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٢٠١٥ تشرين األول/أكتوبر ٢٠
 

عامتوزيع 
 عربي

فرنسياألصل: 

 نشـرة إعالميــة

  

 

 
 

  اتفاق بين حكومة جمھورية توغو

  والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات

  معاھدة عدم انتشار األسلحة النوويةفي إطار 

  اتفاق عن طريق تبادل الرسائل مع جمھورية توغو

 لتعديل البروتوكول الملحق باتفاق الضمانات

  

 

ول  -١ ديل البروتوك ى تع ا عل ي تشكل اتفاًق ة، الت ائل المتبادل رد نص الرس ين  ١ي ود ب اق المعق الملحق باالتف
دة عدم انتشار األسلحة  حكومة جمھورية توغو والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاھ

  ، مستنسًخا في ملحق ھذه الوثيقة لكي تطلع عليه جميع الدول األعضاء في الوكالة. ٢النووية

وبر  ٨الرسائل المتبادلة حيز النفاذ في وقد دخلت التعديالت المـُتفق عليھا في   -٢ ، ٢٠١٥تشرين األول/أكت
   وھو التاريخ الذي تلقت فيه الوكالة الرد اإليجابي من جانب جمھورية توغو.

  

 
 يشار إليه باسم "بروتوكول الكميات الصغيرة". ١

  .INFCIRC/840يرد مستنسًخا في الوثيقة  ٢



INFCIRC/840/Mod.1 
  الملحق

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والتكامل األفريقي

  جمھورية توغو
  الوطن –الحرية  –العمل 

  مكتب مديرية الدفاع والشؤون األمنية
  شعبة شؤون نزع السالح وحفظ السالم

 MAECIA/CAB/DADS/DVQDMP/bs/1437 :المرجع رقم

  ٢٠١٥آب/أغسطس  ١٨لومي، 

  الوزير

  

  السيد المحترم،

ة  ة) المؤرخ ة (الوكال ة الذري ة للطاق ة الدولي الة الوكال ى رس ير إل رفني أن أش اير  ١٤يش انون الثاني/ين  ٢٠١٤ك
  والمتضمنة النص التالي:

  ما دامت جمھورية توغو  )١(  -أوالً 

ة أو تحت   (أ)     ا القانوني لمية داخل أراضيھا أو تحت واليتھ ة س تملك، ضمن أنشطة نووي
ادة سيطرتھا في أي مكان،  وع الم ات تتجاوز الحدود الموضوعة، لن مواد نووية بكمي

ادة  ي الم ة، ف ق  ٣٦المعني ة لتطبي و والوكال ة توغ ين جمھوري ود ب اق المعق ن االتف م
ي  ا يل يدعى فيم ذي س ة (ال لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ار معاھ ي إط مانات ف الض

  "االتفاق")،

ادة أو اتخذت قراًرا بتشييد مرفق ما أو بالت  (ب)     ك في م د ذل ا ورد تحدي ييده، كم صريح بتش
اق،  ن االتف اني م زء الث ي الج ا ف ام المنصوص عليھ ذ األحك ل تنفي ـُعطَّ اريف، ي التع

واد من  تثناء الم ى  ٣٢باس ادة  ٣٨إل ادتين  ٤٠والم ادة  ٤٩و ٤٨والم ادة  ٥٩والم والم
واد من و ٨٢والمادة  ٧٦إلى  ٧٢والمواد من  ٧٠والمادة  ٦٨و  ٦٧والمادتين  ٦١ الم
  .٩٥و ٩٤والمادتين  ٩٠إلى  ٨٤

اق  ٣٣يجوز تجميع المعلومات التي يجب إبالغھا عمالً بالفقرتين (أ) و(ب) من المادة   )٢(   من االتِّف
تيراد  ر سنوي، حسب االقتضاء، عن اس م تقري ـُقدَّ ل ي ر سنوي واحد؛ وبالمث وتقديمھا في تقري

  .٣٣ة (ج) من المادة وتصدير المواد النووّية المبيَّنة في الفقر

  



ادة   )٣(   ا في الم اق،  ٣٨حتى يتسنى أن ُتعقد في حينھا الترتيبات الفرعية المنصوص عليھ من االتف
  تقوم جمھورية توغو بما يلي

ي   (أ)     ة ُتستخَدم ف واد نووي ديھا من م ا سيكون ل اٍف بم بقاً بوقت ك ة مس ا إخطار الوكال إم
ت واليتھا القانونية أو تحت سيطرتھا في أّي أنشطة نووية سلمية داخل أراضيھا أو تح

  ) من ھذا البروتوكول،١مكان، بكميات تتجاوز الحدود المـُشار إليھا في القسم (

ا   (ب)     ييده، أيھم ا أو بالتصريح بتش ييد مرفق م أو إخطار الوكالة بمجرد اتخاذھا قراًرا بتش
  أسبق.

اً  يادتكم علم فني أن أحيط س ة من وفي ھذا الصدد، يشرِّ ذكر مقبول الفة ال الة الس أنَّ الشروط المقترحة في الرس ب
  جانب حكومة دولة توغو.

  وتفضلوا سيادتكم بقبول أسمى آيات التقدير،

  [ختم] [توقيع]

  روبرت دوسي البروفيسور

  



 

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  المدير العام مكتب

  ٢٠١٤كانون الثاني/يناير  ١٤

  معالي الوزير،

ة    ة الذري ة للطاق ة الدولي و والوكال ة توغ ة جمھوري ين حكوم ود ب اق المعق ى االتف ير إل رفني أن أش يش
ه  ـُشار إلي ه (سي (الوكالة) لتطبيق الضمانات في إطار معاھدة عدم انتشار األسلحة النووية والبروتوكول الملحق ب

ا في فيما يل ع عليھم م التوقي ذين ت ات الصغيرة")، الل اني/نوفمبر  ٢٩ي باسم "بروتوكول الكمي  ١٩٩٠تشرين الث
اذ في  ه  ١٨ودخال حيز النف ة في ٢٠١٢تموز/يولي رار مجلس محافظي الوكال ى ق ذلك إل بتمبر  ٢٠، وك أيلول/س

  بشأن مثل ھذه البروتوكوالت. ٢٠٠٥

ي تقري   ة، ف ام للوكال دير الع ت الم د لف ون لق ديھا "ره المعن ي ل دول الت ي ال مانات ف ذ الض ز تنفي تعزي
ة عن )GOV/2005/33(وثيقة الوكالة  "بروتوكوالت كميات صغيرة ، االنتباَه إلى حاجة الوكالة لتلقـّي تقارير أولي

ام  ن القي ـّن م ة؛ والتمك ا أو القائم ة المخطط لھ ق النووي أن المراف ات بش ى معلوم ة، والحصول عل واد النووي الم
املة. وأوضح أيض ات ضمانات ش ديھا اتفاق ي ل اً بأنشطة التفتيش ميدانًيا، إذا لزم األمر، فيما يتعلق بكل الدول الت

  أنَّ بروتوكوالت الكميات الصغيرة تعطـِّل تلك الصالحيات في الوقت الراھن.

ى أنَّ    ام، إل دير الع ر الم ى تقري اًء عل ص، بن ام وخل دير الع ه الم ذي انتھى إلي يم ال د المجلس التقي د أّي وق
ّرر ا لمجلس أن يبقى بروتوكول الكميات الصغيرة بشكله الحالي يمثل نقطة ضعف في نظام ضمانات الوكالة. وق

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

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

ات صغيرة    دول المرتبطة ببروتوكوالت كمي ع ال ادل رسائل مع جمي ض المجلس المدير العام تب وقد فوَّ
  تبادل ھذه الرسائل في أقرب وقت ممكن.إنفاًذا للنص الموحـّد المنقـّح والمعايير المعّدلة، وناشد الدول المعنية 

  

  

  معالي الوزير السيد روبرت دوسي
  وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتعاون

  في وزارة الشؤون الخارجية التابعة لجمھورية توغو
  وزارة الشؤون الخارجية

B.P. 900 LOMÉ  
TOGO  

  



-٢- 

 

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

  ما دامت جمھورية توغو  )١(  -أوالً 

ة أو تحت   (أ)     ا القانوني لمية داخل أراضيھا أو تحت واليتھ ة س تملك، ضمن أنشطة نووي
ات تتجاوز الحدود الم ادة سيطرتھا في أي مكان، مواد نووية بكمي وع الم وضوعة، لن

ادة  ي الم ة، ف ق  ٣٦المعني ة لتطبي و والوكال ة توغ ين جمھوري ود ب اق المعق ن االتف م
ي  ا يل يدعى فيم ذي س ة (ال لحة النووي ار األس دم انتش دة ع ار معاھ ي إط مانات ف الض

  "االتفاق")،

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

ل تنفيذ األحكام المنصوص عليھا في الجزء الثاني من االتفاق، باستثناء المواد من      إلى  ٣٢يـُعطَّ
ادة  ٣٨ ادتين  ٤٠والم ادة  ٤٩و ٤٨والم ادة  ٥٩والم ادتين  ٦١والم ادة  ٦٨و  ٦٧والم  ٧٠والم

  .٩٥و ٩٤والمادتين  ٩٠إلى  ٨٤والمواد من  ٨٢والمادة  ٧٦إلى  ٧٢والمواد من 

اق  ٣٣يجوز تجميع المعلومات التي يجب إبالغھا عمالً بالفقرتين (أ) و(ب) من المادة   )٢(   من االتِّف
تيراد  ر سنوي، حسب االقتضاء، عن اس م تقري ـُقدَّ ل ي ر سنوي واحد؛ وبالمث وتقديمھا في تقري

  .٣٣وتصدير المواد النووّية المبيَّنة في الفقرة (ج) من المادة 

ادة حتى   )٣(   ا في الم اق،  ٣٨يتسنى أن ُتعقد في حينھا الترتيبات الفرعية المنصوص عليھ من االتف
  تقوم جمھورية توغو بما يلي:

ي   (أ)     ة ُتستخَدم ف واد نووي ديھا من م ا سيكون ل اٍف بم بقاً بوقت ك ة مس ا إخطار الوكال إم
طرتھا في أّي أنشطة نووية سلمية داخل أراضيھا أو تحت واليتھا القانونية أو تحت سي

  ) من ھذا البروتوكول،١مكان، بكميات تتجاوز الحدود المـُشار إليھا في القسم (

  أو إخطار الوكالة بمجرد اتخاذھا قراًرا بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده،   (ب)    

  أيھما أسبق.    

د التأكيدي من جانب حكومتكم فإذا كان ھذا االقتراح يلقى قبوالً لدى حكومة بلدكم، فإنَّ ھذه الرسالة والر  
ك، وستدخل  ى ذل اًء عل ات الصغيرة بن سيشكالن اتفاقاً بين جمھورية توغو والوكالة على تعديل بروتوكول الكمي

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

  وتفضلوا معاليكم بقبول أسمى آيات التقدير،  

  

  [التوقـيع]
  غراھام أندرو

  المساعد الخاص للمدير العام
  لشؤون األمان واألمن النوويين والضمانات

  المدير العامبالنيابة عن 




