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٢٠١٥ر أيلول/سبتمب ٨
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

االتفاق المعقود بين جمھورية أذربيجان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق
 الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية

 اتفاق عن طريق تبادل الرسائل مع جمھورية أذربيجان إللغاء البروتوكول الملحق باتفاق الضمانات

 

  

 

ول  -١ اء البروتوك ى إلغ ا عل كِّل اتفاًق ي تش ة، الت ائل المتبادل رد نص الرس ين  ١ي ود ب اق المعق الملحق باالتف
دم ان دة ع ار معاھ ي إط ق الضمانات ف ة لتطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي ان والوكال ة أذربيج لحة جمھوري ار األس تش

 ، مستنسًخا في مرفق ھذه الوثيقة لكي تّطلع عليه جميع الدول األعضاء في الوكالة.٢النووية

، وھو تاريخ ردِّ ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٥وقد دخل اإللغاء المّتفق عليه في الرسائل المتبادلة حّيز النفاذ في   -٢
   الوكالة على جمھورية أذربيجان بتأكيد اإللغاء.

  

  

 
  باسم "بروتوكول الكميات الصغيرة".يشار إليه   ١
  .INFCIRC/580يرد مستنسًخا في الوثيقة  ٢
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INFCIRC/580/Mod.2 
  الملحق

 

 وزير الشؤون الخارجية لجمھورية أذربيجان

  

  

  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩باكو، 

  

  صاحب السعادة،

ة يشرفني أن أشير  إلى البروتوكول الملحق باالتفاق المعقود بين جمھورية أذربيجان والوكالة الدولية للطاقة الذري
ى  ذلك إل ات الصغيرة)، وك ة (بروتوكول الكمي دة عدم انتشار األسلحة النووي لتطبيق الضمانات في إطار معاھ

ر مجلس محافظي الوكالة في أيلول/سبتمبر    والت.بشأن مثل ھذه البروتوك ٢٠٠٥مقرَّ

  وبھذا أود أن أقترح، بالنيابة عن حكومة جمھورية أذربيجان، إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة المذكور أعاله.

ين  ا ب ّكالن اتفاًق ة يش ل الوكال ن قَِب ابي م رد اإليج اب وال ذا الخط إنَّ ھ ة، ف واًل للوكال راح مقب ذا االقت ان ھ إذا ك ف
  وكول الكميات الصغيرة.جمھورية أذربيجان والوكالة على إلغاء بروت

  وتفضلوا، سعادتكم، بقبول أسمى آيات التقدير.

  

  

  [التوقـيع]

  إلمار مامادياروف

  

  

  

  سعادة السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 الملحق

  

  ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٥

  

  معالي الوزير، 

فني أن أشير إلى رسالتكم المؤرخة    ، ونصھا كما يلي:٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩يشرِّ

ة  ة للطاق ة الدولي ان والوكال ة أذربيج ين جمھوري ود ب اق المعق ول الملحق باالتف ى البروتوك ير إل رفني أن أش "يش
ات ة (بروتوكول الكمي ذلك  الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي الصغيرة)، وك

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

  وبھذا أود أن أقترح، بالنيابة عن حكومة جمھورية أذربيجان، إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة المذكور أعاله.

ذا  إنَّ ھ ة، ف واًل للوكال راح مقب ذا االقت ان ھ إذا ك ين ف ا ب ّكالن اتفاًق ة يش ل الوكال ن ِقَب ابي م رد اإليج اب وال الخط
  جمھورية أذربيجان والوكالة على إلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة."

ني أن أؤكد أنَّ البروتوكول (بروتوكول الكميات الصغيرة) الملحق باالتفاق المعقود بين جمھورية أذربيجان  ويسرُّ
اًرا من والوكالة الدولية للطاقة  الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية ملغى اعتب

  ، وھو تاريخ ھذه الرسالة.٢٠١٥تموز/يوليه  ١٥

  
  وتفّضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام والتقدير،

  
  
  

  [التوقـيع]
  يوكيا أمانو

  
  
  

HE Mr Elmar Mammadyarov 
Minister for Foreign Affairs  

   of the Republic of Azerbaijan 
Ministry of Foreign Affairs 
Ulica Shihali Qurbanov 4 
370009 BAKU 
AZERBAIJAN 

 




