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 تکلومدل پر

 های بین ...نامهالحاقی به توافق

 و

 ایالمللی انرژی هستهآژانس بین

 برای

 هااجرای پادمان

 

 دیباچه

ای )که از این پس المللی انرژی هستهو آژانس بین)ها( بین ... شود( طرف توافقخوانده می ".....".. )که از این پس .نظر به اینکه ..

 "توافق)های( پادمان"شود[ )که از این پس به عنوان ها ]عنوان کامل توافق)ها( نوشته میشود( برای اعمال پادمانخوانده می "آژانس"

 .. است؛..شود( با تاریخ اجرای .خوانده می

های ای از طریق تقویت اثربخشی و بهبود کارایی سیستم پادمانء بیشتر عدم اشاعه هستهالمللی برای ارتقابا آگاهی از تمایل جامعه بین

 آژانس؛ 

ا . ی..ها موارد زیر را مد نظر قرار دهد: اجتناب از ایجاد مانع در توسعه اقتصادی و فنی ..با یادآوری اینکه آژانس باید در اجرای پادمان

حفاظت بهداشتی، ایمنی و فیزیکی و  مفاد مصوبآمیز؛ احترام گذاشتن به تمام حای صلتههای هسی در حوزه فعالیتالملری بینهمکا

حقوق افراد؛ و اتخاذ اقدامات احتیاطی الزم برای حفاظت از اسرار تجاری، فنی و صنعتی همچنین دیگر اطالعات محرمانه که در اختیار 

 گیرد؛آن قرار می

بود کارایی ثربخشی و بهصیف شده در این پروتکل باید دارای حداقل تطابق با هدف تقویت اهای تونظر به اینکه تکرار و شدت فعالیت

 های آژانس باشد؛پادمان

 کنند:.. و آژانس درباره موارد زیر توافق می.بنابراین ..
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 نامه پادمانارتباط بین پروتکل و موافقت

 1ماده 

که تضادی  شوند. در صورتیاین پروتکل مرتبط و منطبق باشند، در این پروتکل اعمال میمفاد موافقتنامه پادمان باید تا جایی که با مفاد 

 تکل پدید آید، مفاد این پروتکل باید اعمال شوند. وبین مفاد موافقتنامه پادمانی و مفاد این پر

 

 ارائه اطالعات

 2ماده 

 ای شامل موارد زیر به آژانس ارائه کند... باید اظهارنامه..الف. .

ای مواد هستهکه به آنها  1ایهای توسعه و تحقیق مرتبط با چرخه سوخت هستهفعالیترح کلی و اطالعات مشخص کننده مکان ش (1

 شود.تزریق نشده و توسط یا به نیابت از ... تأمین مالی شده، مجوز داده شده و یا کنترل می

اره .، درب..حوزه اثربخشی یا کارآیی، و مورد توافق با .. اطالعات مشخص شده توسط آژانس بر اساس دستاورهای مورد انتظار در (2

 به طور معمولای مواد هستهکه در آنها از تأسیسات  های خارجمکانو در  تأسیسات های در های عملیاتی مرتبط با پادمانفعالیت

 شود.استفاده می

در آن شرح مشخص نباشد. این شرح باید شامل  آن و محتویات آن، اگر ، شامل کاربریسایتشرح کلی از هر ساختمان در هر  (3

 باشد.  سایتیک نقشه از 

 گیرد. این پروتکل انجام می 1های مشخص شده در ضمیمه در هر مکان که در آن فعالیت هاشرح کلی درباره دامنه فعالیت (4

نیوم و یظ اورالغتو کارخانجات اطالعات مشخص کننده مکان، وضعیت عملیاتی و ظرفیت تخمینی تولید سالیانه معادن اورانیوم  (5

 . باید در صورت درخواست آژانس تولید.... .. .یظ برای ...لغه کنونی این معادن و کارخانجات تتوریوم، و به طور کلی تولید سالیان

 ت. نیسای مواد هستهیظ را ارائه نماید. ارائه این اطالعات مستلزم حسابرسی مشروح لسالیانه هر یک از معادن یا کارخانجات تغ

اس شرح اند، بر اسنرسیدهسازی ایزوتوپی اطالعات مرتبط با مواد چشمه که به ترکیب و خلوص مناسب برای تولید سوخت یا غنی (6

 زیر:

a) که  .ای باشد و چه نباشد، برای هر مکان در ....مقادیر، ترکیب شیمیایی و استفاده یا استفاده مورد نظر برای این مواد، چه هسته

تن توریوم موجود است، و برای سایر اماکن با مقادیر بیش از یک تن،  20تن اورانیوم و/یا  10در آن مواد به مقدار بیش از 

مواد تن توریوم باشد. ارائه این اطالعات مستلزم حسابرسی مشروح  20تن اورانیوم یا  10... بیش از .مجموع کلی  برای .اگر 

 نیست؛ای هسته

                                                            
 اند.تعریف شده 18اند معانی تخصصی دارند که در ماده عباراتی که به صورت ایتالیک نوشته شده 1 
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b) ای در مقادیر بیشای برای اهداف خاص غیرهسته...، از چنین ماده..یب شیمیایی و مقصد هر صادراتی به خارج از مقادیر، ترک 

 از:

i) 10  تن است، اما در یک سال به  10کمتر از  محموله که هر  کشور، یکتن اورانیوم، یا صادرات متوالی اورانیوم از ... به

 رسد؛تن می 10بیش از 

ii) 20 ،تن است، اما در یک سال به  20به یک کشور، که هر محموله کمتر از یا صادرات متوالی تورویوم از ...  تن توریوم

 رسد، تن می 20بیش از 

c) ای برای اهدف خاص مقادیر، ترکیب شیمیایی، مکان کنونی و استفاده یا استفاده مورد نظر هر واردات به ... از چنین ماده

 قادیر بیش از:ای در مغیرهسته

i) 10  تن  10تن است، اما در یک سال به بیش از  10تن اورانیوم، یا واردات متوالی اورانیوم به ... که هر محموله کمتر از

 رسد؛می

ii) 20  تن  20تن است، اما در یک سال به بیش از  20تن توریوم، یا واردات متوالی توریوم به ... که هر محموله کمتر از

 رسد؛می

 نهایی ای است، زمانی که در شکلت که ارائه اطالعات درباره این قبیل مواد که هدف استفاده از آنها در موارد غیر هستهبدیهی اس

 ای هستند، ضروری نیست. استفاده غیر هسته

7)  

a) ای مواد هستهها و اماکن اطالعات درباره مقادیر، استفاده[ از  37 بندکه بر اساسINFCIRC/153از پادمان معاف ] اند.شده 

b) بندکه پیرو ] در هر یک از اماکنهای آنها صورت تخمینی باشد( و استفاده تواند به)که می ایهسته مواد اطالعات درباره مقادیر 

(b)36  ازINCIRC/153و مقادیر اندای در نیامدهاما هنوز به شکل استفاده برای اهداف غیر هسته اند[ از پادمان معاف شده ،

مواد [ است. ارائه این اطالعات مستلزم حسابرسی مشروح INFCIRC/153از  37 بندزان تعیین شده در ]آن بیش از می

 نیست. ای هسته

یا ا غنای باال اورانیوم بسطح میانی یا سطح باال حاوی پلوتونیوم،  ]با پرتوزایی[ ماندساطالعات درباره مکان یا بازفرآوری بیشتر پ (8

بندی بستهشامل  "بازفرآوری بیشتر" ،بند در ایناند. [ از پادمان معاف شدهINFCIRC/153از  11 بندکه پیرو ] 233-اورانیوم

 سازی یا دفع، نیست. برای ذخیره  –بدون جدا کردن عناصر  –ماند یا تغییرات بیشتر در آن مجدد پس

 اند:لیست شده 2ای که در ضمیمه اطالعات ذیل درباره تجهیزات خاص و مواد غیرهسته (9

a)  ... مکان استفاده مورد نظر در کشور دریافت کننده و  مشخصات، مقدار،"برای هر صادرات چنین تجهیزات و مواد به خارج از

 تاریخ صادرات یا در صورت لزوم تاریخ مورد نظر صادرات. 

b) ،ط ه به ... ارائه کرده، توستأیید اطالعاتی که کشور صادر کننده درباره تجهیزات و مواد صادر شد بنا به درخواست ویژه آژانس

 کشور وارد کننده. 
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های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه فعالیتای )شامل سال بعدی مرتبط با توسعه چرخه سوخت هسته 10برنامه کلی برای دوره  (10

 ریزی شده( زمانی که توسط مقامات مربوطه در ... تصویب شد. برنامهای سوخت هسته

 ی ارائه اطالعات زیر را به آژانس انجام دهد:برامعقول ب. ... باید هر تالش 

که به طور مشخص با ای های تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هستهفعالیتشرح کلی و اطالعات مشخص کننده مکان  (1

یا اال ا غنای باورانیوم بای یا فرآوری پساماند سطح میانی یا سطح باالی حاوی پلوتونیوم، سازی، بازفرآوری سوخت هستهغنی

و  شودگیرند اما توسط ... تأمین مالی نشده، مجوز داده نشده، کنترل نمیمرتبط بوده و در هر مکانی در ... انجام می 233-اورانیوم

رات غییبندی پسماند یا تشامل بستهپسماند سطح میانی یا سطح باال "فرآوری"، واژه بندگیرد. در این یا به نیابت از ... انجام نمی

 سازی یا دفع، نیست.برای ذخیره  –بدون جدا کردن عناصر  –بیشتر در آن 

هایی را در اماکنی که توسط آژانس مشخص گشته و خارج از یک ها و هویت افراد حقیقی یا حقوقی که فعالیتشرح کلی از فعالیت (2

مرتبط باشند. ارائه این اطالعات منوط  سایتآن  هایکند که در حقیقت ممکن است با فعالیتقرار دارند اما آژانس فکر میسایت 

 به درخواست ویژه آژانس است. اطالعات باید با مشورت آژانس و به موقع انجام گیرد.

ها مرتبط تفصیالت و توضیحات هر نوع اطالعاتی که بر اساس این ماده، تا آنجا که به هدف پادمان پ. با درخواست آژانس، ... باید

 ارائه کند.شود، را می

 

 3ماده 

روز از زمان اجرای  180( را طی 1.ب.)2( و ماده 10( و )a( ،)7()5(، )4(، )3(، )1.الف.)2الف. ... باید اطالعات مشخص شده در 

 پروتکل ارائه کند. 

ه کند. اگر ئی را اراالف در دوره سال گذشته میالد بندماه می هر سال، اطالعات بروزرسانی شده مورد اشاره در  15ب. .... باید تا 

 اند ... باید این امر را بیان کند. اند تغییر نیافتهاطالعاتی که پیشتر ارائه شده

 ( را در دوره سال گذشته میالدی به آژانس ارائه کند. c( و )b()6.الف. )2می هر سال، اطالعات مشخص شده در ماده  15پ. ... باید تا 

روز از پایان  60( را به صورت سه ماهه به آژانس ارائه کند. این اطالعات باید طی a()9.الف.)2ماده  ت. ... باید اطالعات تعییین شده در

 هر سه ماه ارائه شوند. 

 15روز پیش از انجام فراوری بیشتر و نیز اطالعات درباره تغییر در مکان را تا  180( را 8.الف. )2ث. باید اطالعات تعیین شده در ماده 

 وره سال گذشته میالدی ارائه کند. ماه می برای د

 ( به توافق دست یابند. 2.الف.)2ج. ... و آژانس باید درباره زمانبندی و تناوب ارائه اطالعات تعیین شده در ماده 
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 روز پس از درخواست آژانس ارائه کند. 60( را تا b()9.الف.)2چ. ... باید اطالعات مشخص در ماده 

 

 دسترسی تکمیلی

 4ماده 

 این پروتکل اعمال گردند: 5موارد زیر باید در ارتباط با اجرای دسترسی تکمیلی بر اساس ماده 

باشد؛ با این حال، آژانس باید  2آزمایی اطالعات مورد اشاره در ماده یا سیستماتیک در صدد راستی سمیالف. آژانس نباید به طور مکانی

 به موارد زیر دسترسی داشته باشد:

اعالم ای مواد هستهها و ( به طور انتخابی به منظور اطمینان از عدم وجود فعالیت2( یا )1.الف.)5اشاره در ماده هر مکان مورد  (1

 نشده؛

ارائه  2صحیح یا کامل بودن اطالعاتی که بر طبق ماده .ب. یا پ. برای حل سؤال مرتبط با 5هر مکان مورد اشاره در ماده  (2

 مرتبط با این اطالعات؛ ناهمخوانیاند یا رفع شده

ها، اظهارنامه ... درباره وضعیت خارج از ( تا حدی که آژانس، در راستای هدف پادمان3.الف.)5هر مکان مورد اشاره در ماده  (3

د، را گیرندر آن به صورت معمول مورد استفاده قرار میای مواد هستهکه مکانی خارج از تأسیسات یا تأسیسات فعالیت یک 

 .تأیید کند

 ب.

 ساعت قبل از دسترسی به ... اطالع دهد.  24( زیر بیان شده، آژانس باید حداقل 2) بندبه جز آنچه در  (1

 لیهای ویژه یا معموآزمایی اطالعات طراحی یا بازرسیهای راستیتوأم با بازدیدکه سایت برای دسترسی به هر جایی در یک  (2

باشد، مدت زمان اطالع قبلی، در صورت درخواست آژانس، باید حداقل دو ساعت باشد، در شرایط استثنایی، ممکن است 

 کمتر از دو ساعت باشد. 

 هایی که قرار است انجام شود باید قید شوند. اطالع قبلی باید به صورت کتبی بوده و دالیل دسترسی و فعالیت پ. 

یا ناهمخوانی، آژانس باید فرصتی در اختیار ... قرار دهد تا توضیح داده و حل و فصل سؤال یا ناهمخوانی در صورت وجود یک سؤال ت. 

لطمه  یبه هدف دسترسآژانس این تأخیر  در نظر از درخواست دسترسی فراهم خواهد شد، مگر اینکهرا تسهیل کند. چنین فرصتی پیش 

 . کندگیری ین فرصت ارائه نشده است درباره سؤال یا ناهمخوانی نتیجهزند. در هر حال، آژانس نباید تا زمانی که امی

 ث. بازرسی تنها باید در ساعات عادی کاری انجام گیرد، مگر اینکه طور دیگری توافق شود. 
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ا تأخیر و ی ج. ... باید از حق همراهی بازرسان توسط نمایندگان ... در خالل دسترسی برخوردار باشد، مشروط بر آنکه این امر موجب

 نشود.اخالل در انجام وظایف بازرسان 

 

 5ماده 

 .... باید دسترسی آژانس به موارد ذیل را پدید آورد:

 الف.

 ؛سایتهر جایی در یک  (1

 ( مشخص شده است؛8) –( 5.الف.)2هر مکانی که توسط ... بر اساس ماده  (2

در آن به صورت معمولی مورد استفاده ای مواد هستهکه مکان خارج از فعالیت بیرون از سایت یا تأسیسات خارج از فعالیت هر  (3

 گیرند. قرار می

به غیر از موارد  .ب. توسط ... مشخص شده باشد،2( یا ماده b()9)..الف2(، ماده 4.الف.)2(، ماده 1.الف)2ب. هر مکانی که طبق ماده 

فوق را فراهم آورد، ... باید فورا تالش معقول خود را در جهت  تواند امکان دسترسی به اماکن.. نچنانچه . (،1مورد اشاره در بند الف.)

 های دیگر به کار بندد. های آژانس از طریق روشبرآوردن خواسته

ن در آگیری محیطی مختص مکان نمونههر مکان تعیین شده توسط آژانس، به غیر از اماکن مورد اشاره در پارگراف الف. و ب.، تا پ. 

های قول خود را در جهت برآوردن خواستهعها را فراهم آورد باید فورا تالش مسی به این مکانسترانجام گیرد، چنانچه ... نتواند امکان د

 های دیگر به کار بندد. آژانس از مناطق مجاور یا از طریق روش

 

 6ماده 

 های زیر را انجام دهد:تواند فعالیتمی 5آژانس در زمان اجرای ماده 

های شناسایی و سنجش های محیطی؛ استفاده از دستگاهآوری نمونه(: مشاهده عینی؛ جمع3( یا )1.الف.)5الف. برای دسترسی مطابق ماده 

؛ و دیگر تمهیدات عینی "ترتیبات تکمیلی" یین شده درعبکارگیری انواع مهر و موم و دیگر ابزار شناسایی و تشخیص دستکاری تپرتوها؛ 

عدی شود( و مشورت بکه از نظر فنی قابلیت آنها ثابت شده و استفاده از آنها مورد موافقت شورای حکام )که از این پس شورا نامیده می

 میان آژانس و ... قرار گرفته است. 

های غیرمخرب؛ استفاده از گیریها و نمونهگیری؛ اندازهایهسته مواد(: مشاهدات عینی؛ شمارش 2.الف.)5ماده  قب. برای دسترسی مطاب

هیدات های محیطی و دیگر تمآوری نمونهمنشأ و حالت مواد؛ جمع های شناسایی و سنجش پرتوها؛ بررسی سوابق مرتبط با مقادیر،دستگاه
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ه های بعدی میان آژانس و ... قرار گرفتفقت شورا و مشورتعینی که از نظر فنی قابلیت آنها به اثبات رسیده و استفاده از آنها مورد موا

 است. 

های شناسایی و سنجش پرتوها؛ های محیطی، استفاده از دستگاهآوری نمونهجمع.ب.: مشاهدات عینی؛ 5برای دسترسی مطابق ماده پ. 

ه از آنها فنی قابلیت آنها به اثبات رسیده و استفاد ها؛ و دیگر تمهیدات عینی که از نظربررسی سوابق تولید و حمل و نقل مرتبط با پادمان

 و ... قرار گرفته است.  سهای بعدی میان آژانمورد موافقت شورا و مشورت

سؤال و یا ناهمخوانی در مکانی که  کسب شده های محیطی و، در صورتی که نتایجآوری نمونه.پ.: جمع5ت. برای دسترسی مطابق ماده 

ایی و سنجش پرتوها، و، با توافق سهای شنااستفاده از مشاهده عینی، دستگاه رفع نکنند، ،مشخص شده را پ..5 توسط آژانس پیرو ماده

 بین .... و آژانس، استفاده از دیگر تمهیدات عینی در آن مکان. 

 

 7ماده 

عات از انتشار اطالالف. با درخواست ...، آژانس و ... باید تمهیداتی برای دسترسی مدیریت شده بر اساس این پروتکل ایجاد کنند تا 

مرتبط با اشاعه جلوگیری به عمل آید، الزامات ایمنی یا حفاظت فیزیکی اجراء شود؛ یا از اطالعات حساس اختصاصی یا تجاری محافظت 

ای و های الزم جهت حصول اطمینان کافی از عدم وجود مواد هستهاتی نباید موجب منع آژانس از انجام فعالیتکنند. چنین تمهید

های اظهار نشده در مکان مورد نظر و از جمله حل و ای و فعالیتهای الزم جهت حصول اطمینان کافی از عدم وجود مواد هستهفعالیت

 یا ناهمخوانی مربوط با آن اطالعات گردند.  2ن اطالعات اشاره شده در ماده فصل سؤال مربوط به صحیح بودن و کامل بود

یا مکانی که در آن دسترسی مدیریت شده، قابل سایت ، آژانس را درباره جاهایی در 2ب. ... در زمان ارائه اطالعات مورد اشاره در ماده 

 اجراء باشد، مطلع سازد. 

سل الف باال متو بنددن هر گونه تمهیدات تکمیلی الزم، به مدیریت دسترسی شده همخوان با مفاد تواند تا زمان به اجراء درآمپ. ... می

 شود.  

 

 8ماده 

اند، مورد اشاره قرار گرفته 9و  5دسترسی به اماکنی، عالوه بر آنچه در ماده پیشنهاد هیچ چیز در این پروتکل نباید مانع از این شود که ... 

آژانس باید بالدرنگ برای انجام چنین  .انجام دهدآزمایی در یک مکان خاص راستیکه دهد یا از آژانس درخواست کند ارائه به آژانس 

 دست بزند. معقول درخواستی به هر تالش 
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 9ماده 

د مهیا کند، چنانچه ... نتوانبرداری محیطی گسترده نمونهاز جانب آژانس را جهت انجام  های تعیین شده... باید امکان دسترسی به مکان

های جایگزین به کار بندد. آژانس تا های آژانس در مکانخود را جهت برآوردن خواستهمعقول این دسترسی را فراهم کند باید تالش 

ین آژانس و بهای متعاقب شورا تأیید نشده و مشورتو تمهیدات فرآیند مربوطه توسط برداری محیطی گسترده نمونهزمانی که استفاده از 

 ... انجام نشده، نباید درخواست دسترسی کند. 

 

 10ماده 

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

 ...هایی که آژانس به اطالع های اجراء شده بر اساس این پروتکل، شامل موارد مربوط به هر نوع سؤاالت یا ناهمخوانیالف. فعالیت

 ها توسط آژانس. ت، طی شصت روز از انجام این فعالیترسانده اس

 30های مرتبط با هر نوع سؤاالت یا ناهمخوانی هایی که آژانس به اطالع ... رسانده، در اسرع وقت اما در هر حال تا ب. نتایج فعالیت

 روز پس از اینکه نتایج توسط آژانس مشخص شدند. 

ها باید به صورت سالیانه ارائه بندیهایش تحت این پروتکل بدست آورده است. جمعیتهایی که آژانس بر اساس فعالبندیپ. جمع

 گردند. 

 

 تعیین بازرسان آژانس

 11ماده 

 الف. 

چنانچه ... ظرف سه ماه پس از ها مطلع سازد. پادمان از مقامات آژانس به عنوان بازرس مدیر کل باید ... را از تعیین هر یک (1

عدم پذیرش خود را در مورد چنین مأموری به عنوان بازرس برای ... به اطالع مدیر کل نرساند، بازرس  دریافت تأییدیه شورا،

 شود.اعالم شده به ... برای ... تعیین می

ر کل، در پاسخ به درخواست ... یا بنا بر ابتکار خودش، باید فورا لغو انتصاب هر مقامی به عنوان یک بازرس به ...، را به مدی (2

 ... اعالم کند. 
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الف. باال، با پست سفارشی توسط آژانس، چنین باید فرض شود که ... نامه  بندب. هفت روز پس از تاریخ ارسال اطالعیه اشاره شده در 

 یافت کرده است. را در

 

 ویزاها

 12ماده 

بار ورود/خروج و/یا ترانزیت، در صورت لزوم، را برای بازرس -نامه، ویزاهای چندپس از دریافت یک درخواست... باید یک ماه 

ا شده و در آنجنامه مورد اشاره قرار گرفته، ارائه کند، تا بازرس بتواند برای انجام وظایفش وارد خاک ... منصوب شده که در درخواست

 بازرسی از ... تمدید ار داشته و در صورت درخواست، برای تمام دورهببماند. هر ویزای درخواست شده باید برای دستکم یک سال اعت

 شود. 

 

 تکمیلی ترتیبات

 13ماده 

تشخیص دهند که نحوه اجرای تمهیدات وضع شده بر طبق این پروتکل، الزم است در ترتیبات تکمیلی مشخص الف. اگر ... یا آژانس 

رایی شدن این پروتکل درباره این ترتیبات تکمیلی توافق کنند، یا اگر نیاز به چنین ترتیبات روز پس از اج 90... و آژانس باید شوند، 

روز از اعالم چنین تشخیصی درباره این ترتیبات تکمیلی  90رف ظداده شود باید  تکمیلی پس از اجرایی شدن این پروتکل تشخیص

 توافق شود. 

 ب. تا زمانی که هر گونه ترتیبات تکمیلی الزم اجرایی شوند، آژانس باید حق داشته باشد که تمهیدات مقرر در این پروتکل را بکار گیرد. 

 

 های ارتباطاتسیستم

 14ماده 

، ای آژانسارتباطات آزاد توسط آژانس برای اهداف رسمی بین بازرسان آژانس در ..... و دفتر مرکزی و/یا دفاتر منطقه..... باید الف. 

های نظارتی یا سنجشی، را مجاز و محافظت کند. آژانس شامل انتقال حضوری یا غیابی اطالعات آژانس حاصل از  قرنطینه و یا دستگاه

گر شکال دیای و اهای ماهوارهالمللی ارتباطات مستقیم، شامل سیستمهای موجود بینفاده از سیستمباید در مشورت با ..... حق است
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درصورت درخواست ..... یا آژانس جزئیات اجرای این بند در رابطه با شامل مورد استفاده نیستند، را داشته باشد.  مخابرات که در .....

 . های نظارتی یا سنجشی باید در ترتیبات تکمیلی مشخص شونداز  قرنطینه و یا دستگاهانتقال حضوری یا غیابی اطالعات آژانس حاصل 

ب. در مورد ارتباطات و انتقال اطالعات بر اساس بند الف. فوق باید توجه کافی به ضرورت حفاظت از اطالعات حساس تجاری یا 

 اطالعات طراحی دارای حساسیت ویژه از نظر ..... به عمل آید. 

 

 از اطالعات محرمانه حفاظت

 15ماده 

ژانس باید رژیمی دقیق برای اطمینان از حفاظت کارآمد دربرابر افشای اسرار تجاری، تکنولوژیکی و صنعتی و سایر اطالعات الف. آ

 شود، ایجاد نماید. محرمانه، شامل اطالعاتی که حین اجرای این پروتکل از آنها آگاه می

 . باال عالوه بر سایر قیود، شامل قیودی راجع به موارد زیر باشد:ب. رژیم مورد اشاره در بند الف

 محرمانه؛ تاصول کلی و تمهیدات مربوطه برای مدیریت اطالعا (1

 شرایط استخدام کارکنان مرتبط با حفاظت از اطالعات محرمانه؛ (2

 ها. فرآیندهایی برای موارد نقض یا ادعای نقض محرمانه (3

 ای مورد بازبینی قرار بگیرد. باال باید توسط شورا تصویب شده و به صورت دوره پ. رژیم مورد اشاره در بند الف.

 

 ضمائم

 16ماده 

د به کار به صورتی که در این سن "پروتکل"ند. به جز موارد اصالحیه ضمائم، واژه شالف. ضمائم این پروتکل باید بخش الینفکی از آن با

 رفته، به معنای مجموع پروتکل و ضمائم است. 

تواند توسط شورا و متعاقب می، 2، و لیست تجهیزات و مواد مشخص شده در ضمیمه 1های مشخص شده در ضمیمه ب. لیست فعالیت

صویب تای باید چهارماه پس از پیشنهادات یک کارگروه دائمی کارشناسان که به دستور شورا تشکیل شده، اصالح شود. چنین اصالحیه

 آن توسط شورا، اجرایی شود.
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 اجرایی شدن

 17ماده 

 الف. این پروتکل باید به صورت زیر اجرایی شود

ای کتبی دریافت کند مبنی بر اینکه شرایط قانون اساسی و مقررات قانونی جهت اجرای آن ژانس از ... اطالعیهآدر تاریخی که در آن 

 فراهم شده است. 

 2یا

 پس از امضاء توسط نمایندگان ...... و آژانس. 

 کند. تواند در هر تاریخی پس از به اجراء درآمدن این پروتکل، اعالم نمایند که پروتکل را به صورت مشروط اجراء میب. ..... می

 درآمدن این پروتکل آگاه نماید.  های عضو را از هر گونه اعالم اجرای مشروط و به اجراءا کلیه دولترومدیر کل باید فپ. 

 

 تعاریف

 18ماده 

 طه با اهداف این پروتکلدر راب

ا هر هایی هستند که به طور مشخص بای به معنای آن دسته از فعالیتهستههای تحقیقات و توسعه مرتبط با چرخه سوخت فعالیتالف. 

 نوع ابعاد  فرآیند یا توسعه سیستم موارد زیر مرتبط هستند:

 ای، مواد هستهتبدیل  -

 ای،مواد هستهسازی غنی -

 ای، تولید سوخت هسته -

 رآکتورها،  -

 ، کریتیکالتأسیسات  -

 ای، بازفراوری سوخت هسته -

بندی مجدد )شامل بسته 233یا اورانیوم اورانیوم با غنای باال فرآوری پسماندهای سطح میانی یا سطح باالی شامل پلوتونیوم،  -

 شود(،سازی یا دفع، نمیبرای ذخیره  –بدون جدا کردن عناصر  –پسماند یا تغییرات بیشتر در آن 

                                                            
 انتخاب این گزینه منوط به ترجیح دولت مورد نظر و بر اساس قوانین داخلی آن است. 2 
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های مربوط به تحقیقات نظری یا علوم پایه یا تحقیق و توسعه در زمینه کاربردهای صنعتی رادیوایزوتوپ، کاربردهای اما شامل فعالیت

 شود. شناسی و کشاورزی، تأثیرات بر بهداشت و محیط زیست و بهبود شرایط نگهداری نمیآب پزشکی،

 ویک تأسیسات تعطیل شده، ، شامل تأسیساتای تحدید شده توسط ..... در اطالعات طراحی مربوطه برای یک عنی منطقهیسایت ب. 

، شامل یک گیردبه طور معمول مورد استفاده قرار میای مواد هستهکه در آن مکان خارج از تأسیسات یک در اطالعات مربوطه درباره 

 یهابه اماکنی با سلولگرفت )این امر به طور معمول مورد استفاده قرار میای مواد هستهکه در آن مکان تعطیل شده خارج از تأسیسات 

مام گردد(. همچنین شامل تشود، محدود میسازی، تولید سوخت یا بازفرآوری انجام میهای مرتبط با تبدیل، غنیداغ یا جایی که فعالیت

ای های داغ برای فرآوری مواد پرتودیدهت ارائه یا استفاده از خدمات اساسی شامل سلولیا مکان، جهتأسیسات ها، هم محل با ساختمان

های مشخص شده های مرتبط با فعالیتسازی و دفع پسماندها؛ و ساختماناداره، ذخیره هاینیستند؛ ساختمان ایمواد هستهکه حاوی 

 شود.( باال، می4.الف.)2توسط ..... تحت ماده 

های اسکانی یا به معنای یک ساختمان یا مکانی که در آن سازهمکان خارج از کار بیرون تأسیسات  یارج از کار تأسیسات خاپ. 

توانند برای ر نمیدیگاند بنابرین برای ذخیره مورد استفاده نیستند و ه شده یا غیرعملیاتی گشتهات الزم برای استفاده از آن برچیدتجهیز

 مورد استفاده قرار گیرند. ای مواد هستهز وری ااداره، فرآوری یا بهره

وقف شده مت هایا مکانی است که در آن عملیاتبه معنی یک ساختمان تأسیسات تعطیل شده یا مکان تعطیل شده خارج از تأسیسات ت. 

 اند. اند اما هنوز خارج از کار نشدهاز آن خارج شدهای مواد هستهو 

 است. 235-درصد یا بیشتر ایزوتوپ اورانیوم 20معنای اورانیومی است که حاوی به اورانیوم با غنای باال ث. 

اورت، مکانی جها( در، و مهای محیطی )برای مثال: هوا، آب، گیاه، خاک، لکهآوری نمونهیعنی جمعمحیط -گیری محیطی مختصنمونهج. 

ای در مکان های هستهاعالم نشده یا فعالیتای د هستهمواکه توسط آژانس مشخص شده تا به آژانس کمک کند تا درباره عدم وجود 

 گیری کند. تعیین شده، نتیجه

هایی ای از مکانها( در مجموعههای محیطی )برای مثال: هوا، آب، گیاه، خاک، لکهآوری نمونهیعنی جمعگیری محیطی گسترده نمونهچ. 

ک ای در یهای هستهاعالم نشده یا فعالیتای مواد هستهره عدم وجود است که توسط آژانس مشخص شده تا به آژانس کمک کند تا دربا

 گیری کند. منطقه گسترده، نتیجه

اساسنامه تعریف شده است. عبارت ماده چشمه نباید  20پذیر ویژه که در ماده یعنی هر نوع ماده چشمه یا ماده شکافتای مواد هستهح. 

اساسنامه آژانس پس از اجرای این پروتکل که  20شود. هر تصمیمی توسط شورا تحت ماده به عنوان کانی یا باقی مانده کانی تفسیر 

پذیر ویژه گردد، تنها پس از پذیرش از جانب ... طبق پروتکل معتبر موردی به مواد تعیین شده به عنوان مواد چشمه یا مواد شکافت

 خواهد بود. 
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 یعنی:تأسیسات خ. 

کارخانه تبدیل، کارخانه تولید، کارخانه بازفراوری، کارخانه جداسازی ایزوتوپ یا ساختمان انبار ت حیاتی، اسرآکتور، تأسی (1

 جداگانه؛ یا

 بیش از یک کیلوگرم مؤثر مورد استفاده معمول است. ای مواد هستههر مکانی که در آن  (2

به طور  ایمواد هستهنیست، و در آن تأسیسات به معنای هر ساختمان یا مکانی است که در داخل یک مکان خارج از تأسیسات ر. 

 شود. تر استفاده میبه مقادیر یک کیلوگرم مؤثر یا کممعمول 


