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 اتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومة جامايكا
 وحكومة الواليات المتحدة األمريكية بشأن المساعدة
 على تأمين اليورانيوم الضعيف اإلثراء لمفاعل بحوث

  

 

 

ة   -١ ة للطاق ة الدولي ين الوكال اق ب ة نص االتف ع األعضاء في الوكال م جمي يرد مستنسخاً في ھذه الوثيقة لعل
وم الضعيف  أمين اليوراني ى ت اعدة عل ة بشأن المس ات المتحدة األمريكي ة الوالي ا وحكوم ة جامايك ة وحكوم الذري

.  ووقَّع االتفاق الممثالن ٢٠١٣ذار/مارس آ ٦اإلثراء لمفاعل بحوث. وقد أقرَّ مجلس المحافظين نص االتفاق في 
الن حق التوقيع عن جاميكا في  اني/نوفمبر  ٢٥المخوَّ ات المتحدة في ٢٠١٣تشرين الث ايو  ٢، وعن الوالي أيار/م

  .٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ١٦، ووقَّعه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في ٢٠١٣

اذ في   -٢ ز النف اق حي اق، دخل االتف ذا االتف انون األول/ديسمبر  ١٦وبمقتضى المادة الحادية عشرة من ھ ك
ضين لجامايكا والواليات المتحدة.٢٠١٣   ، بمجرد التوقيع عليه من قَِبل المدير العام للوكالة والممثلين المفوَّ
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INFCIRC/858 
  المرفق

 لطاقة الذرية وحكومة جامايكااتفاق بين الوكالة الدولية ل
 وحكومة الواليات المتحدة األمريكية بشأن المساعدة
 على تأمين اليورانيوم الضعيف اإلثراء لمفاعل بحوث

  

  

ا كانت ارات  لم ل قلب مفاعل االختب ي تحوي ا ف ًة منھ ا")، رغب ي "جامايك ا يل ي ستدعى فيم ا (الت ة جامايك حكوم
راز ا ن الط درة م نخفض الق ة الم م الحرج روف باس ن  Slowpoke IIلمع ي "المفاعل") م ا يل يدعى فيم ذي س (ال

د التمست المساعدة من  استخدام وقود اليورانيوم الشديد اإلثراء إلى استخدام وقود اليورانيوم الضعيف اإلثراء، ق
وم ا ود اليوراني ل وق أمين نق راء الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى فيما يلي "الوكالة") في ت لضعيف اإلث

  الستخدامه في المفاعل؛

دت، بموجب ولما كانت  د تعھ ات المتحدة") ق ي "الوالي ا يل ي ستدعى فيم حكومة الواليات المتحدة األمريكية (الت
ذي ١٩٥٩أيار/مايو  ١١اتفاق التعاون بين الوكالة والواليات المتحدة األمريكية، المعقود في  لة (ال ، بصيغته المعدَّ

ا لنظامھا األساسي (الذي سيدعى فيما يلي لي "اتفاق التعاون")، بأن تضع تحت تصرف الوكالة طبقً سيدعى فيما ي
ات  ام ومتطلب "النظام األساسي") كميات معينة من المواد االنشطارية الخاصة، وتعھدت أيضاً، رھناً بمختلف أحك

ة، لألشخاص الخاضعين ل ات المتحدة الترخيص السارية، بالسماح، بناًء على طلب الوكال لسلطة القضائية للوالي
بأن يتخذوا ترتيبات لنقل وتصدير مواد أو معدات أو مرافق إلى أعضاء الوكالة بصدد أي مشروع يتلقى مساعدة 

  من الوكالة؛

ق الضمانات في إطار ١٩٧٨تشرين الثاني/نوفمبر  ٦جامايكا قد أبرمت، في  ولما كانت ، اتفاقاً مع الوكالة لتطبي
ة معاھدة حظر  دة عدم انتشار األسلحة النووي اريبي ومعاھ األسلحة النووية في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الك

  (سيدعى فيما يلي "اتفاق الضمانات")؛

ا كانت ا في النظام األساسي  ولم ا لألھداف المنصوص عليھ دداً دعمھم دان مج ات المتحدة تؤك ا والوالي جامايك
دولي والتزامھما بضمان أن يتم االضطال ع بتطوير الطاقة النووية واستخدامھا لألغراض السلمية على الصعيد ال

  في إطار ترتيبات تمنع، إلى أقصى حد، انتشار األجھزة المتفجرة النووية؛

  اتفقت الوكالة وجامايكا والواليات المتحدة (التي ستدعى فيما يلي "األطراف") على ما يلي: فقد
  



 

٢ 

  المادة األولى

  تعريف المشروع

وم  -١ ود اليوراني د وق ة، بتوري ات المتحدة، من خالل الوكال ام الوالي اق ھو قي المشروع موضوع ھذا االتف
ة في كينغستون  د الغربي ة جزر الھن الضعيف اإلثراء لجامايكا من أجل تشغيل المفاعل، القائم في جامع

  بجامايكا.

ا ينطبق ھذا االتفاق، بعد إدخال التعديالت الالزمة، على أي مساعدة  -٢ ى جامايك ة إل دمھا الوكال إضافية تق
  بشأن المشروع.

ات أو  -٣ دة أي التزام ات المتح ة وال الوالي ل الوكال اق، ال تتحمَّ ذا االتف ي ھ ده ف اء تحدي ا ج تثناء م باس
ا  أ من أنشطتھا فيم مسؤوليات تتعلق بالمشروع. وتتحمل جامايكا المسؤولية الكاملة عن أي دعاوى تنش

  يتصل بالمشروع.

  
  المادة الثانية

  توريد اليورانيوم الضعيف اإلثراء

ل وتصدير نحو  -١ تطلب الوكالة، عمالً بالمادة الرابعة من اتفاق التعاون، إلى الواليات المتحدة السماح بنق
ن  ٩ ل ع بة تق رى بنس وم المث ن اليوراني ات م وم ٢٠كيلوغرام ر اليوراني اً بنظي ة وزن ي المائ  ٢٣٥-ف

ادة  ي "الم ا يل تدعى فيم ا أو (س د جامايك ا، دون تكبي ى جامايك ود إل ي عناصر الوق وارد ف دة") ال ورَّ الم
  الوكالة أي تكاليف، الستخدامه في مواصلة تشغيل المفاعل.

رة  -٢ ه في الفق ل المنصوص علي ى النق اون، عل اق التع ام اتف اً بأحك ات المتحدة، رھن أعاله  ١توافق الوالي
َدة إلى الوك ل وَتنقُل ملكية المادة المورَّ ك بنق د ذل ة بع وم الوكال م تق ا، ث ى جامايك ادة إل الة فور وصول الم
  الملكية مباشرًة وتلقائياً إلى جامايكا. 

ة  -٣ ال الالحق ك األجي دة وأي مواد انشطارية خاصة تنتج عن استخدامھا، بما في ذل ال ُتستخَدم المادة المورَّ
د من المواد  ة جزر الھن واد في جامع االنشطارية الخاصة المنَتجة، إال في المفاعل وحده، وتبقى تلك الم

  الغربية في كينغستون بجامايكا، ما لم تتفق الواليات المتحدة وجامايكا على خالف ذلك. 

ة من  -٤ ال الالحق ك األجي دة وأي مواد انشطارية خاصة تنتج عن استخدامھا، بما في ذل واد المادة المورَّ الم
ة  أي طريق ا ب كلھا أو محتواھ ـَّر ش ا وال يـُغي ـُعاد معالجتھ ن وال ت ـُخزَّ ة، ال ت االنشطارية الخاصة المنَتج

ة لألطراف. م  أخرى إال حسب الشروط وفي المرافق المقبول ا ل رة أخرى م واد م ذه الم راء ھ تم إث وال ي
  تتفق األطراف على خالف ذلك.

د األحكام والشروط الخاص -٥ ادة أو تـُحدَّ ك الم ا الرسوم الخاصة بتل ا فيھ دة، بم ورَّ ة المتعلقة بنقل المادة الم
ذا  ذاً لھ ات المتحدة تنفي ا والوالي المتصلة بھا ومواعيد التسليم وتعليمات الشحن، في عقد ُيبَرم بين جامايك

 االتفاق.
  



 

٣ 

  المادة الثالثة

  والمناولة واالستخدام النقل

دة -١ ات المتح ا والوالي ذ جامايك ادة  تتخ تخدام الم ة واس ل ومناول ة نق ن أجل كفال ة م دابير المالئم ع الت جمي
دة على نحو مأمون. وبعد الوصول إلى جامايكا، تكون ھذه التدابير من مسؤولية جامايكا.   المورَّ

دة  -٢ ه. ال تضمن الواليات المتحدة وال الوكالة مالءمة أو صالحية المادة المورَّ ألي استخدام أو تطبيق بعين
وال تتحمَّل الواليات المتحدة وال الوكالة في أي وقت من األوقات أي مسؤولية حيال جامايكا أو حيال أي 

َدة أو مناولتھا أو استخدامھا.   شخص فيما يتعلق بأي مطالبة تنشأ عن نقل المادة المورَّ

  
  المادة الرابعة

  الضمانات

دة، تتعھد جامايكا بعدم استخد -١ ام المادة الموردة وأي مواد انشطارية خاصة تنتج عن استخدام المادة المورَّ
ووي أو  بما في ذلك األجيال الالحقة من المواد االنشطارية الخاصة المنتجة، من أجل صنع أي سالح ن
ووي  ري ن از تفجي ووي أو أي جھ أي جھاز تفجيري نووي، أو من أجل بحوث تجرى بشأن أي سالح ن

  ل تطوير مثل ھذا السالح أو الجھاز، أو على نحو يعزز أي غرض عسكري.أو من أج

رة  -٢ ا في الفق تنطبق على ھذا المشروع حقوق الوكالة ومسؤولياتھا في إطار الضمانات، المنصوص عليھ
ا يخص  وق والمسؤوليات وُتصان فيم ذه الحق ألف من المادة الثانية عشرة من النظام األساسي، وُتـنفَّذ ھ

  وتتعاون جامايكا مع الوكالة على تيسير تنفيذ الضمانات التي يقضي بھا ھذا االتفاق. المشروع.

رة  -٣ ي الفق ا ف ار إليھ ة المش ذ ضمانات الوكال ذا  ٢ُتَنفَّ دة ھ ا، طوال م ا يخص جامايك ادة، فيم ذه الم من ھ
  االتفاق، وفقاً التفاق الضمانات.

ال من جانب ُتَطبَّق الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من الن -٤ ظام األساسي فيما يخص أي حالة عدم امتث
  جامايكا ألحكام ھذا االتفاق.

  
  الخامسة المادة

  األمان وتدابيرمعايير 

  تنطبق على المشروع معايير وتدابير األمان المنصوص عليھا في مرفق ھذا االتفاق.

  
  
  
  
  



 

٤ 

  المادة السادسة

  مفتشو الوكالة

  اتفاق الضمانات ذات الصلة على مفتشي الوكالة الذين يؤدون مھامھم بمقتضى ھذا االتفاق.ُتَطبَّق أحكام 

  
  المادة السابعة

  المعلومات العلمية

ة  ع المعلومات العلمي ة جمي ة دون تكلف ا للوكال يح جامايك وفقاً للفقرة باء من المادة الثامنة من النظام األساسي، تت
  مساعدة التي تقدمھا الوكالة من أجل المشروع.التي يتم التوصل إليھا نتيجًة لل

  
  المادة الثامنة

  اللغات

ة بواحدة من لغات عمل مجلس  ى الوكال اق إل ذا االتف ذ ھ م جميع التقارير والمعلومات األخرى المطلوبة لتنفي تقدَّ
  محافظي الوكالة.

  
  المادة التاسعة

  الحمايـــة المادية

دة وأي تتعھد جامايكا بالمواظبة على الحفاظ ع -١ ورَّ ادة الم لى تدابير وُنظم الحماية المادية الوافية بشأن الم
واد  ن الم ة م ال الالحق ك األجي ي ذل ا ف دة، بم ورَّ ادة الم تخدام الم ن اس تج ع ة تن طارية خاص واد انش م

  االنشطارية الخاصة المنَتجة.

ى، مستوى  ١توفِّر التدابير والُنظم المشار إليھا في الفقرة  -٢ ه في أعاله، كحد أدن ة المنصوص علي الحماي
ة  ١٣العدد  من سلسلة األمن النووي الصادرة عن الوكالة، بعنوان "توصيات األمن النووي بشأن الحماي

ا من )INFCIRC/225/Revision 5المادية للمواد النووية والمرافق النووية ( نقَّح بھ د ُت ، وبالصيغة التي ق
  حين إلى آخر، وتمتثل للمتطلبات التالية:

واد انشطارية ي  أ)(   دة وأي م ورَّ ادة الم ق بالم ا يتعل ة فيم ة المادي ائم للحماي ا نظام ق كون لدى جامايك
واد االنشطارية  ة من الم ال الالحق ك األجي ا في ذل دة، بم ورَّ خاصة تنتج عن استخدام المادة الم

  الخاصة المنَتجة، وفيما يتعلق بأي مرفق نووي أثناء استخدام تلك المواد أو خزنھا؛

دة وأي مواد انشطارية خاصة تنتج عن تو  (ب)   فِّر جامايكا الحماية من السحب دون إذن للمادة المورَّ
واد االنشطارية الخاصة المنَتجة،  ة من الم ال الالحق دة، بما في ذلك األجي استخدام المادة المورَّ

  أثناء استخدامھا وخزنھا؛



 

٥ 

دة وأي مو  (ج)   تج عن استخدام توفِّر جامايكا الحماية من تخريب المادة المورَّ اد انشطارية خاصة تن
اء  ة، أثن طارية الخاصة المنَتج واد االنش ن الم ة م ال الالحق ك األجي ي ذل ا ف دة، بم ورَّ ادة الم الم

  استخدامھا وخزنھا، ومن تخريب أي مرفق نووي أثناء استخدام تلك المواد أو خزنھا؛

واد توفِّر جامايكا الحماية من   (د)   دة وأي م ورَّ ادة الم ل الم السحب دون إذن ومن التخريب خالل نق
واد  ة من الم ال الالحق ك األجي ي ذل ا ف دة، بم ورَّ ادة الم تج عن استخدام الم انشطارية خاصة تن

  االنشطارية الخاصة المنَتجة.

  
  المادة العاشرة

  تسوية المنازعات

ا  -١ ذ جامايك زاع، تنف ة ألي ن وية النھائي ار التس ي انتظ افظي ف س مح ذه مجل رار يتخ وراً أي ق ة ف والوكال
  الوكالة بشأن تنفيذ المواد الرابعة أو الخامسة أو السادسة من ھذا االتفاق، إذا نص القرار على ذلك.

  ُيسّوي األطراف عن طريق التشاور أي نزاع ينشأ عن تفسير ھذا االتفاق أو تنفيذه. -٢

  
  المادة الحادية عشرة

  بدء النفاذ والمدة

فور توقيعه من جانب المدير العام للوكالة ومن جانب الممثلين المخولين حق التوقيع يبدأ نفاذ ھذا االتفاق  -١
  عن جامايكا والواليات المتحدة.

يظل ھذا االتفاق نافذ المفعول ما دامت ھناك أي مواد أو معدات أو مرافق، خضعت لھذا االتفاق في أي  -٢
ان، وقت من األوقات، موجودًة داخل أرا ضي جامايكا أو تحت واليتھا القضائية أو سيطرتھا في أي مك

الحة  د ص م تع ق ل دات أو المراف واد أو المع ذه الم ى أن ھ راف عل ه األط ق في ذي تتف ت ال ى الوق أو إل
  لالستعمال في أي نشاط نووي ذي مغزى من زاوية الضمانات.

ر   من ثالث نسخ باللغة االنكليزية. ُحرِّ

 
  
  
  
  
  
  
  
 



 

٦ 

   الوكالة الدولية للطاقة الذرية:عن 
 
  

  (توقيع)
  

  العام المدير ،يوكيا أمانو
  ٢٠١٣كانون األول/ديسمبر  ١٦فيينا في 

  
 
 
  

  حكومة جامايكا:عن 
 
  

  (توقيع)
 

  السفير واين ماكوك
  ٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٥جنيف في 

  
  
 
  

  حكومة الواليات المتحدة األمريكية:عن 
  
  

  (توقيع)
  

  السفير جوزيف ماكمانوس
  ٢٠١٣أيار/مايو  ٢فيينا في 

  



 

  

  المرفق

  معايير وتدابير األمان

تنطبق على االتفاق المعقود بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحكومة جامايكا وحكومة الواليات المتحدة  -١
أمين اليوران ى ت ر األمريكية، بشأن تقديم المساعدة عل ذي ُيعتَب راء من أجل مفاعل بحوث، وال وم الضعيف اإلث ي

ة  ة الوكال ي وثيق ددة ف ان المح دابير األم ايير وت ه، مع زأ من ذا جزءاً ال يتج ه ھ ي   INFCIRC/18/Rev.lمرفق (الت
  ستدعى فيما يلي "وثيقة األمان")، أو في أي تنقيح الحق لھا، وعلى النحو المحدد أدناه.

"الوقاية من اإلشعاعات وأمان المصادر اإلشعاعية:  ملة أمور، أحكام وثيقة الوكالة ُتطبِّق جامايكا، في ج -٢
ة" (الجزء  ية الدولي ان األساس ايير األم دد  ٣مع ن الع ة)،  GSRم ان الصادرة عن الوكال ايير األم لة مع من سلس

دد  ٢٠١٢وطبعة  واد المشعة" (الع أمون للم ل الم ة "الئحة النق ام وثيق ان من سل SSR-6من أحك ايير األم لة مع س
ى أي  الصادرة عن الوكالة) بالصيغة التي قد ُتنقَّح بھا من حين إلى آخر، وُتطبِّقھا جامايكا أيضاً، قدر اإلمكان، عل
ان  ا لألم ور، ظروًف ة أم َدة خارج نطاق الوالية القضائية لجامايكا. وتكفل جامايكا، في جمل شحنة من المادة المورَّ

دد طبقاً لما ھو موصى به ف ان" (الع ات األم ايير  NS-R-4ي وثيقة "أمان مفاعالت البحوث، متطلب لة مع من سلس
  األمان الصادرة عن الوكالة) وغيرھا من معايير أمان الوكالة ذات الصلة.

) يوماً على األقل من النقل الُمقَتَرح ألي جزء من ٣٠تتخذ جامايكا ترتيبات لتزويد الوكالة، قبل ثالثين ( -٣
ادة زاء الم ى  أج وى عل ان يحت ل األم ن تحلي ل ع ر مفصَّ ائية، بتقري ا القض ة جامايك دة ليصبح تحت والي ورَّ الم

من وثيقة األمان، وتبعاً لما ھو موصى به في األقسام ذات الصلة من  ٧-٤المعلومات المحددة في الفقرة الفرعية 
  أدلة األمان التالية الصادرة عن الوكالة:

دد عداد تقتقييم أمان مفاعالت البحوث وإ  (أ)   ان، (الع ل األم ر تحلي ايير  SSG-20ري لة مع من سلس
  األمان الصادرة عن الوكالة)؛

دد   (ب)   وث (الع اعالت البح ديل مف تخدام وتع ي اس ان ف ان  SSG-24األم ايير األم لة مع ن سلس م
  الصادرة عن الوكالة)؛

لة  NS-G-4.1إدخال مفاعالت البحوث في الخدمة (العدد   (ج)   ان الصادرة عن من سلس ايير األم مع
  الوكالة)؛ 

دد   (د)   ا (الع ة وقودھ وث ومناول اعالت البح وب مف ان  NS-G-4.3إدارة قل ايير األم لة مع ن سلس م
  الصادرة عن الوكالة)؛

دد   (ھـ)  غيلھا (الع راءات تش وث وإج اعالت البح غيل مف روط تش دود وش لة  NS-G-4.4ح ن سلس م
  معايير األمان الصادرة عن الوكالة)،

ر  ا تكون المعلومات ذات الصلة غي در م ات، بق بما في ذلك اإلشارة، بوجه خاص، إلى األنواع التالية من العملي
  متاحة بعد للوكالة:

دة ومناولتھا؛  أ)(     َتَسـلـُّم المادة المورَّ
دة؛  (ب)     تحميل المفاعل بالمادة المورَّ

  



 

٢ 

  
ك   (ج)   ا في ذل ابقة باالختبارات المتعلقة بإدخال المفاعل في الخدمة، بم ارات الس دء تشغيله واالختب

دة؛ على   تشغيله بعد تزويده بالمادة المورَّ
  البرنامج التجريبي واإلجراءات التجريبية فيما يتعلق بالمفاعل؛  (د)  
دة؛  (ھـ)     إفراغ المفاعل من المادة المورَّ
دة وخزنھا بعد إفراغ المفاعل منھا.  (و)     مناولة المادة المورَّ

ة.  تعلن الوكالة موافقتھا على بدء العمليات المقترحة حالما تقرر أنَّ  -٤ دة للمشروع وافي تدابير األمان المحدَّ
ات، أو أن ُتجري  أنھا معلوم مت بش دِّ ي قُ ى اإلجراءات الت وإذا رغبت جامايكا في أن ُتدِخل تعديالت جوھرية عل
ل  ة بك ا الوكال د جامايك زوِّ ات، ت أنھا معلوم مت بش دِّ ن قُ م تك دة ول ورَّ ادة الم ل أو الم ق بالمفاع ات تتعل أي عملي

ى  ٧-٤ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  المعلومات تناداً إل ة، اس ان، ويجوز للوكال من وثيقة األم
ة  رة الفرعي د  ٨-٤تلك المعلومات، أن تشترط تطبيق تدابير أمان إضافية وفقاً للفق ا أن تتعھ ان. وم ة األم من وثيق

ات جامايكا بتطبيق تدابير األمان اإلضافية التي طلبتھا الوكالة ديالت أو العملي ى التع ا عل ة موافقتھ ، تعطي الوكال
  المشار إليھا آنفاً، التي تعتزم جامايكا إجراءھا.

رتين   -٥ ي الفق ا ف ارير المنصوص عليھ اء، بالتق ب االقتض ة، حس د الوكال ات لتزوي ا ترتيب ذ جامايك تتخ
  من وثيقة األمان. ١٠-٤و ٩-٤الفرعيتين 

ى يجوز للوكالة، باالتفاق مع جامايكا -٦ ديم المساعدة إل ، أن توفد بعثات أمان من أجل إسداء المشورة وتق
ة  ٣-٥و  ١-٥جامايكا بخصوص تطبيق تدابير أمان وافية على المشروع، وذلك وفقاً للفقرتين الفرعيتين  من وثيق

رة الفرع ة األمان. وعالوًة على ذلك، يجوز للوكالة تنظيم بعثات أمان خاصة في األحوال المحددة في الفق  ٢-٥ي
  من وثيقة األمان.

ة  -٧ ين الوكال ق بالتراضي ب ذا المرف ي ھ واردة ف ان ال دابير األم ايير وت ى مع رات عل ال تغيي وز إدخ يج
  من وثيقة األمان. ٣-٦و ٢-٦وجامايكا وفقاً للفقرتين الفرعيتين 

  

 




