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٢٠١٥ أيار/مايو ٢٨
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 

  ١٩٧٤كانون األول/ديسمبر  ٥نص االتفاق المعقود في 
  بين األردن والوكالة لتطبيق الضمانات

 في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية

  الھاشمية األردنيةاتفاق عن طريق تبادل الرسائل مع المملكة 
 إللغاء البروتوكول الملحق باتفاق الضمانات

 

  

ول  -١ اء البروتوك ى إلغ اً عل ّكل اتفاق ي تش ة، الت ائل المتبادل رد نص الرس ين  ١ي ود ب اق المعق الملحق باالتف
الھاشمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة  األردنيةالمملكة 
  دول األعضاء في الوكالة.، مستنسخاً في مرفق ھذه الوثيقة لكي تّطلع عليه جميع ال٢النووية

اذ في   -٢ اريخ ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤وقد دخل اإللغاء المّتفق عليه في الرسائل المتبادلة حّيز النف ، وھو ت
  الھاشمية بتأكيد اإللغاء.  األردنيةرّد الوكالة على المملكة 

  

 
  يشار إليه باسم "بروتوكول الكميات الصغيرة". ١

  .INFCIRC/258يرد مستنسًخا في الوثيقة  ٢
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 الملحق

  الھاشمية األردنيةالمملكة 

  ٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٥

  صاحب السعادة،

ة  األردنيةيشرفني أن أشير إلى البروتوكول الملحق باالتفاق المعقود بين المملكة  ة الھاشمية والوكال ة للطاق الدولي
ذلك  ات الصغيرة)، وك ة (بروتوكول الكمي الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي

ر مجلس محافظي الوكالة في أيلول/سبتمبر    بشأن مثل ھذه البروتوكوالت. ٢٠٠٥إلى مقرَّ

ذكور إ، الھاشمية األردنيةح، بالنيابة عن حكومة المملكة وبھذا أود أن أقتر ات الصغيرة الم اء بروتوكول الكمي لغ
  أعاله.

ة  فإذا كان ھذا االقتراح مقبوالً للوكالة، فإن ھذا الخطاب والرد اإليجابي من قَِبل الوكالة ين المملك اً ب يشّكالن اتفاق
  الھاشمية والوكالة على إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة. األردنية

  التقدير. وتفضلوا سعادتكم بقبول أسمى آيات

  

  [توقـيع]  

  ناصر سامي جودة  

  وزير الخارجية وشؤون المغتربين  

  

  

  

  السيد يوكيا أمانو 
  المدير العام

  للوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 الملحق

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية
 المدير العام

 ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤

 معالي الوزير،

  ، ونصھا كما يلي:٢٠١٥شباط/فبراير  ٢٥يشرفني أن أشير إلى رسالتكم المؤرخة 

ة  األردنية"يشرفني أن أشير إلى البروتوكول الملحق باالتفاق المعقود بين المملكة  الھاشمية والوكالة الدولية للطاق
ة (بروتوكول ا ذلك الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي ات الصغيرة)، وك لكمي

ر مجلس محافظي الوكالة في أيلول/سبتمبر    بشأن مثل ھذه البروتوكوالت. ٢٠٠٥إلى مقرَّ

ذكور إالھاشمية،  األردنيةوبھذا أود أن أقترح، بالنيابة عن حكومة المملكة  ات الصغيرة الم اء بروتوكول الكمي لغ
  أعاله.

ة فإذا كان ھذا االقتراح مقبوالً للوكالة، فإن  ين المملك اً ب ھذا الخطاب والرد اإليجابي من ِقَبل الوكالة يشّكالن اتفاق
  الھاشمية والوكالة على إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة." األردنية

ة  ين المملك ود ب اق المعق ات الصغيرة) الملحق باالتف ةويسرني أن أؤكد أن البروتوكول (بروتوكول الكمي  األردني
ة ملغي الھاشمية والوكالة ال دة عدم انتشار األسلحة النووي ق الضمانات في إطار معاھ دولية للطاقة الذرية لتطبي

 ، وھو تاريخ ھذه الرسالة.٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤اعتباراً من 

 وتفّضلوا معاليكم بقبول وافر التقدير،

 [توقـيع]

 يوكيا أمانو

  

 للطاقة الذريةنسخة إلى: البعثة الدائمة لألردن لدى الوكالة الدولية 

  
  
  

HE Mr Nasser Judeh 
Minister for Foreign and Expatriates Affairs of the Hashemite Kingdom of Jordan  
Ministry of Foreign Affairs 
P.O.Box 35217 
AMMAN 
JORDAN 




