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االتفاق المعقود بين جمھورية طاجيكستان والوكالة الدولية للطاقة 
األسلحة  مانات في إطار معاھدة عدم انتشارالذرية لتطبيق الض

 النووية

اتفاق عن طريق تبادل الرسائل مع جمھورية طاجيكستان 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
ار دة عدم انتش ق الضمانات في إطار معاھ ة لتطبي ة الذري ة للطاق األسلحة  جمھورية طاجيكستان والوكالة الدولي

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

اني/نوفمبر  ٦وقد دخل اإللغاء المّتفق عليه في الرسائل المتبادلة حّيز النفاذ في   -٢ ، وھو ٢٠١٥تشرين الث
   تاريخ ردِّ الوكالة على جمھورية طاجيكستان بتأكيد اإللغاء.

 

 
 إليه باسم "بروتوكول الكميات الصغيرة".يشار  ١

  .INFCIRC/639يرد مستنسًخا في الوثيقة  ٢



INFCIRC/639/Mod.2 
 الملحق

 

 الممثل الدائم لجمھورية طاجيكستان
 لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا

 وسائر المنظمات الدولية في فيينا
  

  ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٢فيينا، 

  

  السيد يوكيا أمانو،

م  د استالمنا رسالتكم رق فني أن أؤكِّ خة MI.23.4.MC-TAJ-13-120ُيشرِّ ه  ٢٩، المؤرَّ ي  ٢٠٠٩حزيران/يوني والت
  تتضمَّن اقتراًحا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة ألن المفاعل أرغوس يعتبر مرفًقا.

فني باسم حكومة جمھورية طاجيكستان أن أُعر وارد في واستناًدا إلى ما ورد أعاله، ُيشرِّ راح ال ول االقت ب عن قب
اء  ى إلغ ة عل ين طاجيكستان والوكال ا ب ا يشكِّالن اتفاًق د أنَّ رسالتكم وھذه الرسالة التي تردُّ عليھ رسالتكم وأن أؤكِّ

  بروتوكول الكميات الصغيرة الخاص بطاجيكستان.

لوا، سيادتكم، بقبول أسمى آيات التقدير.   وتفضَّ

 

  

  [التوقـيع]
  دينوفإسماتولو نصر ال

 السفير، الممثل الدائم لجمھورية
  طاجيكستان لدى الوكالة

  
  
  
  

  السيد يوكيا أمانو
  المدير العام

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية



 

 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  المدير العام

  

  ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ٦

  

  صاحب السعادة، 

فني أن أشير إلى رسالتكم المؤرخة    ، ونصھا كما يلي:٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ١٢يشرِّ

م    التكم رق تالمنا رس د اس فني أن أؤكِّ رِّ ة MI.23.4.MC-TAJ-13-120"ُيش خ ه  ٢٩، المؤرَّ حزيران/يوني
  مرفًقا. والتي تتضمَّن اقتراًحا بإلغاء بروتوكول الكميات الصغيرة ألن المفاعل أرغوس يعتبر ٢٠٠٩

راح    ول االقت ة طاجيكستان أن أُعرب عن قب ة جمھوري فني باسم حكوم واستناًدا إلى ما ورد أعاله، ُيشرِّ
ة  ين طاجيكستان والوكال ا ب ا يشكِّالن اتفاًق ردُّ عليھ ي ت د أنَّ رسالتكم وھذه الرسالة الت الوارد في رسالتكم وأن أؤكِّ

  الصغيرة الخاص بطاجيكستان."على إلغاء بروتوكول الكميات 

ة  ين جمھوري ود ب اق المعق ق باالتف غيرة) الملح ات الص ول الكمي ول (بروتوك د أنَّ البروتوك ني أن أؤك رُّ ويس
ة ملغى  طاجيكستان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي

  ، وھو تاريخ ھذه الرسالة.٢٠١٥وفمبر تشرين الثاني/ن ٦اعتباًرا من 

  وتفّضلوا سعادتكم بقبول فائق االحترام والتقدير،  

  

  

  [التوقـيع]
  يوكيا أمانو

  

  

  سعادة السيد إسماتولو نصر الدينوف
  السفير

  الممثل الدائم لجمھورية طاجيكستان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  الدائمة لجمھورية طاجيكستان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذريةالبعثة 
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