سایت وارد شدهبازرسی مطلع می

 ها درخواست نشود.مکرر به آن کشور را داشته باشند یا اصوال ویزایی از آن

ی شده در بحث نظارت پروتکل الحاقی است که براساس آن بینپیش موارد دیگر از – مستقیم – "الینآن" نصب تجهیزات نظارت

شود، با نصب دوربین، بصورت زنده این ای انجام میهایی مرتبط با برنامه هستهتواند در هر مکان مورد نظر خود که فعالیتآژانس می

ای کشور، در تاسیسات هستههای نظارتی آژانس ها را زیر نظر داشته باشد. گفتنی است در حال حاضر عمده دوربینفعالیت

 .کنندمی ضبط و ثبت را هافعالیت تمام "الینآف" بصورت

 های داخلی در مورد اجرا یا عدم اجرای پروتکل الحاقیگیریموضع

های گذشته، تصویب و اجرای پروتکل الحاقی بوده است که به گفته سید عباس عراقچی از ایران طی سال 5+3های یکی از درخواست

های کننده ارشد ایران، این طرح روی میز تیم ایرانی قرار دارد و بدلیل اطمینان ایران از فعالیتاون وزیر امور خارجه و مذاکرهمع

 ای خود نداریم.های بیشتر بر برنامه هستههای سرزده و نظارتآمیز خود و عدم انحراف از این مسیر، نگرانی بابت بازرسیصلح
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 یپایان هایگام به مربوط این و است میز روی تنها و بود نخواهد اول گام در الحاقی پروتکل اجرای که عراقچی اما تاکید کرده است

 .شودمی 5+3 با توافق

اند و بر حق مجلس در تصویب این پروتکل تاکید اما در سوی دیگر نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی نظرات دیگری مطرح کرده

 اند.کرده

 

 ایران و رفتپذی نخواهد را الحاقی پروتکل به پیوستن قطعا مجلس که است کرده تاکید مجلس اصولگرای نمایندگان از حسین نجابت

 خواهد این پروتکل را اجرا کند.ب که است نکرده پیدا دست چیزی به

 

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/256867/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.iusnews.ir/?pageid=196392&%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA:%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA&1392-07-27
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 است جلسم عهده به پروتکل پذیرش عدم یا پذیرش که است شده یادآور ایران کنندهمذاکره تیم به نیز مجلس نماینده دیگر کوهکن

 قولی بدهد. 5+3کننده نباید از طرف مجلس به همذاکر تیم و

خارجی مجلس شورای اسالمی نیز پذیرفتن پروتکل الحاقی توسط ملی و سیاستپور نائب رئیس کمیسیون امنیتمنصور حقیقت

 5+3کننده در مذاکره با گروه مسلما مقامات ایرانی شرکت "کننده جمهوری اسالمی را مردود دانسته و اعتقاد دارد ههیئت مذاکر

 ."ول نخواهند کرد و مطمئنا به این سمت نخواهند رفتمواردی نظیر پروتکل الحاقی را قب

 

است : ما در مجلس عدم تاکید کرده  بارهاین در هم مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت کمیسیون رئیس عالء الدین بروجردی

پذیرش پروتکل را به تصویب رساندیم و چون این موضوع مصوبه مجلس است طبیعی است که برداشتن هر گامی در این زمینه از 

 .سوی دولت باید با مصوبه مجلس باشد

ته در تعامل سازنده مجلس با تیم به هر روی، اجرای پروتکل الحاقی در نهایت نیاز به تصویب در مجلس شورای اسالمی و الب

بینی کننده کشورمان ابراز اعتماد و خوشکننده کشورمان دارد. رهبر انقالب نیز در فرمایشات اخیر خود نسبت به تیم مذاکرهمذاکره

 کردند و این اعتماد باید در سطوح مختلف نسبت به نمایندگان ایران وجود داشته باشد.

 

مصر و برزیل از جمله  کشور نیز آن را به مرحله اجرا درآوردند. 313کشور رسیده است و  345تا کنون پروتکل الحاقی به امضای 

 آژانس "جامع پادمان" کنند. مصر پذیرش پروتکل الحاقی را به پیوستن اسرائیل بهکشورهایی هستند که پروتکل الحاقی را اجرا نمی

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/256998
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/256978
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المللی مرتبط با اورانیوم و بازفرآوری، های بیننیز با الزامی کردن پذیرش پروتکل الحاقی در همکاری برزیل و است کرده منوط

 مخالفت کرده است.

 میالدی این پروتکل را امضا کرده است که با تصویب مجلس، اجرایی خواهد شد. 1001دسامبر سال  33ایران نیز در تاریخ 

 مفاد پروتکل الحاقی:

مقررات موافقت نامه پادمان، تا جایی که با مقررات این پروتکل مرتبط و منطبق باشند، در این »نماید پروتکل، تصریح می 1ماده 

پروتکل اعمال خواهد گردید. در صورت وجود تناقض بین مقررات موافقت نامه پادمان و این پروتکل، مقررات این پروتکل حاکم 

 «خواهد بود.

 :است بخش 1 شامل خود 1 ماده که باشدمی اطالعات ارائه با رابطه در نیز 3و  2مواد 

 :باشدارائه اطالعات مورد لزوم توسط کشور عضو برای آژانس که شامل موارد زیر می 1- 1

نها آ ای که درهای تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هستهالف( شرح کلی و نیز اطالعات مشخص کننده مکان اجرای فعالیت

شود و در هر جایی که توسط کشور تأمین هزینه شود، پروانه فعالیت دریافت نماید، کنترل و یا از طرف ای استفاده نمیاز مواد هسته

 کشور اجرا شود؛

های نبرداری مرتبط با پادمان در مؤسسات و مکاهای بهرهب ( اطالعات تعیین شده توسط آژانس و مورد توافق کشور، در مورد فعالیت

 شود؛ای به طور معمول استفاده میخارج از مؤسسات که در آنها مواد هسته

، شامل کاربری آن و ذکر محتویات آن در صورتی که در شرح کلی روشن (Site)گاهج ( شرح کلی در مورد ساختمان در هر ساخت

 ای از سایت نیز باید همراه با شرح کلی باشد؛و کافی نباشد، نقشه

 ت مربوط به معادن اورانیوم و کارخانجات تغلیظ اورانیوم و توریوم؛د ( اطالعا

 اند؛سازی ایزوتوپی نرسیدهه ( اطالعات مربوط به مواد چشمه که به ترکیب و خلوص مناسب جهت تولید سوخت یا غنی

 ه آن نبوده است؛الزم به ارائINFCIRC/351نامه و ( اطالعات مربوط به صادرات و واردات موادی که بر اساس موافقت

 شوند(؛ای استفاده میهای غیر هستهاند )به طور مثال موادی که در فعالیتز ( اطالعات مربوط به موادی که از پادمان معاف شده

بر آنها  که پادمان 111هایی با پرتوزایی متوسط یا باال شامل پلوتونیم، اورانیوم با غنای باال یا اورانیوم ح ( اطالعات مربوط به پسمان

 خاتمه یافته است؛

 پروتکل فهرست شده است؛ 1ای معین که در ضمیمه ط ( تجهیزات و مواد غیر هسته

 .سال آینده 30ای طی ی ( برنامه کلی مرتبط با توسعة چرخة سوخت هسته

 :شامل تعهد کشور عضو در مورد 2 - 2

ها ای که در آنهای تحقیق و توسعه مرتبط با چرخة سوخت هستهالف( شرح کلی و نیز اطالعات مشخص کنندة مکان اجرای فعالیت

از  نماید، کنترل و یاشود و در هر جایی توسط کشور عضو تأمین هزینه شده، پروانة فعالیت دریافتای استفاده نمیاز موادی هسته

 طرف آن کشور اجرا گردد؛
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های شناسایی شده توسط هایی، در مکانها و مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی جهت چنین فعالیت( شرح کلی از فعالیتب 

های آن محل بداند ارائه چنین اطالعاتی منوط به درخواست ویژه آژانس در خارج از محلی که آژانس آنها را عماًل مربوط به فعالیت

 ورت با آژانس و به موقع انجام پذیرد؛باشد و باید با مشاز جانب آژانس می

 اهداف به که آنجا تا شد خواهد ارائه ماده این طبق بر که اطالعاتی هرگونه مورد در باید عضو کشور آژانس، درخواست به بنا 1 - 1

 :باشدمی زیر موارد شامل مجموع در اطالعات این.دهد قرار آژانس اختیار در را توضیحات و تفضیالت است، مربوط پادمان

 این اطالعات باید سالیانه به روز شود؛-

 اند؛ای، هنوز به مرحلة اعمال پادمان نرسیدهاطالعات سالیانه در مورد صادرات و واردات مواد هسته-

 ای مشخص شده در ضمیمه دو پروتکل الحاقی؛اطالعات سه ماهه در مورد صادرات و واردات تجهیزات و مواد هسته-

های فرآوری هایی با پرتوزایی باال و اطالع قبلی به آژانس در مورد طرحهای نگهداری پسماند تغییرات در مکاناطالعیه در مور-

 .هابعدی این پسمان

 ماده نای. باشدمی پروتکل این تحت اقدامات ایپایه و اساسی موارد از که کندمی صحبت تکمیلی هایدسترسی مورد در نیز 4ماده 

ای تواند جهت اطمینان از فقدان هستهاین دسترسی می های تکمیلی باید انجام شود.که چرا و چه موقع دسترسی نمایدمی تشریح

یا حل هر گونه تناقض  1های انجام نشده و رفع سؤاالت در ارتباط با صحیح و کامل بودن اطالعات فراهم شده بر طبق ماده و فعالیت

ارج ن یک مؤسسه یا مکانی ختواند جهت تأیید وضعیت برچیده شدهای تکمیلی همچنین میدر رابطه ا این اطالعات باشد. دسترسی

اند باشد. این دسترسی باید به جز در مواردی که مربوط به بازدیدهای ها به کار رفتهای در آناز مؤسسات که معموالً مواد هسته

داقل ساعت یا کمتر از آن و در بقیه موارد ح 1های ویژه یا معمولی از آن سایت باشد و حداکثر بررسی اطالعات طراحی یا بازرسی

. همچنین ماده فوق فرصتی را جهت توضیح و موجبات تسهیل برای رفع شبهه ساعت قبل به اطالع کشور مورد نظر رسانیده شود 14

دهد. چنین فرصتی پیش از درخواست بازرسی فراهم شد مگر آنکه آژانس تشخیص یا تناقض هر مسأله مورد نظر را به کشور عضو می

 .زندهدف و منظور بازرسی لطمه میدهد که تأخیر در بازرسی به 

 داردمی اشعار نیز ماده این ج بند. داردمی بیان نظر مورد هایمکان به دسترسی اجازه مورد در را عضو کشورهای تعهد نیز 5مادة 

های برداری های اشاره شده در بندهای الف و ب این ماده جهت انجام نمونههر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان» که

ها را فراهم آورد، باید فوراً تالش معقول خود را محیطی مختص آن مکان، چنانچه کشور عضو نتواند امکان دسترسی به این مکان

 ».های دیگر به کار بنددهای آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روشجهت برآوردن خواسته

های مورد مناقشه است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند کشورها را این بند از پروتکل الحاقی یکی از محل»

المللی از نماید که مغایر با اصل حاکمیت ملی است و کشور متعهد ناچار است که به نفع یک سازمان بینملزم به پذیرش تعهدی می

 «.مورد صرف نظر نماید اصل منافع ملی خود در این

 عبارت کلی طور به این که. داردمی بیان 5 ماده در اشاره مورد هایمکان به دسترسی زمان در را آژانس مجاز هایفعالیت 6ماده 

ع اگیری پرتوها و به کارگیری انوهای آشکارسازی و اندازهاستفاده از دستگاه محیطی، هاینمونه آوریجمع عینی، مشاهدات از است

 .ها بررسی سوابق پادمانی مربوط به تولید و حملمهر و موم و وسایل شناسایی و تشخیص دستکاری

 یا یایمن مقررات رعایت حساس اطالعات انتشار از پیشگیری جهت پروتکل این طبق بر شده کنترل هایدسترسی مورد در 7ماده 

 .نمایدیم بحث تجاری یا اختصاصی حساس اطالعات حفظ یا فیزیکی حفاظت
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 موارد بر عالوه هاییمکان عضو کشور که گردد موجب نباید پروتکل این مفاد از یک هیچ که گرددمی عنوان ماده این در 8ماده 

 آژانس. ندهد قرار آژانس دسترس در را خاص، مکان یک در بازرسی هایفعالیت انجام برای درخواست مورد ،9 و 5 مواد در شده اشاره

 .رای انجام چنین درخواستی به هر تالش منطقی دست بزندب بالدرنگ باید

نماید که شاید با حاکمیت نیز از جمله مواردی است که تعهداتی را بر کشورهای اجراکننده پروتکل تحمیل می 12ماده 

و در حال اجرای آن  کشور دنیا پذیرفته 145ها در تضاد باشد، اما نباید از نظر دور داشت که این شرایط را آنملی 

 هستند.

رف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز نماید که کشور عضو باید ظاین ماده تصریح می

ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابی و معرفی شده در درخواست، قرار دهد 

روادید مورد درخواست تا بازرس بتواند به منظور انجام وظایف خود وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بماند. هرگونه 

 .باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست برای مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمدید گردد

 های سر زده )بدون اطالع(بازرسی

 ر یک بازرسی انجامهای مورد بازرسی، دها یا مکانهایی است که بدون اطالع قبلی در مورد زمان فعالیتها شامل بازرسیاین بازرسی

 .شودمی

د گردنبردار، زمانی از قصد بازرسان جهت انجام بازرسی مطلع میدر عمل این موضوع، بدان معنی است که کشور و بهره

 .اندکه بازرسان آژانس به یک سایت وارد شده

باشد که کشور برای چنین بازرسی، ویزایی را از بازرسان همانطور که خاطر نشان گردید این موضوع به طور مشخص مستلزم این می

 .درخواست ننماید یا ویزای ورود مکرر به آنان اعطا نماید

نماید. در ماده ه را مطرح میویژ و غیرمعمول عادی هایبازرسی به مربوط مواد ج ب، الف، بندهای زیر در /31351INFCIRC ماده

 :کند کهنیز به عنوان اقدام تکمیلی اشاره می 34

را بر طبق اصل  30های معمولی پیرو ماده تواند به عنوان یک اقدام تکمیلی، بخشی از بازرسی، آژانس می31علیرغم مقررات ماده »

 «.برداری اتفاقی، بدون اطالع قبلی انجام دهدنمونه

های اعالم شده و ای برنامه کلی بازرسیکاری، باید به طور دورهو بر اساس برنامه« هرگاه عملی باشد»ه است که آژانس متعهد شد

 .ها را به دولت ایران اعالم نمایدهای پیش بینی شده جهت بازرسیاعالم نشده خود را با ذکر کلی زمان

 انامک مورد در را مختلفی تفاسیر تواندمی کلی صورت به نیز - باشد اجرا قابل که هرزمان - Whenever Practicable ذکر واژه

 .باشد داشته همراه به اعالم عدم یا اعالم

باشد نیز لزوم اخذ مجوزهای تکمیلی جهت انجام ای نمیای بوده ولی حاوی مواد هستههایی که مرتبط با مواد هستهدرخصوص مکان

 .پیش بینی گردیده است/351INFCIRCی احساس شده که درهای بدون اطالع قبلوظیفه آژانس برای بازرسی

های مورد نظر آژانس نیز باید به صورت موضوع و از طریق توافقات داوطلبانه با کشور صورت گیرد که مفهوم دسترسی به دیگر مکان

 .ها مربوط نمی شودهای بدون اطالع به این مکانبازرسی
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 های تکمیلیدسترسی

 :های تکمیلی اعمال خواهد گردیداین پروتکل در ارتباط با اجرای دسترسی 5موارد زیر طبق ماده 

 شود.می در جاهای خالی نام کشور امضا کننده پروتکل نوشته**

 – الف

این نخواهد بود؛ با  1یا سیستماتیک در صدد بررسی اطالعات اشاره شده در ماده (mechanistically)آژانس بطور مکانیکی

 :های زیر را داردوجود، آژانس حق دسترسی به مکان

های اظهار ای و فعالیت( به طور انتخابی به منظور اطمینان از عدم وجود مواد هسته1یا 3الف ) -5هر مکان اشاره شده در ماه )3(

 شده؛

 1ن اطالعاتی که بر طبق ماده ب یا ج جهت روشن شدن مسأله مربوط به صحیح و کامل بود-5هر مکان اشاره شده در ماده )1(

 اند یا رفع تناقض در مورد آن اطالعات؛ارائه شده

(، تا حدودی که در رابطه با اهداف پادمان برای آژانس الزم باشد، تا اظهار نامه ............. را 1الف )-5هر مکان اشاره شده در ماده )1(

 .داند، تایید نمایای در آنها به کار رفتهمؤسساتی که معموالً مواد هستهدر مورد وضعیت برچیده شدن یک مؤسسه یا مکانی خارج از 

 

 –ب

 ساعت قبل به اطالع .............برساند؛ 14( ذیل، آژانس باید قصد دسترسی خود را حداقل 1به جز مورد مذکور در بند ))3(

در صورت درخواست آژانس برای دسترسی به هر قسمت از یک ساختگاه که این دسترسی توام با بازدیدهای بررسی اطالعات )1(

های استثنایی باشد، اما دروضعیتساعت می 1های ویژه یا معمول از آن ساختگاه باشد، مدت اطالع قبلی حداقل طراحی یا بازرسی

 .دساعت باش 1تواند کمتر از این مدت می

 .های انجام شده در خالل دسترسی مشخص گردداطالع قبلی باید به صورت کتبی بوده و دالیل دسترسی و فعالیت -ج 

در صورت بروز هر مسأله یا تناقضی، آژانس باید فرصتی را جهت ارائه توضیح در اختیار .............قرار دهد و موجبات تسهیل برای  -د 

م سازد. چنین فرصتی پیش از درخواست بازرسی فراهم خواهد شد، مگر آن که آژانس تشخیص دهد که رفع مسأله یا تناقض را فراه

زند. در هر صورت، تا وقتی که چنین فرصتی در اختیار .............قرار نگرفته باشد، تأخیر در بازرسی به هدف و منظور بازرسی لطمه می

 .ه مسأله یا تناقض بزندآژانس نباید دست به هیچ گونه نتیجه گیری دربار

 .بازرسی تنها باید در ساعات عادی کار انجام پذیرد، مگر آن که طور دیگری مورد موافقت .............قرار گرفته باشد -ه 

که بازرسان  باشد، مشروط بر آنها برخوردار می.............از حق همراهی بازرسان آژانس توسط نمایندگان .............در خالل بازرسی -و 

 .بدین طریق دچار تأخیر شده و یا مانعی در انجام وظایفشان پیش نیاید

 5ماده 

 :های زیر را برای آژانس فراهم آورد.............باید دسترسی به مکان

 ( هر جایی در یک ساختگاه )سایت(؛3) -الف 
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 ده باشد؛( توسط .............مشخص ش3( تا )5الف )-1هر مکانی که طبق ماده )1(

 .شده استها استفاده میای در آنهر مؤسسه از کاراندازی شده تا مکان برچیده شده خارج از مؤسساتی که معموالً مواد هسته)1(

ب توسط .............مشخص شده باشد، چنانچه -1ب( یا ماده 9الف)-1(، ماده4الف)-1(، ماده 3الف)-1هر مکانی که طبق ماده  -ب 

( فوق را فراهم آورد، .............باید فوراً تالش 3ها، به غیر از موارد مورد اشاره در بند الف)تواند امکان دسترسی به این مکان.............ن

 .های دیگر به کار بنددهای آژانس از طریق روشمعقول خود را در جهت برآوردن خواسته

های محیطی برداریاره شده در بندهای الف و ب فوق، جهت انجام نمونههای اشهر مکان تعیین شده توسط آژانس به غیر از مکان -ج

ها را فراهم آورد، ............. باید فوراً تالش معقول خود را در جهت مختص آن مکان، چنانچه ............. نتواند امکان دسترسی به این مکان

 .ی دیگر به کار بنددهاهای آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روشبرآوردن خواسته

 6ماده 

 :های زیر را انجام دهدتواند فعالیت، می5آژانس در زمان اجرای ماده 

های آشکارسازی های محیطی؛ استفاده از دستگاهآوری نمونه(: مشاهدات عینی، جمع1یا3الف)-5برای دسترسی بر طبق ماده  -الف 

های اجرائی؛ نامهگیری پرتوها؛ به کارگیری انواع مهر و موم و دیگر وسایل شناسایی و تشخیص دستکاری تعیین شده در آئینو اندازه

ا نامیده بعد شورکه از نظر فنی قابلیت آنها به اثبات رسیده و استفاده از آنها مورد موافقت شورای حکام )که منو دیگر اقدامات عملی 

 .های بعدی میان آژانس و .............قرار گرفته باشدشود( و مشورتمی

برداری؛ های غیر مخرب و نمونهگیریزهای؛ اندا(: مشاهدات عینی، شمارش اقالم مواد هسته1الف )-5برای دسترسی بر طبق ماده  -ب 

های آوری نمونهگیری پرتوها؛ بررسی سوابق مربوط به مقادیر؛ منشاء و حالت مواد؛ جمعهای آشکارسازی و اندازهاستفاده از دستگاه

عدی های بت شورا و مشورتها مورد موافقها به اثبات رسیده و استفاده از آنآنمحیطی؛ و دیگر اقدامات عملی که از نظر فنی قابلیت

 .میان آژانس و ............. قرار گرفته باشد

 و آشکارسازی هایدستگاه از استفاده محیطی؛ هاینمونه آوریجمع عینی؛ مشاهدات: ب – 5برای دسترسی بر طبق ماده  -ج 

 رسیده باتاث به آنها قابلیت فنی نظر از که عملی اقدامات دیگر و حمل؛ و تولید به مربوط پادمانی سوابق بررسی پرتوها؛ گیریاندازه

 .آژانس و ............. قرار گرفته باشدنمیا بعدی هایمشورت و شورا موافقت مورد آنها از استفاده و

های محیطی، و در صورتی که نتایج آن موجب رفع مسأله یا تناقض در مکان آوری نمونهج : جمع-5برای دسترسی بر طبق ماده  -د

ی پرتوها و در گیرهای آشکار سازی و اندازهج نگردد، استفاده از مشاهدات عینی، دستگاه-5تعیین شده توسط آژانس پیرو ماده 

 .صورت توافق ............. و آژانس، انجام سایر اقدامات عملی در آن مکان

 7ماده 

بر طبق این (managed access)بنا به تقاضای .............، آژانس و .............باید ترتیباتی را برای دسترسی کنترل شده -الف 

ای، رعایت مقررات ایمنی یا حفاظت فیزیکی یا حفظ اطالعات شاعه هستهگیری از انتشار اطالعات حساس اپروتکل جهت پیش

های الزم جهت حصول اطمینان حساس اختصاصی یا تجاری اتخاذ نمایند. چنین ترتیباتی نباید موجب منع آژانس از انجام فعالیت

ه حل و فصل مسأله مربوط به صحیح بودن های اظهار نشده در مکان مورد نظر و از جملای و فعالیتکافی از عدم وجود مواد هسته

 .یا تناقض مربوط به آن اطالعات گردند 1وکامل بودن اطالعات اشاره شده در ماده 
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تواند آژانس را از جاهایی در یک ساختگاه یا مکانی که دسترسی کنترل ، می1.............، هنگام ارائه اطالعات اشاره شده در ماده  -ب 

 .جا اعمال کرد، مطلع سازدشده را بتوان در آن

تواند با رعایت مفاد بند الف فوق از دسترسی کنترل شده های اجرایی الزم، ............. مینامهتا زمان به اجرا در آمدن هرگونه آئین -ج 

 .برخوردار باشد

 8ماده 

یا مورد درخواست  9و  5بر موارد اشاره شده در مواد هایی را عالوه هیچ یک از مفاد این پروتکل نباید موجب گردد تا ............. مکان

های بازرسی در یک مکان خاص، در دسترس آژانس قرار ندهد. آژانس باید بالدرنگ برای انجام چنین درخواستی برای انجام فعالیت

 .به هر تالش منطقی دست بزند

 9ماده 

برداری محیطی گسترده مهیا ین شده از جانب آژانس را جهت انجام نمونههای تعی............. باید برای آژانس امکان دسترسی به مکان

نس های آژاکند، در صورتی که ............. قادر به فراهم نمودن چنین دسترسی نباشد، باید تالش منطقی خود را جهت برآوردن خواسته

 .های جایگزین به کار بندددر مکان

های بعدی میان آژانس های مربوط توسط شورا و مشورتنامهرداری محیطی گسترده و آیینآژانس تا زمانی که استفاده از نمونه ب

 .و.......... به تصویب نرسیده، نباید در صدد چنین دسترسی باشد

 11ماده 

 :آژانس باید............. را از موارد زیر مطلع سازد

بوط به هر گونه مسایل یا تناقضاتی که آژانس به اطالع.......... رسانده، شامل موارد مرهای انجام شده بر طبق این پروتکل،فعالیت -الف

 .آژانسها توسطروز پس از انجام آن فعالیت 00ظرف 

 10در اسرع وقت و در هر حال ظرف های مربوط به هر گونه مسایل یا تناقضاتی که آژانس به اطالع.......... رسانده،نتایج فعالیت -ب

 .ن نتایج توسط آژانسروز پس از تعیین آ

 .ها باید ساالنه آماده گرددگیرینماید. این نتیجههایی میگیریهای خود بر طبق این پروتکل نتیجهآژانس از فعالیت -ج

 تعیین بازرسان آژانس

 11ماده 

ماه پس از دریافت تأییدیه شورا، عدم پذیرش خود  1(مدیر کل باید هر مأمور آژانس که توسط شورا به عنوان چه.......... ظرف 3) -الف

بر تلقی را در مورد چنین مأموری به عنوان بازرس برای.......... به اطالع مدیر کل نرساند، بازرس اعالم شده به.......... برای.......... معت

 شود را به اطالع کشور.......... برساند. چنان شد؛واهد بازرس پادمان تأیید میخ

 .رساندمدیر کل در پاسخ به درخواست.......... یا به ابتکار خود باید حذف هر مأموری به عنوان بازرس جهت.......... را به اطالع.......... ب)1(
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وق با پست سفارشی توسط آژانس جهت..........، چنین تلقی خواهد شد که اطالعیه روز پس از ارسال اطالعیه مذکور در بند الف ف1 -ب

 .توسط.......... دریافت شده است

 روادید

 12ماده 

 ............. باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج متعدد و یا روادید عبور را، در صورت

تیار بازرس انتخابی و معرفی شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس بتواند به منظور انجام وظایف خود وارد قلمرو.......... لزوم، در اخ

شده و در آنجا بماند. هر گونه روادید مورد درخواست باید حداقل به مدت یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست، برای مدت 

 ...... تمدید گرددانتصاب بازرس مورد نظر در.....

 های اجرایینامهآیین

 13ماده 

های هنامدر صورتی که.......... یا آژانس تشخیص دهند که نحوه اجرای اقدامات وضع شده بر طبق این پروتکل، الزم است در آیین -الف

روز از 90تشخیص داده شود، ظرف  االجرا شدن این پروتکلروز از تاریخ الزم 90اجرایی مشخص گردد،.......... و آژانس باید ظرف 

 .های اجرایی به توافق برسندنامهاعالم چنین تشخیصی درباره این گونه آیین

های اجرایی مورد لزوم، آژانس محق به اجرای اقدامات وضع شده در این پروتکل نامهاالجرا شدن هر گونه آیینتا زمان الزم -ب

 .باشدمی

 های ارتباطیسیستم

 14ماده 

، ای آژانسبازرسان آژانس در.......... و دفتر مرکزی یا دفاتر منطقه.......... باید ارتباطات آزاد توسط آژانس برای اهداف رسمی بین -الف

گیری با حضور یا در غیاب بازرسان را مجاز و محافظت نماید. های نظارتی یا وسایل اندازهشامل انتقال اطالعات حاصل از دستگاه

 ای و اشکالهای ماهوارهالمللی ارتباطات مستقیم، شامل سیستمهای موجود بینر مشورت با.......... حق استفاده از سیستمآژانس د

 تقالدیگر مخابرات که در.......... مورد استفاده نیستند، را دارد. به درخواست.......... یا آژانس، جزئیات اجرای این بند در رابطه با ان

های اجرایی مشخص نامهگیری با حضور یا در غیاب بازرسان، باید در آیینهای نظارتی یا وسایل اندازهاز دستگاهاطالعات حاصل 

 .گردد

در مورد ارتباط و انتقال اطالعات براساس بند الف فوق باید توجه کافی به ضرورت حفاظت از اطالعات حساس تجاری یا اطالعات  -ب

 .ر..........، به عمل آیدطراحی دارای حساسیت ویژه از نظ

 حفاظت از اطالعات محرمانه

 15ماده 

آژانس باید نظام دقیقی را جهت تضمین حفاظت مؤثر در برابر افشای اسرار بازرگانی، تکنولوژیکی و صنعتی و  -الف

 .شود، برقرار سازدسایر اطالعات محرمانه، شامل اطالعاتی که حین اجرای این پروتکل از آنها آگاه می
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 :نظام اشاره شده در بند الف فوق باید عالوه بر سایر مقررات، شامل مقرراتی راجع به موارد زیر باشد -ب

 اصول کلی و اقدامات مرتبط با جابجایی اطالعات محرمانه؛)3(

 شرایط استخدام کارکنان در رابطه با حفاظت از اطالعات محرمانه؛)1(

 .ای نقض محرمانه بودنهایی برای موارد نقض یا ادعدستورالعمل)1(

 .ای بازنگری گرددنظام اشاره شده در بند الف فوق باید توسط شورا تصویب و به طور دوره -ج

 ضمائم

 16ماده 

ین به صورتی که در ا« پروتکل»آیند. به جز موارد اصالحیه ضمائم، واژه ضمائم این پروتکل بخش الینفکی از آن به شمار می -الف

 .باشدسند به کار رفته، به معنای مجموع پروتکل و ضمائم می

تواند توسط شورا و بر طبق ، می1و فهرست تجهیزات و مواد مندرج در ضمیمه  3های مشخص شده در ضمیمه فهرست فعالیت -ب

ای چهار ماه پس از شود، اصالح گردد. چنین اصالحیهتوصیه یک گروه کاری دائمی از کارشناسان که به دستور شورا تشکیل می

 .تاریخ پذیرش آن توسط شورا به اجرا در خواهد آمد

 الزم االجرا شدن

 17ماده 

 :این پروتکل به صورت زیر اجرا خواهد گردید -الف

ای کتبی از .............دریافت نماید مبنی بر این که، شرایط قانون اساسی و مقررات قانونی............. جهت اجرای اریخی که آژانس اعالمیهت

 .آن فراهم شده باشد

 یا

 .پس از امضای آن توسط نمایندگان.......... و آژانس

در آمدن این پروتکل، اعالم نماید که این پروتکل را به طور مشروط به اجرا در تواند، در هر تاریخی پیش از به اجرا .......... می -ب

 .آوردمی

 .مدیر کل باید فوراً کلیه اعضای آژانس را از هرگونه اعالم اجرای مشروط و به اجرا درآمدن این پروتکل آگاه نماید -ج

 تعاریف

 18ماده 

 :در رابطه با اهداف این پروتکل
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هایی است که با جوانب فرآیند یا توسعه ای عبارت از فعلیتهای تحقیق و توسعه مربوط به چرخه سوخت هستهفعالیت -الف

 :هایی به شرح زیر، ارتباط ویژه دارندسیستم

 ای،تبدیل مواد هسته-

 ای،غنی سازی مواد هسته-

 ای،تولید سوخت هسته-

 راکتورها،-

 مؤسسات بحرانی،-

 ای،بازفرآوری سوخت هسته-

، )شامل بسته بندی مجدد پسمان 111-ها با پرتوزایی متوسط یا زیاد حاوی پلوتونیوم، اورانیوم با غنای باال یا اورانیوم فرآوری پسمان-

 باشد(.و انجام عملیاتی بدون تفکیک عناصر جهت اهداف ذخیره سازی یا دفع، نمی

های مربوط به تحقیقات نظری یا علوم پایه یا تحقیق و توسعه در زمینه کاربردهای صنعتی رادیو اما این موضوع در برگیرنده فعالیت

 .دشوایزوتوپ، کاربردهای پزشکی، آب شناسی و کشاورزی، تأثیرات بر بهداشت و محیط زیست و بهبود شرایط نگهداری نمی

ا اطالعات طراحی برای یک مؤسسه از جمله مؤسسه تعطیل ای محدود شده توسط.......... مرتبط بیعنی ناحیه(site)ساختگاه -ب

کند، منجمله مکان تعطیل شده در خارج از مؤسسات که مواد ای استفاده میشده در خارج از مؤسساتی که معموالً از مواد هسته

های مربوط به تبدیل، غنی سازی، های داغ یا جایی که فعالیتهایی با سلولشده است )این موارد به محلاستفاده میای معموالًهسته

شده است، محدود گردد(. همچنین شامل تمام تأسیسات مجاور مؤسسه یا مکان، جهت ارائه یا تولید سوخت یا بازآوری انجام می

ای نیستند؛ تأسیساتی برای ای که حاوی مواد هستههای داغ برای فرابری مواد پرتو دیدهاستفاده از خدمات اساسی شامل سلول

( 4الف ) -1های مشخص شده به وسیله.......... تحت ماده هایی مرتبط با فعالیتآزمایش، ذخیره سازی و دفع پسمان؛ و ساختمان

 .فوق

مؤسسه از کاراندازی شده یا مکان برچیده شده خارج از مؤسسات یعنی تأسیسات یا مکانی که وسایل اساسی و جنبی آن برچیده  -ج

رود و امکان استفاده از آن برای کاربری، فرآوری یا بهره سازی به کار نمیکار انداخته شده که دیگر برای ذخیرهای از شده یا به گونه

 .ای وجود نداردبرداری از مواد هسته

ای برداری در آن متوقف و مواد هستهمؤسسه تعطیل شده یا مکان تعطیل در خارج از مؤسسات یعنی تأسیسات یا مکانی که بهره -د

 .ز آنجا منتقل شده ولی از کاراندازی نشده استا

 .115-یا بیشتر از ایزوتوپ اورانیوم  %10اورانیوم با غنای باال یعنی اورانیوم حاوی  -ه

های محیطی )برای مثال، هوا، آب، گیاهان، خاک، آوری نمونههای محیطی مختص هر مکان یعنی جمعنمونه برداری -و

گیری در مورد مجاورت مکانی تعیین شده توسط آژانس، به منظور کمک به آژانس جهت نتیجهدر محدوده یا (smears)مالشی

 .ای اظهار نشده در یک مکان مشخصهای هستهای یا فعالیتفقدان مواد هسته
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ای از عههای محیطی )برای مثال، هوا، آب، گیاهان، خاک، مالشی( در مجموآوری نمونهنمونه برداری محیطی گسترده یعنی جمع -ز

ای تههای هسای یا فعالیتگیری در مورد فقدان مواد هستههای تعیین شده توسط آژانس به منظور کمک به آژانس جهت نتیجهمکان

 .اظهار نشده در ناحیه گسترده

شده است.  تعریف آژانس اساسنامه XX پذیر ویژه همانطوری که در مادهای یعنی هر ماده چشمه یا هر ماده شکافمواد هسته -ح

اساسنامه آژانس  10ها یا باقی مانده آنها کاربرد ندارد. هر تصمیمی از طرف شورا در مورد ماده اصطالح ماده چشمه در مورد کانی

دد، پذیر ویژه گربعد از الزم االجرا شدن این پروتکل که موجب الحاق موردی به مواد تعیین شده به عنوان مواد چشمه یا مواد شکافت

 .س از پذیرش از جانب.......... بر طبق این پروتکل معتبر خواهد بودتنها پ

 :مؤسسه یعنی -ط

یک راکتور، یک مؤسسه بحرانی، یک کارخانه تبدیل، یک کارخانه تولید سوخت، یک کارخانه بازفرآوری، یک کارخانه جداسازی )3(

 ایزوتوپی یا یک تأسیسات انبار جداگانه؛ یا

 .شودای در آنجا معموالً به مقدار بیش از یک کیلوگرم مؤثر استفاده میههر مکانی که مواد هست)1(

آنجا معموالً به مقدار یک کیلوگرم مؤثر ای درمکان خارج از مؤسسات یعنی هر تأسیسات یا مکانی که مؤسسه نبوده و مواد هسته -ی

 .یا کمتر استفاده شود

 


