
 

 

INFCIRC/792/Mod.1 

٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ٤
 

عامتوزيع 
 عربي
األصل: انكليزي

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
 

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

 
  اتفاق عن طريق تبادل الرسائل مع الجمھورية الغابونية

 لتعديل البروتوكول الملحق باتفاق الضمانات
  
  
  
 

ول -١ ديل البروتوك ى تع اً عل ي تشكل اتفاق ة، الت ائل المتبادل رد نص الرس ين  ١ي ود ب اق المعق الملحق باالتف
ة  لحة الجمھوري ار األس دم انتش دة ع ار معاھ ي إط ق الضمانات ف ة لتطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي ة والوكال الغابوني

 ، مستنسخاً في مرفق ھذه الوثيقة لكي تطلع عليه جميع الدول األعضاء في الوكالة.٢النووية

ي  -٢ اذ ف ز النف ة حي ائل المتبادل ي الرس ا ف ـُتفق عليھ ديالت الم ت التع د دخل وبر  ٣٠وق رين األول/أكت تش
  ، وھو التاريخ الذي تلقت فيه الوكالة الرد اإليجابي من جانب الجمھورية الغابونية.٢٠١٣

  

  

 
 يشار إليه باسم "بروتوكول الكميات الصغيرة".  ١
  .INFCIRC/792يرد مستنسخاً في الوثيقة   ٢
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INFCIRC/792/Mod.1 
  الملحق

 الغابونيةالجمھورية 
 عدالة -عمل  –وحدة 

 الوزير
  وزارة الشؤون الخارجية،

  الفرنكوفونية، الدولي والشؤون التعاون
  الجديدة الشراكة عن المسؤولة الجھة
 أفريقيا والتكامل اإلقليمي تنمية أجل من
 

 MAECIFNIR/SG/DGAJI/DATI/DTM/00756 : رقم المرجع
 ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ١٦ليبرفيل، 

 
 
 

 صاحب السعادة،

ة) المؤرخة   ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي الة الوكال ى رس انون األول/ديسمبر  ١٢يشرفني أن أشير إل ك
 والمتضمنة النص التالي: ٢٠٠٥

ق الضمانات   ة لتطبي ة الذري ة للطاق ة الدولي يشرفني أن أشير إلى االتفاق المعقود بين حكومة بلدكم والوكال
ي باسم "بروتوكول في إطار معاھدة عدم  ا يل ه فيم ه (المشار إلي ة والبروتوكول الملحق ب انتشار األسلحة النووي

انون األول/ديسمبر  ٣الكميات الصغيرة")، اللذين تم توقيعھما في  ر مجلس محافظي ١٩٧٩ك رَّ ى مق ذلك إل ، وك
 بشأن مثل ھذه البروتوكوالت. ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢٠الوكالة في 

ذ الضمانات في   ة تنفي وان "تقوي ره بعن د البرادعي، في تقري يد محم لقد استرعى المدير العام للوكالة، الس
ة،  واد النووّي الدول المرتبطة ببروتوكوالت كمّيات صغيرة"، االنتباَه إلى حاجة الوكالة لتلقـّي تقارير بدئّية عن الم

دانّياً،  والحصول على معلومات بشأن المرافق النووّية المزمعة يش مي ام بأنشطة التفت أو القائمة، والتمكـُّن من القي
ات  إذا لزم األمر، فيما يتعلَّق بكلِّ الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة. وأوضح أيضاً أن بروتوكوالت الكمي

  الصغيرة تعطـّل تلك الصالحيات في الوقت الراھن.

ه ا  ى إلي ذي انتھ يم ال س التقي د المجل د أيَّ ى أن وق ام، إل دير الع ر الم ى تقري اًء عل ص، بن ام وخل دير الع لم
ة. ثل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوكال ّرر المجلس أن يبقى  بروتوكول الكمّيات الصغيرة بشكله الحالي يمِّ وق

ـّد  ى النص الموح ة عل ديالت الُمدخل اً بالتع ة، رھن ات الصغيرة جزءاً من نظام ضمانات الوكال بروتوكول الكمي
ام.وب دير الع ر الم ّرر  التغيير في المعايير الخاصة ببروتوكول الكميات الصغيرة حسبما ھو مقترح في تقري ا ق كم

ـَّد  نصِّ الموح ى ال ذه البروتوكوالت إال إذا استندت إل ى نصوص ھ المجلس أنه لن يوافق، من اآلن فصاعداً، عل
لة.  المنقـَّح وخضعت للمعايير المعدَّ

ض المجلس ال  مدير العام تبادل رسائل مع جميع الدول المرتبطة ببروتوكوالت كميات صغيرة إنفاذاً وقد فوَّ
 للنص الموحـّد المنقـّح والمعايير المعّدلة، وناشد الدول المعنية تبادل ھذه الرسائل في أقرب وقت ممكن.

 تنصُّ على ما يلي:وبناًء على ذلك، ُيقتـَرح تعديل الفقرة األولى من بروتوكول الكميات الصغيرة بحيث  

 ما دام غابون   )١(  -أوالً   

ة أو تحت  (أ)       ه القانوني لمية داخل أراضيه أو تحت واليت ة س يملك، ضمن أنشطة نووي
ادة  وع الم سيطرته في أي مكان، مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموضوعة، لن

لتطبيق الضمانات في من االتفاق المعقود بين غابون والوكالة  ٣٦المعنية، في المادة 
 إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية (الذي سيدعى فيما يلي "االتفاق")،



ادة  (ب)       ك في م د ذل ا ورد تحدي ييده، كم ا أو بالتصريح بتش أو اتَّخذ قراراً بتشييد مرفق م
 التعاريف،

ل تنفيذ األحكام المنصوص عليھا في الجزء الثاني من االتفاق، باس       واد من يعطَّ  ٣٢تثناء الم
ى  واد ٣٨إل ن ٧٠و ٦٨و ٦٧و ٦١و ٥٩و ٤٩و ٤٨و ٤٠، والم واد م ى  ٧٢، والم ، ٧٦إل

 .٩٥و ٩٤، والمادتين ٩٠إلى  ٨٤، والمواد من ٨٢والمادة 

ادة  يجوز  )٢(     الفقرتين (أ) و(ب) من الم ا عمالً ب ي يجب إبالغھ ات الت ع المعلوم ن  ٣٣تجمي م
ر سنوي، حسب االقتضاء، عن  م تقري االتفاق وتقديمھا في تقرير سنوي واحد؛ وبالمثل يـُقدَّ

 .٣٣استيراد وتصدير المواد النووية المبّينة في الفقرة (ج) من المادة 

ي حي )٣(     ـُعقد ف نى أن ت ى يتس ادة حت ي الم ا ف ة المنصوص عليھ ات الفرعي ا الترتيب ن  ٣٨نھ م
 االتفاق، يقوم غابون بما يلي:

ة ضمن أنشطة  (أ)       واد نووي ه من م ا سيكون لدي اٍف بم إما بإبالغ الوكالة مسبقاً بوقت ك
ان،  نووية سلمية داخل أراضيه أو تحت واليته القانونية أو تحت سيطرته في أيِّ مك

 دود الُمشار إليھا في الجزء األول من االتفاق،بكميات تتجاوز الح

د اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده، (ب)        أو إبالغ الوكالة بمجرَّ

 أيُّھما أسبق.     

ومتكم   دي من طرف حك رد التأكي الة وال ذه الرس إن ھ ومتكم، ف دى حك والً ل راح يلقى قب ذا االقت فإذا كان ھ
ديالت سيشكالن اتفاقاً بين  ك، وستدخل تع ى ذل اًء عل ات الصغيرة بن غابون والوكالة على تعديل بروتوكول الكمي

 البروتوكول حيز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة ذلك الرد.

ة   ذكر مقبول الفة ال الة الس وفي ھذا الصدد، يشرفني أن أحيط سعادتكم علماً بأن الشروط المقترحة في الرس
 الجمھورية الغابونية. من جانب حكومة

 

 [ختم] (توقيع) 

 إيسوزي أنغونديإيمانويل  

 

 

 

__________________ 
 السّيد يوكيا أمانو

 المدير العام
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

  فيينا
  
  
 



 

 
 

٢٠٠٥-١٢-١٢ 

  

 صاحبة السعادة،

فني أن أشير إلى االتفاق المعقود بين حكومة بلدكم والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار  يشرِّ
ات  ي باسم "بروتوكول الكمي ا يل ه فيم ه (المشار إلي ة والبروتوكول الملحق ب معاھدة عدم انتشار األسلحة النووي

ر مجلس محافظي الوكالة في ، وكذ١٩٧٩كانون األول/ديسمبر  ٣الصغيرة")، اللذين تم توقيعھما في  لك إلى مقرَّ
 بشأن مثل ھذه البروتوكوالت. ٢٠٠٥أيلول/سبتمبر  ٢٠

دول  ذ الضمانات في ال ة تنفي وان "تقوي ره بعن د البرادعي، في تقري يد محم ة، الس لقد استرعى المدير العام للوكال
 ّ ـ ة لتلق ة الوكال ى حاج اَه إل ات صغيرة"، االنتب والت كمّي ة ببروتوك ة، المرتبط واد النووّي ن الم ة ع ارير بدئّي ي تق

دانّياً،  يش مي ام بأنشطة التفت والحصول على معلومات بشأن المرافق النووّية المزمعة أو القائمة، والتمكـُّن من القي
ات  إذا لزم األمر، فيما يتعلَّق بكلِّ الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة. وأوضح أيضاً أن بروتوكوالت الكمي

  رة تعطـّل تلك الصالحيات في الوقت الراھن.الصغي

ى أن بروتوكول  ام، إل دير الع ر الم ى تقري اًء عل ام وخلص، بن دير الع ه الم وقد أيَّد المجلس التقييم الذي انتھى إلي
ثل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوكالة. ّرر المجلس أن يبقى بروتوكول  الكمّيات الصغيرة بشكله الحالي يمِّ وق

التغيير في الكميات  ـّد وب ى النص الموح ة عل ديالت الُمدخل اً بالتع الصغيرة جزءاً من نظام ضمانات الوكالة، رھن
كما قّرر المجلس أنه لن  المعايير الخاصة ببروتوكول الكميات الصغيرة حسبما ھو مقترح في تقرير المدير العام.

ـَّح وخضعت يوافق، من اآلن فصاعداً، على نصوص ھذه البروتوكوالت إال إذا  ـَّد المنق نصِّ الموح استندت إلى ال
لة.    للمعايير المعدَّ

ض المجلس المدير العام تبادل رسائل مع جميع الدول المرتبطة ببروتوكوالت كميات صغيرة إنفاذاً للنص  وقد فوَّ
  ممكن.الموحـّد المنقـّح والمعايير المعّدلة، وناشد الدول المعنية تبادل ھذه الرسائل في أقرب وقت 
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 وبناًء على ذلك، ُيقتـَرح تعديل الفقرة األولى من بروتوكول الكميات الصغيرة بحيث تنصُّ على ما يلي:

 ما دام غابون  )١( -أوالً  

ة أو تحت  (أ)    ه القانوني لمية داخل أراضيه أو تحت واليت ة س يملك، ضمن أنشطة نووي
ادة سيطرته في أي مكان، مواد نووية بكميات تتجاوز  وع الم الحدود الموضوعة، لن

من االتفاق المعقود بين غابون والوكالة لتطبيق الضمانات في  ٣٦المعنية، في المادة 
 إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية (الذي سيدعى فيما يلي "االتفاق")،

د ذل (ب)    ا ورد تحدي ييده، كم ا أو بالتصريح بتش ادة أو اتَّخذ قراراً بتشييد مرفق م ك في م
 التعاريف،

واد من     تثناء الم ل تنفيذ األحكام المنصوص عليھا في الجزء الثاني من االتفاق، باس  ٣٢يعطَّ
ى  واد ٣٨إل ن ٧٠و ٦٨و ٦٧و ٦١و ٥٩و ٤٩و ٤٨و ٤٠، والم واد م ى  ٧٢، والم ، ٧٦إل

  .٩٥و ٩٤، والمادتين ٩٠إلى  ٨٤، والمواد من ٨٢والمادة 

ا )٢(     ع المعلوم ادة يجوز تجمي الفقرتين (أ) و(ب) من الم ا عمالً ب ي يجب إبالغھ ن  ٣٣ت الت م
ر سنوي، حسب االقتضاء، عن  م تقري االتفاق وتقديمھا في تقرير سنوي واحد؛ وبالمثل يـُقدَّ

 .٣٣استيراد وتصدير المواد النووية المبّينة في الفقرة (ج) من المادة 

ات ا )٣(     ا الترتيب ي حينھ ـُعقد ف نى أن ت ى يتس ادة حت ي الم ا ف ة المنصوص عليھ ن  ٣٨لفرعي م
 االتفاق، يقوم غابون بما يلي:

ة ضمن أنشطة  إما  (أ)       واد نووي ه من م ا سيكون لدي اٍف بم بإبالغ الوكالة مسبقاً بوقت ك
ان،  نووية سلمية داخل أراضيه أو تحت واليته القانونية أو تحت سيطرته في أيِّ مك

 بكميات تتجاوز الحدود الُمشار إليھا في الجزء األول من االتفاق،

د اتخاذ قرار بتش  (ب)        ييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده،أو إبالغ الوكالة بمجرَّ

 أيُّھما أسبق.     

ومتكم سيشكالن  دي من طرف حك رد التأكي فإذا كان ھذا االقتراح يلقى قبوالً لدى حكومتكم، فإن ھذه الرسالة وال
اتفاقاً بين غابون والوكالة على تعديل بروتوكول الكميات الصغيرة بناًء على ذلك، وستدخل تعديالت البروتوكول 

 ز النفاذ في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة ذلك الرد.حي

 وتفّضلوا، سعادتكم، بقبول أسمى آيات التقدير.

 
 
 
 

 فيلموس تشيرفيني
  مدير مكتب العالقات الخارجية

 وتنسيق السياسات
 

 المدير العامبالنيابة عن 
 




